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KOMJAUNUOLIAI 
RUOŠIAMI AGENTŲ 
TARNAYBAI...

Prieš porą savaičių 
Dirva rašė apie Vilniaus 
Partinio aktyvo mokyk
lą. Toje mokykloje ren
giami pavergtiesiems 
lietuviams komunistinio 
režimo ramsčiai, ypa
tingai patikimi ideologi
niai darbuotojai..

Dabar bolševikiniuo
se ok. Lietuvoje leidžia
muose laikraščiuose lie
tuvių kalba, pirmuose 
puslapiuose pasirodė dė
mesį patraukiu praneši
mai. Tai siūlymai stoti į 
Aukštąją komjaunimo 
mokyklą prie VLKJS 
CK.

Į šią mokyklą priėmi
mas paremtas ypatingu 
kandidatų atrinkimu.

Aukštoji komjaunimo 
mokykla ruošia ypatin
gos rūšies sovietinį dar
buotoją. Po ketverių 
studijinių metų, baigę is
torijos ir komunistinio 
auklėjimo fakultetą, tam
pa istorijos bei visuo
menės mokslų dėstyto
jais.

Stoję į tos pat mokyk
los Komjaunimo darbo 
fakultetą, studijuoja tik 
dvejus metus. Šie tam
pa sričių komitetų dar
buotojais, komjaunimo 
miestų, apygardų, rajo
nų komitetų sekreto
riais, laikraščių ir žur
nalų arba radijo ir tele 
vizijos redakcijų dar
buotojais.

Mokykla parūpina kad
rus, kurie apsėda betku 
rį visuomeniško balso 
pareiškimo fabrikavi- 
mą. Mokykla parūpina ir 
didžiulį skaičių įvairio
pų slaptų agentų, in
filtruodama savo auklė
tinius į daugybę įmonių 
ir organizacijų.

Į. mokyklą priimami 
darbininkų, tarnautojų 
ir kolūkiečių vaikai. Kan
didatai privalo būti pa
sireiškę komjaunimo ak
tyvistai. Jie privalo turė
ti pirminių partinių or
ganizacijų labai palan
kias rekomendacijas, ku
rias išduoda komjauni
mo miestų ar rajonų ko
mitetai. Kariškiai gali 
būti priimti, patiekę sa
vo politinių kariškų or
ganų rekomendacijas.

Kiekviena rekomen
dacija turi būti lydima 
asmens charakteristi
ka. Priimti numatyti as
menys laiko stojamuo
sius egzaminus: rusų 
kalbos, literatūros, 
TSRS istorijos, užsienio 
kalbų. Prieš priimant, 
jie dalyvauja pašneke
siuose sovietinės istori
jos bei komjaunimo veik
los klausimais.
To dar maža. Stojan

tieji įkom jaunimo darbo 
fakultetą, kuris ruošia 
ypač atsakingus ideolo
ginio purizmo ir fana
tizmo darbuotojus, pri
stato referatą, gvilde
nantį aktualią komjauni
mo darbui problemą. Ve
dami specialūs stojamie- 

(Nukelta į 2 psl.)

Antano Rakštelės paveikslą "Prieš rugiapifltę" laimėjo Dirvos skaitytojas Jurgis Rekašius iš Detroito.

POKERIO PARTIJA
Dėl Pietryčių Azijos ateities

"... Mr. Nixon's poli- 
tical future now ridės 
with American airmen 
in South East Asia" — 
sekmadienį samprotavo 
New York Times apžval
gininkas Neil Sheehan, 
rašydamas apie šiauri
nio Vietnamo bombar
davimą tarp Kalėdų ir 
Naujųjų Metų švenčių. 
Nixono politinė ateitis 
todėl priklausanti nuo 
JAV lakūnų pastangų re
zultatų, nes tai vienin- 
tėlis būdas išlaikyti Sai- 
gono režimą, kuris ne
tolimoje ateityje žemė
je bus remiamas tik 25- 
35.000 vyrų "residual 
force".

"Prezidentas mato
mai apskaičiavo — ra
šė Sheehan, — kad atnau. 
jinto bombardavimo vi
daus politinės pasėkos 
jam bus mažiau nepa
lankios negu smarkaus 
(major) karinio pralai
mėjimo bei vietnamiza- 
cijos politikos sugriuvi
mo rinkiminiais me
tais".

Kitame straipsnyje to 
paties N.Y. Times nr. 
net teigiama, kad prezi
dentas Nixonas esąs pa
siryžęs bombarduoti ne 
tik tuos taikinius, kurie 
buvo bombarduojami 
Johnsono prezidentavi
mo metu, bet ir pačią 
sostinę Hanojų ir uostą 
Haiphongą.

Tokiais išvedžioji
mais siekiama vėl sumo- 
bilizuoti Amerikos vie
šąją nuomonę prieš bom
bardavimą, kuris dauge
lio amerikiečių nuomo
ne yra ne tik nemoralus, 
bet ir nenaudingas, nes 
per 12 metų nepajėgė per
blokšti priešo.

Iš kitos pusės tokie iš
vedžiojimai ir prielai
dos padeda prezidento 
Nixono pradėtajai poke
rio partijai, nes tai kas

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS -

rašoma N Y Times, nor 
m aliai tuojau žinoma ir 
visame pasaulyje, neiš
skiriant Hanojaus. Jei 
Nixonas, iš desperaci
jos ar šalto apskaičiavi
mo, iš tikro gali bom
barduoti Hanojų ir Hai
phongą t.y. vienintėlius 
šiaurinio Vietnamo taiki
nius, tikrai vertus bom
bų, Š. Vietnamo valdovai 
gali pradėti ir kitaip gal
voti.

Mat, Johnsono admi
nistracija bijojo bom
barduoti tuos taikinius, 
skaičiuodamasi su ki
niečių invazijos, pana
šios į Korėjos karo me
tu, galimybę. Kodėl pa
dėti kiniečiams? Dabar 
tačiau būklė iš pagrindų 
pasikeitė. Jei amerikie 
čiai kapituliuotų prieš 
šiaurinį Vietnamą, tik
ru laimėtoju pasirodytų 
ne Raudonoji Kinija, bet 
Sovietų Sąjunga. Dėl to 
Nixonas dabar turi lais
vesnes rankas paspaus
ti Hanojų.

Kad prezidentas lo
šia ta korta, rodo jo lai
kysena Indijos - Pakis
tano karo metu, laikyse
na, kuri susilaukė dide
lės kritikos iš demokra
tų pusės. Girdi, JAV vėl 
sugebėjo atsidurti pra- 
laiminčioje pusėje!

Šioje vietoje verta at
minti, kad Washingtonas 
Kinijoje įsigalėjus ko
munistams, tikėjosi, jog 
demokratinė Indija il
gainiui atsvers pakrypu
sį komunistų naudai Pie 
tų Azijos jėgos balansą. 
Tačiau Nehru valdoma 
Indija pasuko neutralu
mu pusėn ir su ameri
kiečiais nenorėjo dėtis 
į kokią nors sąjungą. 
Pats Nehru net du kar
tus teigęs New York Ti

mes užsieinio politikos 
žinovui C.L. Sulzberge- 
riui, kad Indija pasauli
nio konflikto metu, ne
paisydama jokios ideo
logijos, stos ton pusėn, 
kurios laivynas kontro
liuos Indijos Vandenyną. 
Tada atrodė, kad tai bus 
britų - amerikiečių lai
vynas.

Ryty Pakistano sostinę Dacca "išlaisvinus" su sovietų ir indų pa
galba, sukilėliai žauriai pradėjo persekioti gyventojus, rėmusius 
Pakistano vyriausybę. Nuotraukoje "sukilėlių armijos generolas" 
Abdelkader, fotografų akivaizdoje durtuvu mirtinai subadė pasida
vusius pakistaniečius. Deja, dėl šios žiaurios egzekucijos niekas pa 
šaulyje neprotestavo, nes tai buvo daroma su Maskvos palaimini
mu...

Šiandien Indiją val
dant Nehru dukrai Indi- 
rai Gandhi, stipriausias 
laivynas Indijos vandeny 
ne yra sovietų, kuris, 
Suezo kanalą atidarius, 
greitai galėtų būti dar 
daugi au s as tiprintas.

Sovietų įtaka Indijo
je ypatingai pradėjo aug
ti po 1966 metų paliau
bų tarp Indijos ir Pa
kistano, kurios buvo su 
darytos Kosyginui tarpi
ninkaujant Taškente. Ta
da nusivylęs Amerika 
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LAIMINGIEJI 
DIRVOS 
SKAITYTOJAI
Dirva savo skaitytojams, 

kurie praeitą rudenį atsilie
pė į Vilties draugijos valdy
bos ir Dirvos redakcijos 
prašymą ir savo auka parė
mė laikraštį, š. m. sausio 2 
d. Dirvos patalpose, daly
vaujant Vilties draugijos 
valdybos pirmininkui Alek
sui Laikūnui, valdybos se
kretoriui Stasiui Lazdiniui, 
sąskaitybos vedėjui Jonui 
Kazlauskui ir Dirvos redak
toriui Vytautui Gedgaudui, 
burtų keliu buvo paskirsty
tos dovanos. Jas laimėjo šie 
rėmėjai:

• Vieną savaitę atostogų 
Floridoje: Mary - Annet te 
Motei, Miami Beach, Fla., 
p. Jazbučių dovana dviem 
asmenims, laimėjo Vytau
tas Girnius, Chicago, III. ir 
Sapphire Sea Motor Lodge, 
Juno Beach, Fla., p. Tomkų 
dovana dviem asmenims, 
laimėjo: John Kancevičius, 
Lavvrence, Mass.

• Dail. Antano Rūkštelės 
dovanotą paveikslą "Prieš 
rugiapiūtę” laimėjo Jurgis 
Rekašius, Detroit, Mich.

• Jurgio Gliaudos "Ago
nija” — J. Povilaitienė, 
Omaha, Neb., K. Krulikas, 
Richmond Hill, N. Y.

• Jurgio Gliaudos "Sona
ta of Icarus’’ — O. Dorm, 
Corming, N. Y., A. Rūkšte- 
lė, Chicago, III., inž. V. Ga
linis, Norwell, Mass., A. Mi
koliūnas, Cleveland, O., P. 
Stanionis, Detroit, Mich.

• Jurgio Gliaudos "Si
mas” (anglų kalboje) — D. 
Nasvytis, Conneaut, 0., V. 
Vasikauskas, R i c h m ond 
Hill, N. Y., J. Šimonis, San
ta Barbara, Ca., A. Mažei
ka, Los Angeles, Ca., dr. K. 
Grušnys, Wichita, Kan.

• Kazio S. Karpiaus ”A1- 
pis” — K. Narbutaitis, Cle
veland, O., S. Baniulis, Chi
cago, III., K. Kiznis, Rich
mond Hill, N. Y., A. Bur- 
neika, New Britain, Conn., 
V. Degutis, Cleveland, O., 
J. Kučinskas, Warren, 
Mich., M. Ignas, Cleveland,
O. , L. Svelnis, Needham, 
Mass.

• R. Spalio "Rezistenci
ja” — A. Mironas, Los An
geles, Ca., K. Nausėdas, 
Caracas, Venezuela, V. Iz- 
bickas, Westwood, Mass., 
A. Čepulis, Philadelphia, 
Pa., J. Vaičaitis, Akron, O.,
P. Mikoliūnas, Cleveland,
O., J. Jurevičius, Chicago,
III., V. Mažeika, Lake Zu- 
rich, III., J. Naujokaitis, 
Cleveland, O., dr. H, Brazai
tis, Cleveland, O.

• Jack J. Stukas ’’Awak- 
ening Lithuania ’ — K. Ma- 
žonas, Parma, O., L. Kazė
nas, Cleveland, O., D. Sli- 
vynas, Diamond Point, N. 
Y., J. Variakojis, Chicago, 
Ilk, E. Balceris, Los Ange
les, Ca., dr. A. Butkus, Cle
veland, O., G. Juškėnas, 
Cleveland, 0., S. Trinka, 
Chicgao, Ilk, dr. V. Bložė, 
Strongsville, 0., Vk Braziu
lis, Cleveland, O., J. Vodo- 
palas, Glenn Dale, Md., dr. 
A. Kisielius, Sidney, O., A. 
Tveras, Chicago, Ilk, V. 
Kulbokas, Cicero, Ilk, G. 
Dragūnas, P h i 1 adelphia, 
Pa., J. Stoškus, New Port 
Richey, Fla., J. Sirusas, 
Stockton, N. J., J. Gerulai
tis, Omaha, Nebr., dr. V. 
Tauras, Chicago, Ilk, K.
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b laiškai Dirvai
'PALAIDA BALA' IR PASTANGOS

IŠ JOS IŠBRISTI
1971 gruodžio 10 d. Dirvos 

skiltyje "Šis bei tas" buvo pa
liesta vienas iš aktualiausių 
(bent dabartiniu metu) mūsų gy
venimo reiškinių: Lietuvių Fon
do šalpos skirstymas. Tai nėra 
eilinis {vykis mūsų gyvenime. 
Ir tai visai užpelnytai, tas rfciš- 
kinys mūsų visuomenėje kelia 
domėjimosi. O kaip gi kitaip? 
-- juk tai tos pačios visuome
nės sudėtas kapitalas.

Šia proga taip pat tenka Dir
vos redakcijai pareikšti padėką, 
kad parodė pakankamai domėji
mosi mūsų kultūriniais reika
lais ir problemomis, j kurias 
JAV LB centro valdyba pagei
davo kuo išsamesnio reagavi
mo. Viena iš tokių problemų bu
vo, ir man bent rodosi, ir toliau 
pasiliko — kultūriniųgairiųar- 
ba mūsų kultūrinės .politikos 
išryškinimas. Pav., kasmet 
skirstomas LF pelnas. Ar at
sižvelgiama { kokią nors atei
ties perspektyvą, ar tik šiaip 
sau beriama doleriai, nelygi
nant grūdai?... Labai teisingas 
ir, savo sezoniniu susiejimu ga 
na taiklus, šis Dirvos pasisaky
mas: "be gilesnių studijų ir 
be nuolatinio įsipareigojimo — 
panėši J Kalėdų seni, kuris 
vaikams ima saldainius dalinti" 
(Dirva, 92-3). Net ir pats ge
riausias optimistas negalėtų 
šios tiesos nepastebėti. Ir to
dėl, beieškant to viso kaltinin
kų, norėtųsi, kad kaltinimo 
strėlės nebūtų svaidomos į pa- 
tj pirmąjį pasitaikiusi taikini: 
jeigu kas tuo rūpinasi, tai ir 
kaltas, bet būtų bandoma visa 
situacija apžvelgti kur kas iš
samiau ir nuodugniau.

Kai 1970 m. LF pelno skirs
tymo komisijos daviniai mūsų 
spaudoje nesusilaukė pakanka
mai dėmesio, betgi privačiuose 
pokalbiuose buvo "aimanuoja
ma", kad paskirstymas buvo at
liktas "iš kepurės" principu, 
JAV LB centro valdybai kilo 
mintis tuo klausimu surengti 
viešas diskusijas.

Tokios diskusijos ir įvyko. 
Tai buvo JĄ.V LB c.v. svarsty 
bos tema: "Išeivijos kultūri-

Šiandien ir 

rytoj...
(Atkelta iš 1 psl.) 

ji pašnekesiai iš mark
sizmo - leninizmo pa
grindų, liečiant TSRS is
toriją, filosofiją, politi
nę ekonomiją ir kt.

Tokios mokyklos auk
lėtiniai, vėliau, viešai 
ar slaptai seka krašte 
"komunizmo statybos" 
vyksmą. Tokie auklėti
niai siunčiami ir į už
sienį, studijuoti ir sek
ti išeivijos gyvenimą, 
ieškoti lengvatikių, skal
dyti žmones, meškerioti 
sudrumstuose vandeny
se ir propaguoti "komu
nizmo statybai" reikalin 
gas teorijas.

Tokios mokyklos auk
lėtinių kvapą ir nepasta- 
bus žmogus, užuodžia 
netiktai piaskviniuose 
leidiniuose, bet vilniš
kėje spaudoje, o ypač 
išeiviams leidžiamame 
"Gimtajame krašte".

Aukštoji komjaunimo 
mokykla išrenka iš "vi
sasąjunginio" komsomo 
lo rinktines pajėgas, ku 
rios neturi sudėtingame 
"komunizmo statybos" 
vyksme sudvejoti arba 
ryžtis nepaklusti parti
nei valiai.

Kodėl stojantiems mo 
kySlon kandidatams pri
valoma žinoti rusų kal
bą ir rusų literatūrą so
vietinėje jos interpreta
cijoje?

Ši mokykla yra "visa
sąjunginė", viena visai 
sovietine! Rusijai ir yra 
Maskvoje. 

nės politikos problemos Ir kryp
tis", {vykusios 1971 m. balan
džio mėn. 30 d. Chicagoje, Li,- 
tuanistikos Instituto narių su
važiavimo metu. Svarstybas pra
vedė dr. K. Keblys. Kultūrines 
problemas nagrinėjo šie prele
gentai: dr. J. Girnius, dr. V. 
Kavolis, dr. K. Ambrozaitis ir 
mok. J. Kavaliūnas. Po to seku - 
siose diskusijose pasisakė vi
sa eilė mūsų kultūrininkų, me
nininkų ir visuomenininkų. Pa
prastai tokio pobūdžio pokal
biai neišneša rezoliucijų ir ne
skelbia nutarimų. To nepadarė 
ir šios svarstytos. Betgi nega
lima ir visiškai tylomis praei
ti pro šj mūsų kultūrinio gyve
nimo Ivykj, tuo labiau, nad ne 
vienas iš čia iškeltų klausimų 
rado atgarsio mūsų spaudoje ir 
viešuose pokalbiuose. (Plačiau 
apie tai Draugas 1971 m. birže
lio’ mėn. 5 d. ir Akiračiai 1971 
m. Nr. 6). Bent šiuo momentu 
prisimintina kai kurios pagrindi
nės anų svarstybų kryptys ir 
taškai: Ir toliau vadovautis ta 
pačia procentinio paskirstymo 
formule: 50% lituanistiniam 
švietimui per JAV LB švietimo 
tarybą, 25% {vairiems kultūri
niams projektams ir 25% vi
siems kitiems kultūrinės svar
bos reikalams. Nesmulkinti pa
šalpų l mažas subsidijas, bet 
remtinus reikalus finansuoti 
stambesne parama. Pirmiausia 
kreipti dėmesio { išliekamos 
vertės turinčius lituanistinius 
mokslo darbus. Masinio pobū
džio lietuvybės išlaikymo pro
gramos turėtų būti finanuoja- 
mos vien tik tam tikslui sukel
tu kapitalu. Tautinių šokių šven
tėm, dainų šventėm, jaunimo 
kongresam, kultūros kongresui 
ir kitiems panašaus pobūdžio 
parengimams neturėų bot nau
dojama LF ištekliai. Užsakant 
atskirus mokslinius darbus,pir
miausia kreipti dėmesį, ar mes 
dabartiniu metu tam turime pa
kankamai stiprių jėgų. Išreikš
ta pageidavimas, kad skiriant 
šalpą lituanistiniamsdalykams, 
būtų naudojamasi Lit. Inst. pa
tarimais. Taipogi paminėtina V. 
Rastenio iškelta mintis, kad me
tai iš metų organizuojant kapi
talą kultūriniam gyvenimui fi
nansuoti ir, tam reikalui ski
riant tik procentines nuotrupas 
ar tuo nedaroma skriaudos mū
sų kultūrinei dabarčiai? Dr. K. 
Ambrozaitis, minėtose svarsty
tose atstovavęs LF, primygti
nai kartojo, kad LF pelno skirs
tymo reikalas yra kartu ir vi
sos lietuvių bendruomenės prob
lema: "Visuomenė turėtų būti 
labiau susipažinus su LF pelno 
skirstymo komisijos struktūra, 
jos galimybių ribomis ir jos 
lankstumu. LF jau darosi pajė
gus išlaikyti ar pakreipti kultū
rinės politikos liniją. Tos lini
jos neturi, aukščiausias laikas 
institucijoms, organizacijoms 
ir specialistams tą liniją pasiū
lyti. JAV LB turėtų jausti atsa
komybę tos kultūrinės linijos 
gaires {duoti savo atstovams, 
ateinantiems { LF pelno skirs
tymo komisiją" (Akiračiai, 1971 
m. N r. 6.)

Visa tai susumuojant, norė
tųsi pasakyti, kad visgianasmū 
sų kultūrinio gyvenimo {vykis, 
pasinaudojant lituanistų audito
rija, kada mūsų kultūrinių žur
nalų ir laikraščių redaktoriai ir 
lituanistinio švietimo vadovai, 
dalyvaujant LF atstovams, tu
rėjo progos aptarti mūsų kultū
rinio gyvenimo reikalus, nebu
vo vien tik šiaip sau nieko ne
reiškiąs ir nieko nepasakąs pa
sikalbėjimas. Net ir tuo atveju, 
jei mes nenorėtume pripažinti 
autoritetų ir būtume atsisakę 
žurnalų prenumeratos, visgi ne 
būtų visai tikslu paneigti ir ig
noruoti pat{ Ivykj.

Po šių nuklydimų J Centro v. 
kultūrinių reikalų "teritoriją", 
norėtųsi grįžti prie "Sis bei 
tas" skiltyje iškeltų kaltinimų: 
... "dėl to viso gal jis (AL Vaš
kelis) labiausiai kaltas. Juk jis 
yra atsakingas pareigūnas — 
JAV LB Centro v-bos narys kul
tūriniams reikalams! Tad ar ne 
jo pareiga ką nors konkrečiai 
padaryti, ne vien priekaištais 
šaudyti? Ar jis bent mėgino ieš 
koti būdų, kad mūsų kultūrinis 
gyvenimas išklimtų iš palai-

Ponų Jazbučių vasarvietėje Miami Beach atostogas laimėjo Vytautas Girnius iŠ Chicagos,

dos balos, kuri tikrai gėdinga, 
kai L, Fondo jau, ačiū Dievui 
nemažos lėšos svaidomos be jo 
kio rimto išankstinio plano, o 
paskui vaikišku pavydu pasigin
čijama, kodėl gavo Jonas o ne 
Petras". (92-3).

Po šių kaltinimų nieko kita 
ir nesinorėtų pasakyti, kaip tik 
ir aš visgi "ylą kaliau". Nesi
norėtų varginti skaitytoją asme
niškais reikalais. Tačiau, kai 
tuo implikuojama ir JAV LB 
centro v., lyg ir norėtųsi pri
minti vieną kitą pastangą, ku
rios, kad ir nedavė konkrečių 
rezultatų, betgi bent kalba apie 
turėtas "geras intencijas".

Jau svarstybų metu buvo kel
tas klausimas apie pastovaus 
organo suformavimą, kuris 
bandytų nužymėti anksčiau mi
nėtą kultūrinę liniją. Pradėjus 
šio reikalo "zondavimą",tuojau 
pat teko susidurti su nelemtu 
klausimu: ar dabartinė LF pel
no skirstymo komisija (tikrumo
je tik LB atstovai) bus suintere 
suota atkreipti dėmesį l š{ ad 
hoc sudarytą vienetą?Nemanau, 
kad reikalingas atsakymas, jei 
šis organas ir nebuvo sufor
muotas. Tepasakytina tik tiek, 
kad nežiūrint dėtų pastangų, tuo 
tarpu dar vis nepavyko išeiti iš 
tos "palaidos balos".

Norėjosi šioj vietoj padėt taš
ką ir... nutiltL Bet štai dr. K. 
Ambrozaitis, 1971 m. gruodžio 
mėn. 17 d. Drauge, kalbėdamas 
jau apie šjmetinl (1971) LF pel
no paskirstymą: ”40. OOOdolerių 
lietuvybės reikalams", tarp ki
ta ko {terpė ir šią pastabą: "Iš
skyrus LB švietimo tarybą, ki
tos centrinės įstaigos, organi
zacijos bei kultūrininkų susibū 
rimai jokių formalesnių pasiū
lymų komisijai nepateikė".

Tikrovė gi štai kokia: JAV 
LB c.v., ne ką laimėjusi "refor
mų srityje", išsikvietė prie LF 
pelno komisijos atstovą p. Ana
tolijų Kairi, su kuriuo iki deta
lių išdiskutavus kiekvieną pra
šymą, turint galvoje anksčiau 
išdiskutuotas principines gai
res, sužymėjo labiausiai pašal
pos reikalingus prašymus. Pri
eita nuomonės, kad šjmet bus 
stengiamasi baigti mokėjimus 
pernykščiams įsipareigoji
mams (užsakymams), nes 35. 
000 doL suma (tuo metu tik ši 
suma figūravo), padarius 5.000 
doL įsipareigojimą Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresui, nepa
kankama naujų projektų užsa
kymams. O jie C. v-bos planuo. 
se rikiavosi šia eile: L Parem 
ti Vatikano archyvuose besidar 
buojančius mūsų istorikus: kun. 
P. Rabikauską SJ, kun. R. Kra
sauską ir kun. P. JatulL (Pas
taruoju metu kun. P. Jatulis 
yra angažuotas ukrainiečių 
mokslinių Institucijų); 2. Pa
remti kolektyvines pastangas, 
ruošiant Lietuvių literatūros is 
toriją anglų kalba, turint gal
voje, kad galėtų būt išleista ir 
lietuvių kalba. Autoriai: dr. V. 
Maciūnas, rašyt. A. Vaičiulai
tis, poetas ir kritikas Alf. Ny
ka Nlliūnas, dr. K. Ostrauskas, 
dr. R. Šilbajoris ir kritikas 
VL Kulbokas.

3. Atkreipti dėmesj {šias ga
limybes: ar neįmanoma pas 
pasaulinio masto meno istoriką 
prof. J. Baltrušaiti užsakyti stu
diją apie M.K. Čiurlionį? 4. 
Ar neverta LF pastangų, kad 
pasaulinio garso susilaukęs se
miotikos specialistas dr. A. J. 
Greimas, būtų žinomas ir lie
tuvių kalboje?

Aptarus apverktinoje padė
tyje atsidūrusi Pasaulio lietu
vių archyvą, dabartiniu metu 
esantj sandėliniame stovy pas 
tėvus jėzuitus, nutarta prašyti 
maksimalinės pašalpos ( ne ma

žiau kaip 3.000) suradimui šio
kių tokių patalpų. Archyvinis 
mūsų turtas turi būt prižiūri
mas ir apsaugotas nuo tolimes
nio nykimo. Ir tai turi būti pa
daryta šiandien.

Labai gražiai skamba, kad 
komisija "nedideles simboli
nes sumas kai kam paskyrė ir 
be prašymų". Reikia tikėtis, kad 
tie "laimingieji" nepasididžiuos 
ir atsiims. Taip pat gal P. Nau
jokaičio rašomoji Lietuvių lite
ratūros istorija yra labiau rem
tinas reikalas, negu kokio tai 
kolektyvo... Bet gi vėl, kai pa
galvoji, Kad Pasaulio lietuvių 
archyve nėra net elektros lem
putės, kad lietuviškos kultūros 
išsaugojimo entuziastų sukaup
ta lituanistinė medžiaga nyksta, 
nes ji sukrauta netinkamose pa
talpose, pradingsta bet koks tu
rėtas entuziazmas, kad, štai, 
mes jau turime net 40,000 dol. 
mūsų kultūriniams reikalams. 
Galima tikėtis, kad ^"laimin
gieji", kurie neprašė ir gavo, 
taip pat, kuriem buvo asignuo
ta pašalpa periodikoje tilpusių 
straipsnių atskiru leidiniu išlei
dimui, bus tikrai patenkinti LF 
pelno skirstymo komisijos dos
numu. Tačiau, kiek tai liečia pa
ti Pasaulio lietuviųarchyvą,bū
tų kur kas geriau, jei tam rei
kalui visai nebūtų nutrupėję tie 
keli grašiai. Tuomet bent visuo
menei būtų žinoma, kad LF P. 
liet, archyvo neremia ir todėl 
pačiai visuomenei reikia tuo tu
pintis.

Prie to visko dar norėrųsipri- 
rikiuoti ir dar vienas klausi
mas: ar dabartinė LF pelno 
skirstymo komisija su ramia 
sąžine vis kartos, kad niekas, 
išskyrus JAV LB švietimo ta
rybą, "formalinių pasiūlymų" 
komisijai nepateikė? Taip pat, 
ar LF komisijai nebuvo iki šiol 
girdimas kone nuolatinis mūsų 
spaudos pageidavimas: LF pel
no skirstymo komisija neturi 
imtis "Kalėdų senio" pareigų?

AL Vaškelis 
Springfield, Pa.

DAR APIE KALĖDINIUS 
SVEIKINIMUS...

Šiais laikais,prieš Ka
lėdas, turi knaisiotis po 
visų lietuviškų laikraš
čių kronikas, kad patik
rinus ar tavo prietelis 
Pumputis nėra davęs $5 
aukos kokiai nors drau
gijai . "vietoj kalėdinių 
sveikinimų".

Atseit, parašai Pum
pučiui nieko nežinoda
mas Kalėdinį pasveiki
nimą, dar prirašai apie 
šeimos laimes ar nelai

Ponų Tomkų vaStrvietėje Juno Beach atostogas laimėjo John KanceviČius iš Lav/rence.

mes, o iš jo nė "šnypšt" 
Neprivalo tau atsakyt — 
aukojo.

O tau — širdgėla, su 
Pumpučiu lageryje iš 
vieno katilo žirnių sriu
bą valgei, o dabar va 
kaip išmandrėjo!

Žinia, šiame krašte 
mes visi labai užimti, 
bet Kalėdos buvo vienin
telis laikas, kada atnau
jindavome ryšį su drau
gais visame pasaulyje.

Aukoti pinigus prieš 
Kalėdas lietuviškai spau
dai ar kitoms draugi
joms yra pasigėrėtinas 
ir tęstinas krikščioniš
kas paprotys. Ypač spau
dai, nes kur gi paskelb
sim savo dosnumą? Bet 
kodėl gi tą daryti "vie
toj kalėdinių sveikini
mų?"

I. Lankys ta

(Atkelta iš 1 psl.) 
Pakistanas pradėjo pa
galbos ieškoti Raudono
je Kinijoje, prieš kurią 
turėjo sąjungą su JAV.

Taip būklei susiklos
čius, paskutiniam Indi
jos - Pakistano kare 
JAV galėjo užimti neut
ralią ar daugiau simpa
tingą Indijai poziciją. 
Tačiau ir tuo atveju 
JAV, kalbant su Sulz- 
bergeriu, Indijoje griež
tų tik "antru smuiku" 
po sovietų. Todėl Nixo- 
nas apsisprendė žiūrė
ti formaliai ir laikyti 
Indiją agresorių. Jis 
net pasiuntė savo lėk
tuvnešį su keturių nai
kintojų palyda į Benga
lijos įlanką. Tai, aiš
ku, Pakistanui nepadė
jo, tačiau pabrėžė ame
rikiečių ir kiniečių in
teresų bendrumą. Nei 
vieniems nei kitiems So
vietų įtakos padidėjimas 
nėra reikalingas, o kinie
čiams jis net susijęs su 
mirtinu pavojumi.

Tiesa, anot to paties 
Sulzberger’io, Washing- 
tonas ir Pekinas dar nė
ra bičiuliai, tačiau tai 
netrukdo jiems abiem

Laimingieji...
(Atkelta iš 1 psl.) 

Ramonas, Chicago, III., P. 
Vaičaitis, Boston, Mass., J. 
Kaseliūnas, Medellin,, Co- 
lombia, V. Noreika, Chica
go, III., J. A. Urbonas, Day- 
ton, O., C. Bogushas, Wa- 
terbury, Conn.

• J. Aisčio redaguotas 
"Laisvės Kovų Dainos” 
(Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondo dovana) — dr. J. 
Jurkūnas, Lomita, Ca., F. 
Janonis, Brockton, Mass., 
J. Mockus, Cleveland, O., A. 
Mačvs, Dovvners Grove, III., 
A. Butkūrias, St. Charles,
III., V. ūsas, Birmingham, 
Mich., A. Balsvs, Kensing- 
ton, Md., S. Virpša, Chica
go, III., P. Mačiulaitis, 
Union, N. J., J. Gaižutis, 
Detroit, Mich., J. Tamošiū
nas, Detroit, Mich., V. Šar
ka, Detroit, Mich., E. Žit
kus, Chicago, III., P. Zig
mantas, Cleveland, O., K. 
Širvinskas,'Cleveland, O., A. 
Kliudžius. Detroit, Mich.,
P. Jankus, Philadelnhia, 
Pa., inž. V. Gruzdvs, Phila- 
delphia, Pa.. J. Krygeris, 
Cleveland. O„ J. Baublys, 
Detroit, Mich.

pastebėti bendrus inte
resus.

Po to žvilgsnio į In
diją daug lengviau su
prasti Nixono žaidimą 
Indokinijoje. Kinija nė
ra suinteresuota greitu 
JAV pralaimėjimu ta
me pasaulio kampe.

VERTA DĖMESIO
Kas nori ilgiau gyventi, tu 

ti ieškoti geresnio klimato. 
Toks klimatas yra Kalifor
nijoje, Santa Monica. Jeigu 
norėsite įsigyti namą?, tai 
jus RŪTA INC. pastatys 
pagal jūsų pageidavimą ir 
geresnėmis sąlygomis negu 
kas kitas. Prašome įsitikin
ti. RŪTA INC. .3002 Santa 
Monica Blvd., SantaMonica, 
Cal. 90404.

W1NDERS
AC-DC Motore 
Transformers 

Large Industrial, utility apparatua 
rebuilding,

Profit sharing, health and life insur
ance, Blue Cross, Blue Shield paid.

NATIONAL 
ELECTRIC COIL 

Division of McGraw Edison Co. 
380 FAIR AVĖ.

FERNDALE (DETROIT). MICH.

An Equal Opportunity Employer 
(92-3)

WANTF.D AT ONCE 
JOURNEYMEN 

MACHINISTS 
DIEMAKERS

Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints and Cloae Tolerance. 
None other need apply. And be able 
lo work the niRht shift.

Apply J:30 to 4.30 Mon. thru Frl. 

THE OLOFSSON 
CORPORATION

2727 LYONS AVĖ. 
LANSING, MICHIGAN 48910

An F.qual Opportunity Employer 
(95-4)
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CINIŠKAS 'PRAGMATIZMAS'
Gruodžio 11-12 dieno

mis Philadelphijoje LB 
centro valdybos inicia
tyva vyko Politinių stu
dijų savaitgalis. Politi
nių pasitarimų plotme 
šis simpoziumas buvo 
platelesnis už daugelįki- 
tų, įeinančių dabar ma- 
don politinių savaitga
lių. Suvažiavo per pen
kiasdešimtį asmenų, tu
rinčių politiniame išei
vijos gyvenime ryškiau 
ar blankiau spindinčius 
vardus. Buvo referatų, 
diskusijų ir tam tikrų 
orientacinių išvadų - nu
tarimų. Šis simpoziu
mas buvo akcentuotas 
LB noru ir pastangomis 
pripažinti, kad laisvės 
kovose turi dominuoti ne 
tradicija, bet nuolat be- 
kintanti iniciatyva su 
nuolat bekintančiais ini 
ciatyvos centrais. Šiuo 
laikotarpiu LB geidau
ja būti tokiu iniciatyvos 
centru.

Kalbėta apie LB ini
ciatyvą laisvės kovose, 
apie H. Conc. rezoliuci
ją 416, apie vidaus SSSR 
politiką, kiek turima ry
šio su aneksuotų kraš
tų įtaka, net apie komu
nistinės Kinijos konflik
tą su SSSR ir kiek tas 
konfliktas galįs talkin - 
ti Lietuvos laisvės by
lai.

Politinis savaitgalis, 
kaip dabar irgi mada, tu
rėjo .daug svarstymo te
mų, tai vertė viską lies
ti skubomis, dusino lai
ko stoka. Būtų, kaip vi
sad, svarbu, jeigu bent 
referatai patektų spau
dom Tada įmanoma sek
ti beišsivystančią poli
tinę išeivijos mintį, su
stoti ties mąstymo at
radimais ir prarajomis.

Įdomiausias simpo
ziumo pranešimas teko 
į politinį savaitgalį 
kviestam Valstybės de
partamento pareigūnui 
Doyle Martin. Tai Rytų 
Europos reikalų direk
toriaus pavaduotojas 
(Deputy Director for 
East Europoean Affairs)
D. Martin tvarko Balti
jos valstybių reikalus 
nuo 1970 metų.

A propos — iš D. 
Martino pareigų nusa
kymo matyti, kad Rytų 
Europos reikalų "des- 
kas", yra taspatamums 
gerai pažįstamas "des- 
kas", kur Pabaltijo rei
kalai prisišlieję prie so
vietinių; iš kur lemtin
gomis Simo Kudirkos 
perbėgimo valandomis 
nuskardėjo į pasimetu
sių pareigūnų pasiteira
vimus "santūrus" pata
rimas "neprovokuoti 
perbėgėlio".

Draugo koresponden
tas V. Alseika, savo re
portaže tvirtina, kad D. 
Martin atvirai kalbėjęs 
su lietuviais. Darbinin
ko bendradarbis Balys 
Raugas nurodė, kad D.

Martin kalbėjęs apie 
Amerikos pragmatiz
mą. (Pragmatizmas yra 
sistema, kuri nustato 
koncepcijų vertę pagal 
praktinius rezultatus.) 
Pragmatizmo požiūris 
taikomas daugeliui mąs
tymo ir veikimo sričių. 
Jis praktikuojamas ir po- 
litikoje. Tai yra prieš- J 
priešą idealizmui ir, be- ] 
sivaikant "praktišku
mo" sustojama dažnai 
netoli beviltiško ciniz
mo.

Darbininko korespon - 
dentas patikina, kad sim
poziumo turinys buvo 
įrašytas į magnetofono 
juostą. Gi Draugo kores
pondentas kai kuriuos D. 
Martin'o žodžio pasažus 
patiekia kabutėse, kas 
leidžia tikėti, kad tai au
tentiški pareiškimai. Ta 
prielaida ir tenka stebė
ti Valstybės departamen
to vystomas mintis.

Po antgalviu "Baltijos 
kraštai turi teisę pasi
sakyti", (Draugas, Nr. 
300) Vyt. Alseika patie
kia D. Martino žodžio 
ištrauką, kuri duota au
tentiško pareiškimo titu
lu, nes duota kabutėse. 
Taip pasakė D. Martin: 

"JAV nepasisako už 
visišką Lietuvos nepri
klausomybę, bet už tei
sę Lietuvos ir Baltijos 
kraštų gyventojams pasi
sakyti, ar jie nori lais
vės, be to, toms tau
toms negalime siūlyti,, 
už ką pasisakyti. Tik tau
ta Lietuvoje gali daryti 
sprendimus."

Posakis taip sanda
riai suglaustas, kad 
skamba nutarimu, dekla
racija. Posakįpersmel- 
kia apsukri kazuistika. Fi- žinimo fakto), 
nale, antroje tvirtinimo 
dalyje atkišti neginčija
mi dalykai. Iš tikro JAV 
negali bet kuriai tautai 
siūlyti, kaip elgtis, kaip 
organizuotis, kokią tvar
kymosi sistemą paimti. 
Neginčijamas posakio fi
nalas, kad tik tauta Lie
tuvoje gali daryti spren
dimus.

Po stambiu klaustuko 
ženklu stovi Valstybės 
departamento tvirtini
mas, kad JAV pasisako 
tiktai už teisę Lietuvos 
gyventojams apsispręs, 
ti.

Iki šiol visi žinojo, 
kad JAV valstybiniais 
savo aktais jau pripaži
no Lietuvos Nepriklauso, 
mybę, pripažino Lietu
vos žmonių apsisprendi
mą turėti savo suvere
nią valstybę, atmetė so
vietinės militarinės oku
pacijos "teisėtumo" 
skraiste pridengtą "įsi
jungimą" į SSSR, iki 
šiol, tam nusistatymui 
patvirtinti pripažįsta 
Lietuvos atstovybę.

Niekas šiame simpo
ziume neaiškino JAV pa 
žiūrų įtautų apsisprendi-

DAR DĖL BENDRINĖS JAV LIETUVIU
VEIKLOS SUDERINIMO DR. A. BUTKUS

Praėjusį rudenį turė
jau malonią progą išsi
kalbėti su Los Angeles 
lietuviais dėl mūsų bend
rinės veiklos. Nuošir
dus ačiū JAV LB Tary
bos nariui inž. Antanui 
Mažeikai ir Vakarų Apy
gardos pirm. Jonui tin
gai už šio pasitarimo 
suorganizavimą. Los- 
angeliečiai ne tik su dė
mesiu išklausė mano 
pranešimo ir paaiškini
mus dėl siūlomo projek
to, bet taip pat iškėlė 
naudingų minčių, kaip tą 
projektą praktiškai įgy
vendinti.

Ypatingai malonu, kad 
to pokalbio vienas akty
vių dalyvių, Juozas Koje
lis, šiuo klausimu atsi
liepė ir spaudoje (Drau
gas, 1971.11.29), prileis- 
damas, kad mano projek
tas vertas dėmesio vien 
už tai, kad klausimą iš 
viso keliu, nes konferen
cijos "veiklai suderinti" 
per kelioliką metų jokių 
rezultatų neatnešė. To
liau jis užakcentavo, kad 

mo politines teorijas. 
Tai dabar pripažįsta vi
sas pasaulis. Bet D. Mar
tin prabilo apie efeme
riškus ir subtilius, tik
riau tariant grubiai ka
zuistinius teigimus, ta
ręs "JAV nepasisako už 
visišką Lietuvos nepri
klausomybę". Tuo jis vi
siškai kita spalva nuda
žė ikišiolinę JAVpoliti
ką Lietuvos atžvilgiu. 
Nereikia būti politinių 
mokslų žinovu, kad 
lengvai galėtum sugauti 
posakio atspalvius. Vie
nas dalykas yra pripažin
ti istorinį faktą, katego
rišką įvykį tautų šeimo
je, Lietuvos Nepriklau
somybę kaipo vis egzis
tuojančią, tik brutalios 
okupanto galios sutruk
dyta nuo realizacijos 
savo žemėje. Kitas gi 
dalykas yra pripažinti 
teisę Lietuvių tautai "ap
spręsti", tarytum vis 
dar neturint savo valsty
bės (kuri tačiau egzis
tuoja JAV politikos rub
rikoje jau vien dėl Lie
tuvos atstovybės pripa-

Šis žaidimas sąvoko
mis, arba grubus lapsus 
linguae neparodo Valsty 
bės departamento parei
gūno žodžių mums įpras
to trafareto šviesoj. 
Nuostabu, kad" simpoziu
mo dalyviai negirdomis 
praleido šią kazuistiką 
nė nepagavę didžiulio są
vokų skirtumo...

D. Martin pagyrė vai
niko nuleidimo operaci
ją Simo Kudirkos išda
vimo vietoje. Bet, ger
biamieji, vainikus nulei
džia tik žuvusiems pa
gerbti! Pasiekiančios 
mus žinios skelbia, kad 
ir kalėjime Simas Kudir
ka lieka nepalaužiamas 
ir kovoja už savo prin
cipus. Jis nežuvo jūroje. 
Jis žuvo (ir jo asmeniš
ka laisvė) Kranto sargy
bos laive, kur įvyko nu
sikalstamas jo išdavimo 
aktas. Gal būt.tradicin- 
gai sumaišius pagerbi
mo sąvokas, ir šiame 
simpoziume tektų į ką 
nors nuleisti vainiką, iš 
girdus tvirtinimą: "JAV 
nepasisako už visišką 
Lietuvos nepriklausomy. 
bę". Xerx

"Labai svarbu, kad auto
rius siekia ne mecha
niško JAV LB-nės ir 
ALT-tos sujungimo, bet 
organiško apsijungimo, 
nors šiuo metu ir nepil
no." Vėliau J.K. išvardi
na mano projekto deta
les.

Teisingai pastebi J. 
K., kad susitarti visada 
galima, jei pasitarimo 
dalyviai iš tikro susitari
mo siekia. Prileidus, 
kad JAVLB-nėir ALT'a 
tokio lietuvių visuomenę 
konsoliduojančio susi
tarimo panorėtų, jau pre
liminariniuose pasita
rimuose tektų išsiaiškin 
ti, kas iš tikro yra cent
rinės organizacijos, ku
rių delegatai pagal mano 
projektą turėtų įeiti į 
(pagal J. Kojelio defini
ciją) "vyriausią Ameri
kos lietuvių vadovybę". 
Aš savo projekte neįžiū 
riu, kad JAV Lietuvių 
Seimas galėtų pilnai ei
ti vyriausios lietuvių va
dovybės pareigas. Te
oretiškai žiūrint ir nor
maliose valstybinėse są
lygose, žinoma, J. Koje
lio definicija yra teisin
ga. Išeivijoje, tačiau, 
Lietuvių Seimo funkci
jos praktiškai labai su
siaurėtų (panašiai, kaip 
kad dabartinėje JAV LB 
Taryboje ar ALT'o šau
kiamam Seime). Mano 
supratimu, bendrasis 
Seimas būtų tik daugiau 
mūsų veiklos pritarimo 
ir jai pajėgų sutrauki
mo simbolis — daugiau 
simbolinis antspaudas. 
Juk visa jo jėga remia
si tautiečių gera valia 
teikiamu pritarimu. Tad 
labai svarbu, kad jo su
darymo būdui pritartų 
kaip galima didesnis 
skaičius JAV lietuvių.

Šitaip tas vyriausio or
gano — Lietuvių Seimo 
— funkcijas supratus, 
gal ir nebereikėtų taip 
labai sielotis, kuri iš 
dabartinį ALT'ą suda
rančių organizacijų yra 
tikrai centrinė, kuri ne. 
Juk — susitarti visada 
galima, jei pasitarimo 
dalyviai iš tikro susita
rimo siekia... Visai su
tinku, kad tokio pobū
džio susitarimų reikėtų apsvarstėme Jūsų pla- 
siekti preliminariniuo
se pasitarimuose. Juos, 
mano supratimu, turėtų 
vesti tam tikslui sudary
ta speciali komisija. K- 
ja turėtų būti sudaryta 
iš abiem pusėm priimti
nų asmenų ir veikti la
bai glaudžiam kontakte 
su Vyriausiu Lietuvos 
Išlaisvinimo K-tu ir Pa
saulio Lietuvių Bendruo- ti ir žiūrėti, ar padėtis 
menės v-ba.

J. Kojelis kviečia ma
ne projektą persvarsty
ti ir pasiūlyti "centrinės 
organizacijos" aptari
mą. Tą galiu ir aš ir J. 
Kojelis padaryti. Tačiau 
ar čia esmė? Mano gal- . 
va, svarbu surasti 
abiem suinteresuotom 
pusėm priimtiną aptari
mą. Tad konkrečius pa
siūlymus detalėse dar 
per anksti daryti, kol 
abi pusės neparodė ir 
nepareiškė noro tartis 
ir kol tuo reikalu dar ne
sudaryta speciali komi
sija. Šios k-jos pareigos 
ir būtų pasiūlytus apta
rimus suderinti taip, 
kad jie būtų priimtini 
abiem pusėm.

Sunku suprasti J. Ko-

jelio "pagrindinį prie
kaištą mano projektui, 
būtent: "Jo autorius su 
ALT'a bando apjungti 
ne dabartines formas 
prisiėmusią JAV Bend
ruomenę, bet reformuo
tą pagal savo norus". 
Atsakant į šį "pagrin
dinį priekaištą" gal ge
riausiai tinka J. Kojelio 
"pagrindinis pagyri
mas", kuriame (straips - 
nio pradžioje) teigiama, 
kad savo projektu aš sie
kiu "organiško apsĮjun
gimo". Taigi, organiš
kai apsijungti, reiškia 
nepažeisti apjungiamų 
institucijų gyvybinių sa
vybių, o tik tų institucijų 
veiklą suderinti taip, 
kad jos savo tolimes
niam funkcionavime vie
na kitai nebekliudytų. Ne
lyginant medelio sau
sas, ar per daug besi- 
šakojančias šakas ap
karpyti, ar jį naujai įs
kiepyti. Dar daugiau, or
ganiškas apsi jungimas, 
reiškia ir funkcijų sude
rinimą, kad viena kitą 
papildydamos tos insti
tucijos pastoviai atsiek
tų geresnių rezultatų. 
Taigi, aš anaiptol nesiū
lau nei JAV Lietuvių 
Bendruomenei, nei Ame 
rikos Lietuvių Tarybai 
jokių išgalvotų reformų, 
o tik minimalų prisitai
kymą prie gyvenimo iš
šauktų reikalavimų. 
Mano projekto didžiau
sia stiprybė ta, kad jis 
tereikalauja tik minima
laus abiejų institucijų 
veiklos suderinimo, nie
ko esminio nei vienoje 
nei kitoje institucijoje 
nepakeičiant. Reikia tik 
truputėlio abipusės ge
ros valios!

Tiesa, kad JAV LB 
šeštoji taryba yra pada 
riusi formalų nutarimą 
lietuviškos veiklos labui 
ieškoti kokių nors apsi- 
jungimo formų su ALT. 
Mano žiniomis, tuo klau 
simu dar labai mažai 
padaryta. Deja, ateitis 
ne daug ką geresnio ža
da. Kiek mažai aktualus 
tas klausimas Centro 
Valdybai matosi ir iš jos 
pirmininko laiško: "CV 
birželio mėn. posėdyje 

ną. CV nuomone mintys 
yra pozityvios ir naudin 
gos. Tačiau manyta, ar 
negalima išsiversti Tr 
be naujos organizacijos 
steigimo. (Mano pa- 
Vraukta A.B.), vengiant 
institucijų gausos, nes 
jau dabar stokojama 
žmonių ir lėšų, todėl 
posėdyje nutarėme lauk-

nepasikeis. Jei nuotai
kos nepagerėtų, tada Jū
sų plano įgyvendinimas 
būtinybė."

Nejaugi JAV LB Cent 
ro valdyba iki šiol ne
supranta, kad aš plane 
jokios naujos organiza
cijos nesiūlau. Antra, 
planą priėmus, darbui 
žmonių ir lėšų padaugė
tų, nes pranyktų ligšioli
nė darbų duplikacija. 
Trečia, sunku tikėti, 
kad CV nuotaikos dėl 
susijungimo pagerėtų, 
nes vargu ar organiza
cijų skaičius -savaime 
sumažės. (Kai kieno ma
rinamas ALT’as ir tas 
savo veiklą šiuo metu 
žymiai išplėtė — tary
tum atjaunėjo). Ket
virta, keturis mėne
sius suvėlintas atsaky
mas (birželis — lapkri
tis) aiškiai parodo, kiek 
skubus yra CV-bai bend
rinės veiklos reikalų pa
gerinimas. Penkta, 
virš metų Tarybos sesi
jos nešaukimas taip pat 
prisideda prie nenoro 
šiai problemai skirti rei
kiamo dėmesio. Šeš
ta, savaime peršasi iš
vada, kad JAV LB-nės 
dabartlniems vadovams 
nerūpi JAV lietuvių bend
rinės veiklos sunormavi 
mas. Atrodo, jie pasiti
ki draugų - bendruome
nininkų nutarimų galia 
ir stato JAV lietuvius 
prieš įvykusį faktą — 
dvigubą politinę vadovy
bę JAV-se, tikėdamie
si, kad viena iš jų vis
tiek greitai numirs...

Bendrinės veiklos su
derinime yra labai malo
nus pragiedrulys tai 
VLIK'o Seimas, kuris 
1971 gruodžio 5 d. nuta
rimu atkreipė dėmesį 
dėl šiuo metu pasireiš- 
kusios nesantarvės tarp 
Amerikos Lietuvių Tary
bos ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės vadovy
bių. Seimas kviečia abi 
puses derinti savo veik
lą ir paveda VLIK’o val
dybai, pasitarus su PLB 
valdyba, daryti žygių, 
kad tie nesutarimai ar
timiausiu laiku būtų išly
ginti.

Šiuos VLIK'o seimo 
nutarimus paskelbus, ti
kiu ir PLB valdyba sku
biai persvarstys mano 
anksčiau jai siūlytą ke
lią: VLIK'as ir PLB Val
dyba bendru susitarimu 
imasi konkrečių žygių, 
JAV lietuvių bendrinei 
veiklai suderinti,organi
zuodami tam klausimui 
išspręsti specialią k-ją 
ir kt. Našta dėl JAV lie
tuvių visuomenę konso
liduojančio ir pastovaus 
susitarimo, mano su
pratimu, lygiai krinta 
ant visų keturių suminė
tų institucijų pečių.
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LIETUVIŠKOJO GYVENIMO NUOTAIKOS EMILIJA ČEKIENĖ ŠIAULIŲ APYGARDOS

KALĖDINĖS RADIJO PROGRAMOS PASIKLAUSIUS TEISMAS V. DOMEIKA

Nuo pat pirmos gruo
džio mėnesio dienos vi
sa Amerika gyveno Ka
lėdų nuotaikomis. Visur 
buvo išpuoštos iliumi
nuotos eglutės, Kalėdų 
muzikos ir giesmių aidą 
girdėjome kiekvienoje 
vietoje. Tą nuotaiką sa
votiškai pergyvename ir 
mes išeivijos lietuviai 
spaudoje ir radijo va
landėlėse savo tautinių 
tradicijų vedami prisi
mename. Išklausius vie
nos radijo valandėlės ka
lėdinės programos teko 
klausytojams labai susi
mąstyti.

Programa pradėta po. 
eto R. Kisieliaus daršil-' 
tu, ką tik parašytu jau 
Dirvoje tilpusiu jautriu 
eilėraščiu. Po to pra
nešama, kad dabar gie
dos Aušros Vartų cho
ras Vilniuje. Prieš pra
dedant kun. Lydis, ku
rio pavardė mums gerai 
žinoma iš jo lankymosi 
JAV-se, padarė įvadą pa
brėždamas, jog tai yra 
vienas iš geriausių Lie
tuvos chorų,kurįsudaro 
40 dainininkų. Jo balsas 
nuskambėjo baimingai 
prislėgtas, neįtikina
mas, atrodė, jog jisai 
pats netiki tuo, ką sako. 
Išgirdome porą kalėdi
nių giesmių, tačiau klau
sytojų neįtikino paverg
tos Lietuvos religine 
laisve, nes dar nepamir
šom ką tik tarptautiniu 
mastu per svetimų vals
tybių spaudą bei radiją 
pasklidusios žinios apie 
žiaurų religijos perse
kiojimą Baltijos kraštuo
se ir itin paskutiniu lai
ku nukentėjusius lietu
vius kunigus: Zdebskį, 
Bubnį, Šeškevičių ir 
daug kitų. Radijo klausy
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tojai buvo skaitę irgruo 
džio 14 d. Darbininke 
apie religinę padėtį Lie
tuvoje, kur tarp kitko bu
vo perduota iš vokiečių 
žurnalo tokios mintys, 
apie 40 kunigų rašytą 
laišką Kosyginui: "Kai 
mus nužudysite, kils nau
ji ir nauji broliai. Ketu
riasdešimt kunigų dabar
tinėje sovietų valdomo
je Lietuvoje formulavo: 
"Tie įstatymai, kurie 
saugoja piliečių teises, 
laužomi be atodairos. 
Katalikų Bažnyčia Lie
tuvoje pasmerkta mirti" 

"Kun. Fabijanskas 
įkalintas, nes jis mokė 
vaikus. Sesuo Paškevi
čiūtė mirė kalėjime, į 
kurį buvo įmesta už vai
kų ruošimą pirmajai iš
pažinčiai. Ir Vilniuje, 
Utenoje, Pasvalyje mirš
ta katalikai, prie kurių 
neprileidžiami paskuti
niai katalikų tikėjimo pa 
tarnavimai’’.

Mūsų nestebina oku
panto išleista melui apie 
religiją skleisti anglų 
kalba knygelė, bet keis
ta, kad tokių skleidėjų 
atsiranda irlaisvamepa- 
saulyje. Čia prisimena 
gruodžio 9 d. Draugo ve
damasis antrašte "Pa
pirktieji žmonės", kur 
tarp kitko rašoma:

"Ne kartą komunisti
nių kraštų valdovai, įvai 
rūs pareigūnai, net ir 
jiems pritarią laisvųjų 
kraštų asmenys, neišski - 
riant nė okupantui palan 
kių lietuvių, teisina ver
giją, teigdami, kad už 
geležinės uždangos nėra 
prievartos ir nėra me
ninių bei kitokių varžy
mų, nėra grūdimų į be
pročių namus ar kon
centracijos stovyklas.

MOŠŲ SKYRIAI: 

Vieni tų vergijos teisin- 
tojų yra papirkti, kiti 
priversti, treti patekę į 
kokias pinkles, bet be
veik visi teisinasi prisi
dengdami kokiomis nors 
idėjomis... Už ką nors 
parduodančių laisvę 
žmonių yra šiapus ir 
anapus geležinės uždan
gos. Nors jie dangstosi 
idealistiniais motyvais, 
nors jie teisinasi, bet 
tai melas.."

Kyla klausimas,kodėl 
taip yra. Jei toks žmo
nių klaidinimas laisva
me krašte okupanto nau
dai daromas kai kuriųor- 
ganizacijų vadovų iš ne
supratimo, iš "patriotiz
mo", tai Bažnyčios auto, 
ritėtai bei kiti laisvini
mo veiksnių vadovai tu
rėtų jausti pareigą, to
kiam klaidingų žinių 
skleidėjui įrodyti tiesą. 
Arba ir Lietuvių Bend
ruomenės autoritetas, 
kurios reikšmė 20 me
tų minėjime New Yorke 
buvo pakartotinai pa
brėžta, jog ji yra viso 
laisvojo pasaulio organi
zacijų, visų lietuvių mo. 
.tina, tad šiuo ir kitais 
panašiais atvejais, ar 
ne tos motinos pareiga 
savo paklydusius vaikus 
atvesti į tikrąjį kelią, 
kad tokie "paklydus i e ji" 
vaikai sąmoningai ar ne 
sąmoningai netalkintų 
Lietuvos okupantui dėl 
paskutiniu laiku komu
nistinių kraštų sustip
rintos veiklos infiltruoti 
ir skaldyti imigrantų 
grupes.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Tel. (2121 581-6590 
(212) 581-7729

.435.-1654 

.342-4240 

.467-6465 

.895-0700 

.486-2818 
925-2787

1922 metų pradžioje, 
pagal Steigiamojo Seimo 
priimtą įstatymą, buvo 
įsteigta Šiaulių teismo 
apygarda. | jos plotą 
įėjo — Biržų, Šiaulių, 
Telšių, Mažeikių, Kre
tingos ir Tauragės aps
kritys, o taip pat visas 
Klaipėdos kraštas — 
toms byloms, kurios ne 
priklausė autonomi
niams teismams. Tokiu 
būdu Šiaulių teismo apy
garda turėjo apie 23,000 
kv. km. ploto su virš 
850,000 gyventojų. Pats 
teismas įsikūrė Šiau
liuose, Dvaro gatvės 83 
Nr. esančiose mūrinėse 
patalpose; už tų patalpų
— kieme buvo medinis 
namukas, kuriame tal- 
pinosi Prokuratūra, ku
ri tada vaidinosi Valsty
bės Gynėjo įstaiga.

Pirmuoju teismo pir
mininku buvo M. Šurna, 
po jo — Morkvienas ir 
paskutinis — F. Bugai
liškis. Prokurorais bu
vo — J. Bražinskas, A. 
Vaišnys, Piliponis, M. 
Krygeris ir A. Kamins
kas.

Tame teisme pra
dėjau dirbti 1927 metų 
pradžioje, todėl pačios 
organizacinės pradžios 
nemačiau; žinojau, kiek 
man buvo pasakota.

Reikia pasakyti, kad 
kalbamas teismas susi
organizavo ir susitvar
kė taip, kad savo srity
je darbą atlikdavo labai 
gerai. Buvo kalbama, 
kad tai nuopelnas dviejų 
"B" — t.y. pirmininko 
Bugailiškio ir prokuro
ro Bražinsko, kurie sa
vo sumanumu ir žmonių 
psichologijos pažinimu
— mokėjo sucementuoti 
ir aukštumoje išlaikyti 
teismo kolektyvą. Savai
me suprantama, kad ten 
dirbantieji teisėjai Ei
norius , Stanevičius, 
Pranckevičius ir kiti, o 
taip pat prokuroro padė
jėjai — B. Taunys, G. 
Nutautas, A. Petkevi
čius, J. Krygeris ir ki
ti, daug prisidėjo prie 
to, kad teisminis darbas 
buvo gerai ir sklandžiai 
atliekamas.

Šiauliuose gyveno di
delis skaičius advokatų
— Venclauskas, Šalkaus
kas , Markauskas, Abro
mavičius, Linkevičius, 
Urbaitis, Šerkšnys ir ki
ti. Kiek žinau, advoka
tūros santykiai su Teis
mu buvo sklandus.

Dėl tų priežasčių bu
vo sakoma, kad Šiauliai 
užėmė pirmaujančią vie
tą tarp visų teismo apy
gardų.

Nusikaltimai visame 
krašte, su mažais nu
krypimais, buvo pana
šūs, dauguma buvo lo
kalinio pobūdžio, bet bu
vo ir tokių, kurie sukel
davo plačiosios visuome
nės susidomėjimą bei pa
sipiktinimą.

Mano atmintyje pasi
liko dviejų tokių nusi
kaltimų vaizdas: prel. 
Olšausko ir vet. gydyto
jo Avižienio nužudymai. 
Prelato Olšausko var
das buvo žinomas visa
me krašte, o taip pat vi
soje lietuvių išeivijoje. 
Vet. gydytojas Avižie
nis buvo nužudytas Žei
melyje. Kaltinamaisiais 
buvo patraukti keturi 
Bauskės ir Žeimelio mė

sininkai, žydų tautybės 
asmenys.

Kiek prisimenu, vet. 
gyd. Avižienis atsisakė 
antspauduoti paskerstą 
mėsą, todėl supykusių 
mėsininkų, smūgiu į 
smilkinį, buvo nužudy
tas ir įmestas į šuli
nį. Gynyba (adv. Stan
kevičius, Z. Toliušis ir 
rodos, M. Sleževičius) 
norėjo įrodyti, kad AvL 
žienys patsai įkrito į 
šulinį ir to kritimo me
tu nudaužė smilkinį į 
šulinio sieną ir nuo to 
mirė. Teismas tuo ne
patikėjo. Sąryšyje su šia 
byla, nežinau kieno ini
ciatyva, krašte ir ypa
tingai užsienio spaudoje 
pasirodė žinutės, kad 
visas įvykis esąsparem 
tas "antisemitizmu".

Šiaulių apyg. teismui 
priklausė visos bylos 
kas lietė kontrabandą at
einančią iš Baltijos jū
ros.

Šventosios ir Karkli
ninkų pajūrio ruože, tūli 
žvejai ar šiaip gyvento
jai, pagal iš anksto su
tartą laiką ir vietą, iš
plaukdavo į jūrą ir čia, 
iš laukiančio kontraban
dinio laivo, paimdavo 
prekes, daugiausia spiri
tą, ir gabendavo į kraš
tą, tikslu parduoti. Ko
va su tuo reiškiniu buvo 
sunki, nes pasienio po
licija tada neturėjo tin
kamų greitlaivių ir ge
ro patyrimo. Buvo atsi
tikimas, kai policija, su
stabdžiusi kontrabandi
nį laivą, įlipo į jį ir ten 
buvo nuginkluota ir nu
vežta Dancigan.

Apie 1930 m. policija 
užklupo, 6 mylių atstu
me nuo kranto, didoką 
laivą, registruotą Danci
ge ir jį, su įgula — 
4 Dancigo vokiečiais, at
gabeno į Klaipėdą. Lai
ve buvo rasta virš 4.000 
litrų spirito ir kitokių 
prekių. Byla buvo nag
rinėjama Kretingoje. 
Joje man teko dalyvauti 
vokiečių kalbos vertėju. 
Kaltinamieji aiškinosi, 
kad sulaikymas įvyko 
"tarptautiniuose vande
nyse", todėl jie nepada
rė jokio nusikaltimo. Pa 
gal buv. Rusijos Imp. įs
tatymus -- teritoriniai 
vandenys buvo 12 jūros 
mylių nuo kranto, o vo
kiečių — 3 mylios;pas
tarieji nuostatai lietė vi 
są Klaipėdos krašto pa
jūrį.

Teismas pripažino, 
kad laivas buvo sulaiky 
tas virš buv. vokiečių - 
rusų sienos, kur veikė 12 
mylių teritorinių vande
nų nuostatai, todėl visus 
keturis Dancigo vokie
čius nubaudė ir jų laivą, 
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su visomis prekėmis 
konfiskavo.

Šias, daugiausia bend
ro pobūdžio, eilutes ra
šau norėdamas atkreip
ti dėmesį į besiartinan
čią to teismo 50 metų 
sukaktį.

Būtų tikslu ir naudin
ga tą įvykį atžymėti ir 
prisiminti tenai dirbu
sius asmenis, o ypatin
gai tuos, kurie be tiesio 
ginio teisminio darbo, 
uoliai reiškėsi kultūri
niame bei visuomeni
niame veikime, o taip 
pat kovojo už krašto ir 
tautos laisvės išsaugoji 
mą. Bolševikiniai oku
pantai išvežė, nežinia 
kur, pirmininkus — 
Morkvieną, Šurną, tei
sėją Einorių, prokuroro 
pad. Nutautą, Šalkauską, 
Pečkauską ir kitus; tei
sėjas Pranckflnas buvo 
nužudytas. Vokiečių oku
pantai areštavo ir patal
pino kalėjiman proku
roro pareigas einantį —
M. Krygerį vien už tai, 
kad jis norėjo apsaugoti 
Lietuvos gyventojų gy
vybę, Nežiūrint asmeniš
ko pavojaus — daugelis 
teisininkų (įskaitant ir 
advokatus) žiūrėjo, kaip 
apsaugoti tautiečio lais
vę ir gyvybę. Tuo ypa
tingai pasireiškė buv. 
prokuroro pad. Bulota,
J. Katilius ir kiti. Pav. 
jei rašytojas Tilvytis 
išliko gyvas, yra vien 
prokuroro Bulotos nuo
pelnas. Aš patsai buvau 
prie to, kai Bulotos pra
šomi, vokiečių pareigū
nai, skirtą Tilvyčiui mir
ties bausmę, pakeitė iš
trėmimu į Pravieniškio 
stovyklą.

Norėčiau, kad visi pa
našūs teisininkų veiks
mai būtų užrašyti, kad 
ateities lietuviai maty
tų ir žinotų vienų ir ant - 
rų okupantų darytas pink
les ir skriaudas.
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IR MOKSLAS

Persiritome iš geležies amžiaus į atominę 
erą. Stumiamės iš antrojo tūkstantmečio po Kris
taus į trečiąjį. Pakilome nuo žemės ir pasiekėme 
erdvę.

Biochemija keičia moters socialines paskir
tis, svaigalai veikia psichinę žmogaus struktūrą. 
Socializacijos procesas verčia vargšą homo sa- 
piens abejoti ar jis dar yra individas, ar jau virto 
bevarde valstybės inventoriaus dalyte. O gal jis 
tėra pasąmonėje dirbtinai suformuotų akstinų ka
muolys?

Kaip pridera kiekvieno laikotarpio veidrodžiui, 
šių dienų menas desintegruoja formas, spalvas, 
šviesas, linijas ir žmogiškąsias vertybes. Tačiau, 
kažkokio amžino ciklo dėsnio dėka, dabartinis 
blaškymasis šimto meno pakraipų miške pavirsta 
savotišku energijos generatoriumi. Gimsta nauja 
era.

***
Aleksandras Otero 

yra žinomas Pietų Ame
rikos menininkas.

Gyvena jis aukštai kal
nuose, atokiai, bu jojan
čios Venezuelos gamtos 
aplinkoje. Jo paveikslai 
yra aukštai vertinami 
New Yorke, Paryžiuje, 
Londone. Jo darbų pa
sižiūrėti specialiai bu
vo atvažiavęs į Venezu- 
elą vienas New Yorko 
Modernaus Meno Muzie
jaus steigėjų, Monroe 
Wheeler, ir po vizito 
raštu apibūdino Otero 
meną: "yra vertas pa
saulinio masto pripaži 
nimo". Neseniai gavo 
Guggenheimo meninių 
investigacijų premiją. 
MIT jį kviečia atvažiuo
ti ir žada suteikti mo
derniausias techniškas 
priemones jo kūriniams 
įgyvendinti.

Įvairių kraštų laikraš - 
čiai ir žurnalai Otero 
klasifikuoja kaipo dau
gialypį avangardo meni
ninką. Jis vienas iš pir

A. Otero prie savo skulptūros "Integral vibrante .

SAULĖS ATSPINDŽIAI 
OTERO KORINIUOSE 
Pasikalbėjimas su menininku A. Otero

JŪRATĖ STATKUTĖ - DE ROSALES

mųjų, dar Paryžiuje, 
pradėjo optinio meno 
eksperimentus, ir jo 
"Coloritmų" serija pa
garsėjo toli už Venezu
elos ribų. 1962 metais 
jis persimeta į collage 
techniką, trumpam grie
biasi kai kurių Pop Art 
motyvų; 1967 metais stai
ga meta tapybą ir galuti
nai atsiduoda urbanis
tinio masto judančio po
būdžio skulptūrai.

Man asmeniškai visi 
Otero darbai susiveda į 
vieną, nesikeičiančią 
formulę, kokį žanrą jis 
bepasirinktų. Tai yra 
maksim alinio dinamiz
mo išgavimas naudojant 
minimalines priemo
nes. Šios savybės dėka, 
jo kūriniai įgauna tam 
tikrą nepamainomą ele
ganciją, tą kažką, kas 
verčia jo paveikslus va
dinti "un Otero".***

Neseniai žiūrėjau na
minės gamybos Otero 
skulptūrų filmą. (Kiek 
žinau, šiuo metu viena 
valdiška geležies gamy

bos bendrovė yra užsa
kiusi profesinį, dide
liam ekranui skirtą Ote 
ro skulptūros filmą.) Ne
didelį kambario ekraną 
sprogdinančiai užpildė 
kubo formos, tuščiavidu
rė metalinė figūra, ku
rios viduryje plasnojo 
smulkios, simetrinės 
balto metalo burės. Su 
kiekvienu vėjo spustelė
jimu, burės sukosi ant 
savo ašelių.

Kubas stovi Venezue
los Guyanos galingos 
gamtos aplinkoje, neto
li Otero tėviškės. Jud
rių, mažų metalo burių 
išlenkimuose alsuoja 
auksiniai aušros atspin
džiai, vidudienio dei
mantinis žėrėjimas, rau
donos vakaro liepsnos.

Dangui niaukiantis, 
kubas pajuoduoja, lyjant 
jis pats pasrūva kiekvie 
no lietaus lašelio žais
mu. Po lietaus, išsidrie
kusi vaivorykštė skaldo 
savo spalvas aprimu
siuose metalo ašmeny
se.

Nakčiai krintant, ry
tinė kubo dalis pamažu 
tamsėja, kol pagaliau 
paskutinis kubo viršū
nėje užsilikęs, virpan
tis šviesos spindulėlis 
atsisveikina su šiuo 
nuostabiu meno kūriniu.

***
Otero kubą bestebint 

miglotai grįžo atmintin 
kažkokios latvių mitolo
ginės dainos prasmė, be 
rods apdainuojanti Die
vaičio (Perkūno?) nusi
leidimą žemėn. Dainoje, 
sidabro pakabučiais 
dengtas Dievo apsiaus

tas žėrėjęs rytmečio 
saulės atspindžiais.

Staiga, jau ryškesniu 
simbolizmu, užplūdo są
monę Dr. M. Gimbutie
nės cituotas Pragos Je
ronimo aprašymas, kad 
lietuviai saulės kultą jun
gę su geležinio kūjo gar
binimu, nes Kalvelio kū
jis saulę išlaisvinęs.

Baltų iškasenose yra 
apstu kabančiomis ar 
medžiagą dengiančio
mis metalo plokštėmis 
ornamentuotų radinių. 
Saulės spindulių žarsty
mo pareigas ko gero at
likinėjo ir žirgų kapinė 
s e randami arklio gal
vos papuošalai, kaban
čiomis metalo plokštė
mis nusagstyti, bei gau
saus metalo plokščių 
vartojimas pakinktuose 
ir net uodegos papuoši
me. Dr. M. Gimbutienė, 
"The Balts" knygoj, vėl 
gi pastebi, kad mūsų tau
tos akoje žirgas yra taip 
tampriai rišamas su sau
lės sąvoka, jog kartais 
jis yra minimas lyg jis 
pats saule būtų pavirtęs.

Vėlgi vienos latviškos 
dainos žodžiai nurodo, 
kad senovės baltai sąmo
ningai ieškojo atspin
džių efekto pakinktuose: 
"Per balnelį saulė tekė
jo, — Per kamanas mė
nesėlis, — Pavadėlių ga 
lelyje — Aušrinė ritinė- 
jos".

"Saulės atspindžio" 
funkcijų amžių mums nu
rodo trijų tūkstančių 
metų senumo Indijos re 
Ilginiai šokiai, kurių me 
tu šokėjai kūną paden
gia. sidabro plokštėmis. 
Kalba mums išduoda šio 
papročio prsmę, nes, 
kaip Dr. Gimbutienė ne 
kartą yra pastebėjusi, 
sanskrito žodis "die
vas" (dyut, deiuos) nuro
do drauge šviesą ir dan
gų. Mes irgi sakome, 
kad apsiaustas sidabru 
ar auksu "žėri", irtąpa- 
tį žodį vartojame ryt
mečio saulės šviesai api
būdinti: "žara". Slavai 
šią šaknį naudoja lieps
nos prasme.

***
Ir štai, naujos atomi

nės eros pradžioje, avan 
gardo menininkas, varto • 
damas paskutinius inži
nerijos atradimus, nau
jausias medžiagas 
(stainless steel, teflo
ną, aliuminijų), nesąmo
ningai grįžta prie tų pa 
čių dinamikos meno prin
cipų, kurie atžymėjo pir
mąsias indoeuropiečių 
kultūras. Ar tai yra at
sitiktinumas? O gal ne
išvengiamas naujo lai
kotarpio pirmųjų kons
truktyvių žingsnių ženk
las?

į tokius klausimus 
man galėjo atsakyti tik 
tai pats menininkas. Po 
ilgesnio asmeniško pa
sikalbėjimo su A. Ote
ro, šis, manęs prašo
mas, užfiksavo kai ku
rias savo pastabas raš
tu. Jo rašytų atsakymų 
vertimą patieksiu Dir
vos skaitytojams sekan 
Čiame numeryje.
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Solistė Aldona Stempužienė.

Aldonos ir Dariaus
Jurgis JanuŠaitisduetas

Chicaga — lietuvių 
kultūrinio gyvenimo 
centras. Jau nuo anksty
vo rudens iki vėlyvo pa
vasario nerasi savait
galio, kad nebūtų bent 
kelių didesnių renginių: 
meno parodų, koncertų, 
muzikinių pastatymų, 
naujos operos premje
ros, įvairiausių pobū
vių su skaniais užkan
džiais, su nugėrimais, 
taip sakant, įvairių va
karienių su tam tikro
mis meninėmis progra
momis. Žodžiu, čia mū
sų kultūrinė veikla pla
ti, šakota, muzikinis gy
venimas įvairus, gyvas, 
susirandąs savo skoniui 
publiką.

Šių įvairių renginių 
slinktyje iškyla ir aukš
to meninio lygio koncer
tai, kuriuose programas 
atlieka mūsų įžymūs 
vokalistai.

Reikia pripažinti, kad 
kartais ir labai vertin
gų ir gerų koncertų chi- 
cagiečiai nedavertina ir 
praleidžia progą pasi
gėrėti aukšto meninio ly
gio koncertais. Bet tai 
būna retesni atvejai. Ne 
peiktina ir pramoginiai 
renginiai, .tačiau drau
ge atsimintina ir tokie, 
kurie teikia grožio ir nu 
kelia klausytoją į tikrai 
gražų meno pasaulį.

Naujuosius 1972 me
tus Chicagos lietuviai 
pradės kaip tik gražia 
meno švente, geru solis
tės Aldonos Stempužie- 
nės koncertu, kurį ruo
šia Santara - Šviesa, 
sausio 15 d. Chicagoje, 
Jaunimo Centre.

Solistė Aldona Stem
pužienė, viešnia iš kai
myninės lietuvių koloni 
jos — Clevelando, Chi
cagos lietuviams gerai 
pažįstama. Ji savo bene 

trim šauniais koncer
tais praeityje žavėjo Chi 
cagos lietuvių publiką, 
puikiai interpretuodama 
lietuvių ir kitų tautų 
komp. kūrinius. Be to, 
Aldona Stempužienė yra 
dainavusi Chicagos lie
tuvių operos statomose 
operose pagrindines par 
tijas Fauste, Trubadū
ruos, Carmen, Cavale- 
rijoje Rusticanoje ir lie - 
tuvio komp. Dariaus La
pinsko operų Lokio ir 
Maro premjerose. O kiek 
daug atvejų ji dainavo 
chicagiečiams šiaip sau 
kitomis progomis!

Tad žinia, kad ji ir 
vėl atvyksta Chicagon su 
visai nauja koncerto pro
grama, chicagiečius do
mina ir džiugina.

Šį kartą savo koncer
tui ji pasirinko ispaniš
kas. J. Rodrigo dainas 
ir G. Mahler’io "Kinder 
totenlieder". O lietuviš
koje programos dalyje 
atliks komp. Dariaus La
pinsko naujo kūrinio 
"Ein Theater Stueck" 
pasaulinę premjerą.

Komp. Darius Lapins
kas mums yra pažįsta
mas kaip naujosios muzi
kos atstovas, išradin
gas, plačios fantazijos, 
naudojus savo kūri
niams įvairias techniki
nes priemones. Ir šiuo 
atveju solistės atlieka
mas jo kūrinys lietuvių 
kalba, bus palydėtas for- 
tepionu, elektronine mu 
zika su įvairiais efek
tais.

Kaip matome šiame 
koncerte dalyvauja solis
tė Aldona Stempužienė 
ir komp. Darius Lapins
kas, tarytum sudaryda
mi ir gražų duetą.

Šie abu iškilūs meni
ninkai ir praeityje yra 

(Nukelta į 6 psl.)
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PROF. DR. ANTANO MACEINOS

DIDIEJI DABARTIES KLAUSIMAI
Dr. Tomas Ž iūr aitis , O.P.

(Tęsinys iš 1 nr.)

1) Pasaulio sekuliari
zacija, jos dviprasmiš
kumas, pagrindas ir es
mė, tiesa ir netiesa ry
šium su krikščionies bu. 
vimu pasaulyje. Seku
liarizacija, anot dr. A. 
Maceinos, yra net pa
čios Krikščionybės paža
dinta ir iš Jos kilusi (p. 
48). Sekuliarizacijos 
pagrindas ir esmė glūdi 
pasaulio kaip būties pa
brėžime ir pasaulio kaip 
reikšmens paneigime, 
(p. 61). Sekuliarizacija 
pripažįsta tikrovišką tik 
vieną linkmę: linkmę į 
pasaulį, paneigdama dve
jopą žmogaus linkmę:ir 
į Dievą, ir į pasaulį. Se
kuliarizacija savo netie 
sa bei madinga apgaule 
gali reikšti ir ateizmą, 
kuris "įrodo" Dievo ta
riamą mirtį ir žmogaus 
viešpatavimą vietoj Die
vo. Ji tokiu savo melu 
užgožia ir visa tai, kas 
joje (tam tikru požiūriu) 
yra teisinga (plg. 98- 
102).

2) Evangelijų numiti- 
nimas: jo prielaidos, 
esmė; Krikščionybės nu- 
mitinimas, t.y. pastan
gos jai sumitinti, nors 
tai yra neįmanoma.

Evangelijų numitini- 
mo (jų prasmės pakeiti
mo ir iškreipimo) teori
ja laiko Šventraštįtikne 
gyvu daiktu knygos pavi
dalu (p. 192). Tokios te
orijos šalininkai mėgina 
palaidoti Dievą, Jo Tes
tamentą ir Kultą, kad ma- 
dingiau .atgimtų evoliu
cijos (t.y. evoliucioniz
mo) dievas (su "Teilhar 
do Dievu") ir jo testa
mentas ir kultas.

3. Suprantama, kodėl
dr. A. Maceina iš naujo 
grįžta prie religijos ir 
evoliucijos bei teilhar- 
dizmo didžiųjų klausi
mų. Gali būti Dievas 
toką, koks Jis iš tikrų
jų yra: Dievas Kūrėjas, 
o ne žiedėjas. Dievas 
žiedėjas (nors tokio vi 
siškai nėra ir negali bū 
ti) savo ruožtu yra bū
tinas evoliucionizmui ir 
teilhardizmui. Pastara
sis savo panteizmu (tiks
liau — panenteizmu)yra 
pakopa į ateizmą. Tai 
pakopa, dėl kurios Teil- 
hardą labai vertina ir 
marksistų, ir komunistų 
ideologai. Aišku, jie pri
pažįsta tik savo "moks
lą" kaip gyvenimo vadi
namą išmintį. Ir jie kri 
tikuoja Teilhardą, nes 
kitaip ir negali būti. Teil- 
hardizmas yra kur kas 
daugiau, negu toji pako
pa. Toks marksistas 
(krikščionių ir komu
nistų savotiškas "ryši
ninkas") Roger .Garau- 
dy net didžiuojasi Teil- 
hardu, kadangi Teilhar- 
das paskelbė štai kokią 
pakopą: krikščionių
Dievas ("God of the 
Above") ir marksistų 
Dievas ("God of the 
Ahead"), o jų sintezė — 
štai tas Teihardo vienin
telis ateities Dievas, ku
rį galėsime ir privalė
sime garbinti (tikroje) 
dvasioje ir tiesoje (plg, 
Roger Garaudy: From 
Anathema to Dialogue, 
1966, p. 54)...

4. Dr. A. Maceina, 
pasirodo, irgi yra tos 

nuomonės ar įsitikini
mo, kad Heraklito (apie 
500 m. pr. Kr.) mokslui 
yra esminga ir "gryna 
dinamika" (p. 216). Bent 
jau dabar jokia paslap 
tis, kad tai yra netiesa, 
dažniausiai kartojama 
jau nuo vėlesniųjų seno
vės amžių iki šių dienų. 
Heraklitas tiesiog kla
siškai paaiškino tikrą
ją tapsmo, keitimosi 
prasmę: nei grynai sta
tiškai, nei grynai dina
miškai, bet vieno ir ki
to sinteze, esančia pa
čių dalykų tikrovėje 
("Im Werdenden das 
Bleibende zugleicht mit 
zu. sehen" (Heraklit), — 
plg. Walther Kranz: Die 
griechische Philosophie, 
1955, p. 58). Gryną dina
miką ar dinamizmą skel
bė ne Heraklitas, bet va
dinami heraklitai su 
Kratylos (apie 400 m. 
pr. Kr.) pryšakyje (plg. 
Walther Kranz:loc. cit.)

Tik tam Kratylos fi
losofavimui yra būdin
gas "tampančių" taps
mu tapsmas arba "vyks
mas" be subjekto.. 
Toks dėsnis tiek ver
tas, kiek ir juokas, ku
riuo niekas ir niekad 
nesijuokia... Apie tokį 
juoko "vyksmą" irgi 
įmanoma kalbėti, kaip 
ir, sakysim, apie ketur
kampį "apskritimą". 
Nors tai nėra dr. A. 
Maceinos tapsmo sam
pratai taikytini pavyz — 
džiai, tačiau apie juos 
čia užsiminėm, kadan
gi to "vyksmo be sub
jekto" esama ir toje 
(aukčiau minėtoje) kny
goje. Kiek anksčiau dr. 
A. Maceina paskelbė, 
kad kun. dr. A. Paš- 
kaus straipsnis ("Teil- 
hard’o Dievas") iš tik
ro labai ryškiai atsklei
dė Teilhardo evoliuci
nės filosofijos užkuli
sius, būtent: vyksmą be 
subjekto (plg. "Tėviš
kės Žiburiai", 1971, Nr. 
36).

5) Tas vyksmas be 
subjekto neturėtų reikš
ti jokius Teilhardo už
kulisius, o tik jo evoliu
cinės sampratos (fan
tazijos — "fantaisie 
sėrieuse") tokį naują 
vardą, kurį toks Eula- 
lio R. Baltazanas tik 
kitais žodžiais išreiš
kė. Teilhardo užkuli
siai visai kitur ieškoti
ni ir dabar lengviausiai 
atsektini. Apie tai jau 
bent iš dalies užsimi
nėme (plg. "Tėviškės Ži
buriai", 1971, Nr. 23- 
24). Tas Baltazaras, evo
liucionizmo įtakoje, sa
vais žodžiais pakartojo 
kitų skelbiamą, sakykim 
nesusipratimą kaip taps
mo arba "proceso filo
sofiją", reiškiančią tik 
tam tikrą madingą filo
sofavimą. Gana patrauk 
Ii ai skambąs tas filoso
favimas, nes jis esąs 
dinamiškas, kai tuo tar
pu aristotelinė ir tomis
tinė vadinama "substan
cijos filosofija", t. y. 
substancijos samprata 
esanti statiška, neturin
ti tam tikro skaičiaus di
mensijų ir t.t. Tas pats 
Baltazaras vietomis ne
blogai atpasakoja arls- 
totelinės ir tomistinės 
substancijos pasirinktą 
"rūšį", nepreipdamas 

dėmesio į visas kitas 
jos "rūšis". Galutinėse 
išvadose Baltazaras 
(kaip ir jo uolus sekėjas 
kun. dr. A. Paškus savo 
"Teilhard’o Dievu") at
skleidė tokią substaci- 
jos ir jos "filosofijos" 
sampratą, kurios nera
sime nei pas Aristotelį, 
nei pas šv. Tomą Akvi- 
nietį. Juo labiau, kad 
kun. dr. A. Paškus tikiš 
dalies, lyg ir įtikinan
čiai, atpasakojo Balta
zaro išvedžiojimus ypač 
apie tomistinės substan
cijos "statiškumą" ir 
evoliucionizmo katego
rijų "dinamiškumą" to
lygų tai "vyksmo be sub 
jekto" paslaugai, kurią 
dr. A. Maceina "mielai 
panaudojęs"... Aišku, 
kun. dr. A. Paškus yra 
vertas mūsų visų pagar 
bos ir dėkingumo už jo 
nuoširdų bei atvirą pa
sisakymą Teilhardo 
klausimais. Tik tokiu ar 
panašiu būdu vienas ki
tą papildydami ar įspė
dami, galime objekty
viau ir teisingiau spręs
ti mums rūpimas proble
mas. Ir vis dėlto toji 
kun. dr. A. Paškaus pa
slauga reikalinga buvo 
daug kritiškesnio dr. A, 
Maceinos dėmesio (plg. 
"Didieji dabarties klau
simai", jų trečiojo sky
riaus išnašos, kuriose 
nurodyta "Antanas Paš
kus"). Žodžiu, ir toji 
paslauga su aukčiaumi
nėtu Eulalio R. Balta
zaru pryšakyje yra ne 
Heraklito, bet Kratylos 
"grynos" dinamikos at
balsis (plg. Eulalio R. 
Baltazar: Teilhard and 
the Supernatural, 1966, 
p. 77-140, 172-200, 307- 
329). Žinoma, būtų blo
giausia mums patiems 
paslauga, jeigu manytu
me, kad šios "neigiamo" 
pobūdžio mūsų pastabos 
bent kiek sumažina tų 
knygų ypatingai išskir
tiną, nuostabiai didelę 
vertę. Labai gaila, kad 
"Dabarties didieji klau
simai" neturi asmenvar
džių ir dalykinės rodyk
lės, kurios pasigendame 
ir kituose "Krikščionis 
gyvenime" serijos lei
diniuose. Ar nebūtų skai
tytojams praktiškiau, 
kad kiekvienos knygos 
turinys būtų pateiktas 
ne knygos pabaigoje, 
bet jos pradžioje? At
rodo, reikėtų leidėjams 
laikytis trečiojo tos se
rijos tomo pavyzdžio.

Metrika:
Antanas Maceina: BAŽ

NYČIA IR PASAULIS. Bažnyti
nio gyvenimo kaita po n Vati
kano Susirinkimo. Aplankas Ka 
zio Veselkos. Išspausdino 
"Draugas" Chicagoje. Išleido 
Vakarų Europos Lietuvių Sie
lovada 1970, 157 p., kaina $2.00, 
tiražas 2000.

Antanas Maceina: DI
DIEJI DABARTIES KLAUSI
MAI. Pasaulio sekuliarizaci
ja. Evangelijų numitinimas. 
Evoliucija Ir religija. Išspaus
dino "Draugas" Chicagoje. Iš
leido "Krikščionis gyvenime" 
serijos 6-ju tomu 1971 m., 332 
p„ įskaitant 15 p. bibliografi
nių išnašų. Kaina neprenume- 
ratoriams $6.00, Tiražas ne
pažymėtas.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

OLIMPINIAI METAI

XI-tieji žiemos olim
piniai žaidimai Sapporo 
mieste Japonijoje ir XX 
Muencheno Olimpiada 
V. Vokietijoje, žymi 
1972 m. olimpinio judė
jimo milžinišką iškili
mą. Praėjusieji — 1971 
m. buvo irgi gilios is
torinės apimties, nes su
ėjo 75-metis nuo naujų 
laikų, arba taip vadina
mų moderniųjų, pirmo
sios 1896 m. Atėnų Olim
piados. Mūsiškė spauda 
jautri visiems politi
niams ir kultūriniams 
įvykiams plačiai aprašy
ti, deja, niekur apie tai 
neužsiminė. O lietuviš
ki sporto padaliniai ar 
jos sunykusi vadovybė, 
kaip ir visais laikais, 
gal būt, to nežino, o gal 
ir nesuvokia galimesnės 
prasmės olimpiadų augi
mo.

Olimpiadų tikslas su
vesti visų kontinentų ge 
riausią elitą sportinės 
šeimos, plačios varžy- 
binės apimties rungty
niavimui, kuriame glūdi 
asmens, kaip sportinin
ko, kilniausias idealas — 
būti tautos atrinktam ir 
savo dvasinėmis verty
bėmis bei sportiniu ide
ologiniu požiūriu priau
gusiam, atskleidžia ne
išsemiamus šaltinius 
sportinio bendravimo, 
kuris vėliau pereina į 
tautų socialinę ir kultū
rinę artėjimo linkmę.

Dabartinis sportinis 
judėjimas sunkiai įmano
mas be Žymesnės val
džios paramos, nes fiz. 
auklėjimo kadrai, spor
to medicinos tyrimo 
centrai, paskirų sporto 
rungčių iškilieji trene
riai ir prieauglio pa
ruošimo metodai, o svar
biausiai aikštės,stadio
nai, baseinai ir vasaros 
ar žiemos stovyklos te
oretiniams ir prakti
niams mokymams, rei
kalauja jau milijoninių 
sumų. Taigi krašto pi
liečių samprata sporto 
vaidmens, teisingon 
olimpiadų linkmėn nu
kreipta, praveria duris 
ir į valdžios sluoks
nius.

Sportinis sąjūdis, tik
rąja savo paskirtimi pri
valo būti tautų ar jos pas 
kirų sluoksnių, pilnuti
nio auklėjimo dalimi. Sa
varankiškas tvarkyma
sis, be politinės ar par
tinių tikslų ideologijos, 
priklausant tarptauti
nėms s-goms, laiduoja 
kraštui ir jos sp.sambfl 
riams pilnos vertės akty
vumą.

Nežiūrint, kad veik 
visi komunistiniai kraš
tai sporto paskirtį grin
džia tautos gynybos prie
augliui didinti ir komu
nistinio rėžimo iškilu
mui kelti, olimpiadų idė
jinę pusę nustelbti ne
įmanoma, nes I.O.C. — 
Tarptautinio Olimpinio 
K-to nariai, nors jų tar 
pe nemažai ir priešingų 
pažiūrų idėjinei link
mei, nuostatų, bent šiuo 
požiūriu, pakeisti nega
li.

Istorinė olimpiadųrai- 
da aiškiai byloja vakari
nio pasaulio naudai, kas 
liečia olimpinius nu
galėtojus, nes pirmuo
ju rusų įstojimu 1952 m. 
Helsinkio Olmpiadon,ku
rioje jie buvo pranašiau
si, JAV, kaip pajėgiau
sia sporto šalis, savo 
persvara vėl nuolat pir-

Br. Keturakis
mauja. Atseit, milžiniš
kos sumos ir ištisi me
tų tarpsniai skirti vien 
tik sportiniam iškilimui 
— komunistinio režimo 
vaidmens garbei ginti 
neišsipildo. Čia būtina 
asmens savanoriška ir 
nepriklausoma laisvė, 
kuria naudotųsi ne tik 
sportininkai, bet ir jo 
šeimos nariai, sociali
nis ir kultūrinis tautos 
pulsas. Visa tai spindi 
ir pavergtų Pabaltijo tau
tų sportinio gyvenimo 
eigoje, kai skaitome jų 
atsiektų laimėjimų kelią 
ir pakopą į olimpiadų 
kelią.

Jeigu peržvelgti žie
mos olimpinių žaidimų 
laimėtojų laurus ir ar
čiau gvildenti netolimą 
XI-tąjį Sapporo varžybų 
veidą, detaliau neanali
zuojant, drąsiai galime 
tvirtinti, kad rusai bus 
skaudžiai pavaišinti, 
ypač greitajam Čiuoži
me, nors tos iškilusios 
tautos kaip norvegai ir 
olandai, vos keletas mi
lijonų.

Mūsų lietuviškoji 
spauda, ypač didieji dien
raščiai ar savaitiniai, tu
rėtų parodyti pilnesnį 
įvertinimą olimpinių me 
tų eigos. Pri valoma pri
statyti savo sportiniam 
jaunimui ir priaugančiai 
kartai, o ypatingai būsi
mo jaunimo kongreso da
lyviams, geriausia tai, 
jų stovyklos metu, ką Pa 
vergtos Lietuvos spor
tininkai, kaip Sov. S-gos 
rinktinės nariai yra at
siekę olimpiadose, ko
kie iš jų 1972 m. Muen
cheno olimpiadonturinu-

ALDONOS IR DARIAUS DUETAS
(Atkelta iš 5 psl.) 

davę vertingų koncertų 
drauge dirbdami. Atro
do, kad mūsų miela solis- 
tė Aldona Stempužienė 
yra pamėgusi ir mūsų 
jauno ir talentingo 
komp. Dariaus Lapinsko 
kūrybą, kurią koncertų 
metu pasigėrėtinai atlie
ka.

Ta proga, sugrįžtant į 
praeitį, tenka prisimin
ti solistės Aldonos Stem- 
pužienės net keturias iš 
vykas į Pietų Ameriką, 
kur Colombijoje, Vene
zueloje, Argentinoje, 
Urugvajuje ir Brazilijo
je yra davusi visą eilę 
vertingų koncertų, gi jų 
klausėsi ne tik tų kraš
tų lietuviai, bet ir kita
taučiai. Tai buvo savos 
rūšies graži meno kal
ba apie lietuvių tautos 
kultūrą ir mūsų Tėvynės 
nedalią. Ji atliko gražų 
lietuvių tautos reprezen- 
tavimo darbą ir tuo tik 
galime gėrėtis ir jos 
pastangas su dėkingumu 
vertinti.

Apie sausio 15 dienos 
koncertą galima būtų ir 
plačiau prasitarti, ta
čiau juk visų "paslap
čių" atidengti gal ir ne
derėtų. Tik tiek galima 
sakyti, kad pats koncer
tas būsiąs išskirtinai 
įdomus, ką patvirtina 
rengėjai ir programos 
dalyviai.

Reikia manyti, kad 
sol. Aldona Stempužie. 
nė ir komp. Darius La
pinskas ir šia proga su
silauks iš Chicagos lie
tuvių visuomenės rei- 

statytų normų — rezul
tatų pasiekimus. Visos 
išeivijos sportinis vei«> 
kimas jau smarkiai rie
da žemyn, todėl Jaunimo 
Kongreso dalyvių užda
vinys nutiesti bent pirmi
nius žingsnius sporto ju
dėjimui visur kur tik lie
tuvių gyvenama. Jeigu 
dar prisiminsime, o 
greičiausiai gal mažai 
kas žino, kad kasmet 
vyksta (Graikijoje) Olim - 
pinė akademija, kurioje 
mūsiškių niekas nedaly
vavo, o tokių buvo jau 
net vienuolika, matome, 
jog daug kur praleidžia
me galimybes sportinių 
aukštumų, ypač olimpi
nių dėsnių praktiniame 
įgyvendinime.

Būtų itin naudinga, 
kad studentijai, jaunimo 
or-joms, sportininkams 
ir mažojo prieauglio šei
mai (8-12 mt.) būtų pa
skirtos - parinktos te
mos ir platesnė apim
ties klausimėliai olim
piadų vertės aiškinimui. 
Nors mažutės premijos, 
dovanos knygomis, laik
raščių prenumerato
mis, sukeltų dėmesį. Jei 
gu dar praktinę sritįpa- 
imsime, kad visose sto
vyklose sp. programoje 
kasdien po 1 vai. praty
bų ir tiek teorinių žinių, 
gausime našesnį indėlį. 
Antai, juk eilė mūsiškių 
radijo valandų, kuriose 
bent keletas min. labai 
prisidėtų prie šio sąjū
džio.

Negalime lūkuriuoti 
ir atsiriboti nuo olimpi
nio judėjimo šaltinių, 
nes jie yra pagrindu tau
tų kultūriniam gyvastin
gumui įvertinti. Ką už
slopintieji tautos sūnūs 
ar dukros negali įvykdy
ti, mes privalome su at
sidėjimu siekti!

kiamo dėmesio, gausiai 
susirinkdama į šį pir
mąjį Naujuose metuo
se koncertą.

Vieno pokalbio metu 
sol. Aldona Stempužie
nė labai šiltai atsiliepė 
apie Chicagą, kaip savo 
miestą, apie Chicagos 
lietuvius, kuriuos ji per 
savo koncertus pamilu
si ir apie vertingų kon
certų reikšmę. Gi apie 
savo dainuojamų dainų 
temas solistė, pokalbį 
baigdama, išsireiškė: 
"yra stipresnių dalykų, 
nei lengvos pramogos, 
kuriuos norisi išsaky
ti — yra mirtis, meilė, 
širdies skausmas ir Lie
tuva..."

Solistė Aldona Stem
pužienė dainuos savo Tė
vų Žemei — Lietuvai ir 
šį kartą.

Gi malonią viešnią chi- 
cagiečiai rengiasi šil
tai sutikti.

WANT JOURNEYMAN

or
IST CLASS SKILLED 

DIE MAKERS 
Progressive die experience neceasary. 
Mušt have job shop experience.
Full lime. days, fringe benefits and 
overtime.

ZIP TOOL & DIE
15325 Brookpark Rd.

Cleveland, Ohio
(2-8)

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi j Z. Obe- 
len| tel. 531-2211.

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, tel. 
944-6835.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

LIETUVIŲ NAMŲ 
STATYBOS REIKALU

Lithuanian Village 
Ine. direkcija gavo iš 
architekto galutinius 
naujųjų namų statybos 
planus ir pavedė Plana
vimo ko-jos pirmininkui 
inž. V. Vinclovui atiduo
ti statybą kontraktorių 
varžytinėms. Statybos 
plane numatytapirmiau- 
sia iškasti rūsį, pastaty
ti sienas, uždengti sto
gą, sudėti grindis, įves
ti kanalizaciją ir įreng
ti šildymo ir vėsinimo 
sistemą. Vidaus įrengi
mo darbus bus stengi a- 
masti atiduoti lietu
viams, atitinkamų sri
čių specialistams. Taip 
pat ir pirmojo plano var^ 
žytinėse numatoma, kad 
dalyvaus keturi lietuviai 
statybos kontrakto r i ai.

Statybos darbai galės 
būti pradėti pagal numa
tytą planą tik tuo atveju, 
jeigu visi Clevelando lie - 
tuviai pirks statybos ak
cijas, padarę pasižadė
jimus, įmokės pažadė
tas sumas. Lithuanian 
Village Ine. raštinė yra 
877 E. 185 St., Cleve

land, Ohio, 44119. Pra
šom visus įnašus, pasi
žadėjimus ir pasiteira
vimus siųsti tuo adresu. 
Telefonu galima teirau
tis kiekvieną dieną nuo 
5 vai. vak. iki 8 vai. 
vak., šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 12 
vai. Telef. 531-2131.

• JUOZAS STEMPU
ŽIS rugsėjo 11 skaitys 
paskaitą apie Clevelan
do lietuvių koloniją ir 
jos šimtmečio istoriją 
Shaker Heights gimnazi
jos abiturientams. Pas
kaita bus iliustruota lie
tuvių muzikos ir tauto
dailės darbais.

• BALTIJOS AIDŲ 
radijas pirmadienį, sau
sio 10, 8 vai. vak. per 
WXEN-FM (106.5) stotį 
transliuos smuikininkės 
Elenos Kuprevičiūtės 
koncertą. Smuikininkė 
atliks lietuvių, latvių ir 
estų kompozitorių kūri
nius.

BIRUTIETIS SIELOJASI 
LIETUVIŠKU ŠVIETIMU

D.L.K. Birutės draugijos 
Clevelando skyrius, vado
vaujamas energingos pir
mininkės V. Nagevičienės, 
šį sekmadienį, sausio 9 d. 
ruošė U. Astrienės šiaudi
nukų paroda, bet dėl susi
dėjusių kliūčių, paroda nu
keliama į spalio mėnesį.

Vietoj parodos šį sekma
dienį šv. Jurgio parapijos 
salėj, tuoj po lietuviškų pa-

CLEVELANDO VYSK. M. VALANČIAUS 
LITUANISTINĖS MOKYKLOS TĖVŲ KOMITETAS

n n r, a p.n n n n o n o a a-w-n-o-ty-q n ą o a n o-o

HAMILTONO LIETUVIŲ TEATRAS "AUKURAS" 
sausio 15 dieną, 7 vai. vakaro Clevelande, 
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE STATO BALIO SUOGOS KOMEDIJĄ 

"DOBILĖLIS PENKIALAPIS" 
Režisuoja E. DAUGUVIETYTĖ-KUDABIENĖ.

Po vaidinimo veiks bufetas. Bilietų kainos: 4, 3, 2 dol. Jaunimui 1 dol. Nuoširdžiai kvie
čiame visus atsilankyti.

Grožio salionas, kuris tikrai jus padaro gražesne

ILGALAIKĖS BLAKSTIENOS

Naujausia grožio sensacija. 
Ilgos blakstienos nenuimamos 
nakčiai ar kitu laiku, palie
kant "tuščio veido” išraišką. 
Niekas net negali žinoti, kad 
tai nė jūsų.

Būk miela, graži ir viliojanti
Individualiai pritaikyta prie 
kiekvienos jūsų blakstienos. 
Per 30 minučių pasidaro dalis 
jūsų. Su retkartiniu papildy
mu, tai visam laikui.

Pagrindinis pritaikymas $15.00.
Papildymas 25 

Labiausiai puošiantis ir pa
tenkinantis grožio pritaiky
mas kada yra buvęs! Malonu
mas, kuriuo jūs pastoviai 
džiaugsitės. Pilnas pasikeiti
mas jūsų gyvenime.

už blakstieną
Patirkite tą nuostabų moters 
malonų jausme, kada ji žino, 
kad ji yra patraukli ir ža
vinga. Skambinkite mums 
dėl papildomų informacijų ar 
užsisakymui.

ILGALAIKIS PLAUKŲ SUDĖJIMAS
Pagrindas tikrai puošiančio sušukavimui

Kiekvienas $15 l»>»- kirpimą, 
■ Sudėjimas iŠ iiplovimą Ir 
mūsų didžiulio sudėjimą 
pasirinkimo. $C-95

Mes pritaikome net žiliems, sau

siems ir su problemomis plau
kams, gražiausius sudėjimus. 
Naudojamas LOREAL, HELENE 
CURTIS. ZOTOS. H1BNER 

plius mūsų 30 metų patyrimas, 
geriausia garantija. Skambinkite 

infor., kad galėtumėte atrodyti 
gražiausiai.

HELEN CURTIS 
NO-SET PERMANENT 

NEI SUKTUKŲ, NEI SIAUBI
MO. NEI SPILKUČIŲ DAU

GIAU!
Atšviežinimas lik su 

drėgnų šukų brūkš

telėjimu.

Shampoo & Sėt
Visi sezono gražiau
si stiliai, kombinuoti 
arba paprasti ir be 
rūpesčio. Mūsų ta
lentinga stilistė pa
daro tai be priekaiš
tų.

$2-45
Reg. $3.50 

iki $5 
daugumoj 

galionų

ŽYMUS $20 VITA CREAME

Ilgalaiki, sudėjimą.

KIRPIMAS 1.95. DAŽYMAS 
IR SUDĖJIMAS 5.95. PERU
KO SUTVARKYMAS $1.00. 

spec. kirpimas. Šviesini
mas - PA2ILIN1MAS. IŠTIE
SIMAS.
Antakiu išlenkimai* ir daiyniH*. 
Vaško metodu gyvaplaukiu 

pašalinimas.

ROUX Penkt. šešt. 
COLOR prieš šv.

PERPLO- 50 c.
VIMAS daugiau

maldų, bus pyragų išpar
davimas. Norintieji galės ir 
papusryčiauti. Pelnas ski
riamas Vasario 16 gimna
zijai paremti. Maloniai kvie
čiami visi atsilankyti.

• Reikalinga virėja val
gykloje. Nuo. 8 vai. ryto iki 
2 vai. p. p. Skambinkit 
531-8818.

PREL. KRUPAVIČIAUS 
MIRTIES METINIŲ 

MINĖJIMAS
Š. m. sausio 23 d., sekma

dienį, įvyks prel. Mykolo 
Krupavičiaus mirties meti
nių minėjimas. Iškilmingos 
pamaldos už velionio sielą 
šv. Jurgio parapijos bažny
čioje, lietuvių pamaldų me
tu. Po pamaldų tos pačios 
parapijos salėje LKDS cen
tro komiteto pirm. Algio 
Kasulaičio paskaita. Kitą 
programos dalį — velionio 
raštų skaitymą atliks jau
nimas.

Ateities klubo ir LKDS 
Clevelando Skyriaus valdy
bos maloniai kviečia visus 
lietuvius atsilankyti į šį mi
nėjimą. ('p.m.)

LIETUVIŠKOS KŪČIOS 
AMERIKIEČIŲ 
GIMNAZIJOJE

Prieš Kalėdų atostogas, 
dvylika lietuvaičių, lankan
čių Vilią Angelą gimnaziją 
Clevelande, su tos gimnazi
jos mokytojos Augulytės 
pagalba surengė vaidinimą 
"Lietuviškos Kūčios”. Visos 
vaidintojos dėvėjo tauti
niais rūbais. Dvylika pa- 
sninkinių lietuviškų valgių 
paruošė pačios vaidintojos.

Laike vaidinimo buvo lau
žiamos plotkelės, traukiami 
burtai. Kelios lietuvaitės 
papuošė eglutę lietuviškais 
šiaudinukais.

Po vaidinimo visi žiūro
vai buvo vaišinami kūčių 
valgiais ir supažindinami 
su Kūčių ir Kalėdų tradici
jomis bei papročiais.

Pasirodymas gerai pasi
sekė ir buvo šiltai sutiktas.

Nijolė Mainelytė

PRASMINGAS ŠAULIŲ 
DARBAS

Praeitais metais, gruo
džio mėn., Clevelando šau
lių tarpe kilo mintis, Cleve
lando lietuvius supažindinti 
su grėsme, kurią sudaro 
žmogaus organizmui rūky
mas, kaip plaučių, gerklės 
vėžys ir kitos ligos.

Šaulių kuopos pirmininko 
dr. K. Pautieniaus pastan
gomis iš Cancer Society 
buvo gautas filmas apie vė
žio grėsmę nuo rūkymo. 
Filmas buvo pademonstruo

tas gruodžio 19 d. po pa
maldų šv. Jurgio parapijos 
salėje, kurio pasižiūrėti pri
sirinko apipilnė salė.

Po filmo demonstravimo, 
dr. Pautienius trumpai su
pažindino žiūrovus su vėžio 
ligomis. Tačiau tai buvo ne 
kokia nors mokslinė paskai
ta, labiau gal tiktų pavadin
ti informacinis pranešimas.

Po pranešimo šaulės: 
Pautienienė, šarkauskienė, 
Kapčienė ir Smelstorienė 
buvo tiek malonios, kad at
silankiusius pakvietė pasi
vaišinti kava ir saldumy
nais. Tenka pastebėti, kad 
tai šaules, kurios niekuo
met neatsisako prisidėti sa
vo darbu, prie bet kokio 
šaulių parengimo. Už tą jų 
pasiaukojimą joms priklau
so šauliu nuoširdi padėka.

(jk)

NAUJU METŲ 
SUTIKIMAS 

CLEVELANDE
Keletas šimtų mūsų ben

druomenės žmonių nuotai
kingai sutiko naujuosius 
metus organizacijų ar pa
vienių šeimų surengtuose 
pobūvuose ar baliuose. Gra
ži, nešalta, beveik pavasa
riška šviesios mėnesienos 
naktis nuotaikas pakėlė.

Buvau L. B. Clevelando 
apylinkės suruoštame ba
liuje Šv. Jurgio parapijos 
salėje.

Jaukiai, skoningai deko
ruota ir apšviesta salė, rū
pestingai paruošti vaišių 
stalai (p. Br. Mainelienės ir 
jos talkininkių darbas), me
lodingai, neerzinančiai gro
janti kapela, jau iš anksto 
žadėjo jaukią ir malonią 
promogą.

Baigiantis senųjų metų 
valandoms, trumpą, bet tu
riningą kalbą pasakė PLB 
Valdybos pirm. St. Barzdu
kas. Po to Clevelando vyrų 
oktetas, vadovaujant R. Ba
bickui padainavo 9 momen
tui pritaikintas dainas. Ge
rai susidainavusio ir aukš
to meninio lygio okteto dai
nos !

Svečių tarpe mačiau gra
žų būrį senosios kartos atei
vių žmonių pryšaky su p. 
DeRighter ir jo gimine. At
vyko ir mūsų bendruome
nei ištikimas naujasis aukš
tas miesto dignitorius inž. 
R. Kudukis ir ponia. PLB 
valdybą atstovavo jos pir
mininkas ir vicepirm. dr. 
Alg. Nasvytis. Gaila, bet 
nesimatė mūsų iškyliųjų 
politinių partijų asmenybių, 
nei gerbiamųjų profesijų 
(gydytojų, inžinierių, mo
kytojų) atstovų. Nedaug įr 
mūsų šauniosios jaunuome

nės. Mat, jie ruošė pramo
gas skyrium.

12 vai. Apylinkės pirmi
ninkas J. Malskis trumpu 
žodžiu pasveikino svečius. 
Po to visi sugiedojo Tautos 
himną. 0 po to šampanas, 
pasveikinimai ir palinkėji
mai. Tikrai mielas ir nuo
širdumo pilnas momentas. 
Visi pasijuto vienos didžiu
lės šeimos nariais. Visiems 
linksma ir gera ...

Tik Valdyba susirūpinu
si: ar užteks pajamų apmo
kėti numatytoms ir nenu
matytoms išlaidoms. Svečių 
galėjo būti daugiau. Pasku
tinę dieną daugybė stalus 
užsisakiusių dėl mieste 
siaučiančios gripo epidemi
jos atšaukė užsakymus.

— Jei organizacijos ne
būtų rengusios atskirų ba
lių — svečių turėtume žy
miai daugiau, — sako pa
rengimų vadovas.

— Ir tai tos organizaci
jos, kurios kartais prašo pi
niginės bendruomenės pa
ramos, — su kartėliu pride
da kitas.

Išeinu susimąstęs. Atro
do, kad bendruomenės va
dovybė buvo perdaug opti
mistiška vertindama šio 
miesto žmonių ir organiza
cijų vadovų bendruomeni
nio solidarumo lygį... O 
tokiai padėčiai esant ir 
žmonių nusiteikimui nekin
tant, kažin ar verta rizikuo
ti, rengiant panašaus aukš
to lygio parengimus, daug 
kainuojančias pramogas su 
nuo stoliais bendruomenės 
iždui?... (tb)

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 31601 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

I CLEVELANDO PARENGIMU
I___ KALENDORIUS___

SAUSIO 15 D, Hamiltono "Au
kuro" vaidinimas. Rengia Vysk. 
M. Valančiaus lit. mokyklos tė
vų komitetas.

SAUSIO 22 D. Čiurlionio an
samblio pagerbimo balius - kon 
certas.

SAUSIO 23 D. sekmadienL 
tuoj po pamaldų, 11:30 v„ Sv. 
Jurgio parapijos salėje prel. 
Mykolo Krupavičiaus mirties 
metinių minėjimas.

SAUSIO 29 D. Studentų ir 
Moksleivių Ateitininkų ruošia- 
mas Literatūros Vakaras.

SAUSIO 30 D. Klaipėdos Su
kilimo ir Vadavimo minėjimas 
šv. Jurgio parapijos salėje. 
Rengia Clevelando šauliai ir 
ramovėnai.

VASARIO 5 D. Tradicinis 
Užgavėnių blynų balius šv. Jur
gio Parapijos salėje. Rengia PU 
lėnų Tunto Skautų Tėvų Komi
tetas.

VASARIO 13 D. Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 54 m 
sukakties minėjimas. Rengia 
ALT Clevelando skyrius.

VA SA RIO 27 D. šv. Jurgio 
parapijos salėje kun. P. Urba i- 
čiui pagerbti pietūs. Rengia Sa
leziečiams Remti Komitetas.

KOVO 5 D. Grandinėlės kon
certas.

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid) 

Telephone 681-8100

E 
A
S
T

• 406 Euclid Avė. 2nd fl. 
781-3161

• Southgate,
5399 Warrenaville, 663-6346

• Oposite Eastgate, 449-3435
• Severance Center,

382-2600, 382-2569
• Shoregate, 944-6700,

Lake Shore Blvd.

iy • Opoaite Southland, 845-3400
• Opo.ite We.tgate, 333-6646 

E • North Olm.ted, 777-8636
g • Parmatown, 884-6300

• Elyrla Midway Mail, Elyria 
324-S742, Lorain 233-8020

• Mentor, 255-9115, 
Next to Zayre'a

PASIN AUDOKIT GERIAUSIU UŽ PIGIAUSIA KAINĄ!

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletvpe 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinias apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE TELEF. 621-6036

CLEVELAND. OHIO 44114

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO JSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DIRVOS NOVELĖS

1972 KONKURSAS
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.
LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1972 metų 

birželio 15 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

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

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui, bus įteikta 500 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

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

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

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

Adolfas ir Juzė Andziulaičiai, gyv. Brooklyne, N.Y. minėjo 50 me
tą vedybų sukaktį.

MUMS REIKIA DAR 439 

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

• Svetimšaliai, neturin
tieji -JAV pilietybės, priva
lo iki sausio 31 d. užpildyti 
registracijos kortelę, kuri 
gaunama pašto įstaigoje ar 
imigracijos tarnyboje. Ne
atlikę šios registracijos ga
li būti sunkiai nubausti.

• Kapitonas Jurgis Gliau
dys, Dirvos bendradarbio 
rašytojo Jurgio Gliaudos 
sūnus, šiomis dienomis iš
vyko naujon tarnybos vie
ton, į Siamą, kur paskirtas 
vienos JAV bazės nekilno
jamo turto viršininku.

Kpt. J. Gliaudys prenu
meruoja Dirvą ir bus pir
masis vienintelis Dirvos 
skaitytojas tolimame Sia
me, Ažijos pietryčiuose.

NEW YORK
LIETUVIAI LIUTERONAI 

ATŠVENTĖ KALĖDAS
Gruodžio 26 d. Lietuvių 

liuteronų parapija Brookly- 
ne kun. Dagio vadovauja

ma, suruošė pamaldas ir po
būvį, paminėti šv. Kalėdas 
ir kartu pasiruošti sutikti 
Naujuosius Metus. Minėji
mas prasidėjo pamaldomis, 
kurias atlaikė kun. Dagys 
ir pasakė tai dienai pritai
kyta pamokslą. Po pamaldų 
apatinėje bažnyčios salėje 
įvyko gražus pobūvis, į kurį 
susirinko daugiau šimto lie
tuvių liuteronų, gyvenančių 
New Yorke ir apylinkėje. 
Čia visi buvo pavaišinti ka
va ir skaniais užkandžiais.

Kun. Dagys pasakė kal
bą, paminėdamas Kalėdų 
reikšmę ir palinkėdamas vi
siems Kristaus gimimo pro
ga atgimti dvasioje ir lauk
ti atgimstančios Lietuvos 
laisvės, šia proga kun. Da
gys paminėjo visą eilę savo 
parapijiečių, kurie per pra
ėjusius metus, turėjo 
džiaugsmingų ir liūdnų die
nų. Tarpe jų paminėjo 
Adolfą ir Juzę Andziulai
čius, kurie atšventė auksi
nio ve'dybinio gyvenimo su
kaktį.

Kaip ir visuomet lietu
viškuose parengimuose ne
trūksta žinomo klaipėdiečio 
veikėjo Martyno Gelžinio, 
kuris ir šį kartą, pasakė 
nors ir trumpa, bet jaudi
nančią kalbą, kad šia proga 
lietuviai evangelikai švęs
dami Kristaus gimimą, turi 
nepamiršti savo tėvynės 
Lietuvos, kuri yra pavergta, 
bet visems reikia įsisąmo
ninti, kad niekuomet istori
joje tautos ilgai nebūna pa
vergtos ir kad Lietuva bus 
laisva ir nepriklausoma, ne
žiūrint daugiau ar mažiau 
laiko praeis. Ir, jeigu ne 
mūsų karta, tai mūsų jau
nimas išvys Lietuvos lais
vės patekančią žvaigždę. 
Stebėtina,, kad M. Gelžinis 
nežiūrint, kad yra peržen
gęs 60 metų, bet dvasioje 
liko nepasenęs ir toks pat 
stiprus kovotojas dėl lietu
vybės, koks jis buvo steig
damas Klaipėdoje Santaros 
organizaciją ir jai vadovau
damas.

Bendrai lietuvių — liute
ronų subuvimai pasižymi 
nepaprastu patriotiškumu, 
čia teko sutikti klaipėdie
čio dailininko Adomo Brako 
sūnų Ramūną Braką, kuris 
dar yra, palyginus jaunas, 
N. Yorke dirba kaipo inž. 
projektuotojas braižytojas. 
Nors gyvenęs ir augęs di
džiąją gyvenimo dalį sveti
mame krašte, bet kalba 
gryna lietuviška kalba, ku
ria daug jaunųjų lietuvių 
nebmoka kalbėti. Pažymėti
na, kad liuteronai turi ne-, 
mažai intelegentijos, daug 
specialistų, inžinierių. Teko 
sutikti lietuvę med. dakta
rę Viktoriją Vaitekaitis, 
kuri skaito ir įdomaujasi 
lietuviška spauda ir perka 
visuomet lietuviškas kny
gas.

ANDZIULAIČIŲ 
VEDYBINĖ AUKSINĖ 

SUKAKTIS
New Yorko liuteronai, 

Kalėdų švenčių proga, pa
minėjo savo parapijiečių 
Andziulaičių vedybinę su
kaktį. Tikrumoje, Andziu
laičių 50 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktis, turėjo 
būti paminėta birželio 14 d.

Jie yra žemaičiai, gimė, 
augo ir visa Lietuvos Ne
priklausomybės laiką pasi
turinčiai gyveno nuosava
me ūkyje Raseinių apskr., 
Šimkaičių valse., Bliūdžiu 
kaime. Jie išaugino sūnų Jo
ną ir dukterį Irmą.

Sovietams okupavus Lie
tuvą, kaip ir visi tremtiniai, 
pasitraukė į vakarus ir kai 
prasidėjo emigracija į 
Ameriką, atvyko į šį kraštą 
ir nuolatiniai
Brooklyne. Kaip ir visiems

Dail. JUOZUI BAGDONUI,
jo motinai BARBORAI BAGDONIENEI Lietu

voje mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 

kartu liūdime

ALT S-gos Richmond Hill
Skyrius

naujiems imigrantams ir 
Andziulaičiams pradžia bu
vo labai sunki, nes reikėjo 
dirbti įvairius sunkius dar
bus, bet taupiai gyvendami 
įsigyjo nuosavą namą, ku
riame dabar kaip pensinin
kai gyvena. Adolfui Andziu
laičiui jau sukako 81 metai 
amžiaus, o jo žmonai Juzei 
eina 76 metai. Bet abu dar 
stiprūs ir sveiki. Su jais gy
vena dar nevedęs sūnus Jo
nas, o duktė Irma gyvena 
Kanadoje ir yra ištekėjusi 
už architekto Bernardo 
Kuzmaičio.

Sukaktuvių proga, apsi
lankius pas Andziulaičius, 
mane sudomino jų sūnus 
Jonas, kuris yra, galima sa
kyti, 9 amatų žmogus. Jis 
dirba radijo ir elektroninių 
specialių gaminių firmoje, 
bet šalia to mėgsta įvairius 
kitus amatus. Jis gerai nu
simano fotografijoje ir fil
mavime. Turi padaręs šim
tus filmų iš lietuvių gyve
nimo, kurias žada perduoti 
lietuviškam muziejui. Jis 
bandė verstis ir laikrodi
ninko amatu, nors šiuo ama
tu nesiverčia, bet laikrodį 
pataiso su malonumu. Ki
tas jo gabumas, tai senos 
spaudos, ypatingai apie Lie
tuvą, rinkimas. Jis turi 
daug senų leidinių apie Lie
tuvą ir apie liuteronų tikė
jimo plitimą Lietuvoje ir

metus šiems naujiems skaitytojams;

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

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

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

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

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

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

Užsakytojo pavardė ir vardas................................................

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

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

jų įtaką lietuvybės išlaiky
mui. Linkėtina p.p. Andziu
laičiams ilgų ir sveikų me
tų, o p. Jonui Andziulaičiui 
linkėtina ir toliau rinkti lie
tuvišką spaudą ir domėtis 
Lietuvos praeitimi kaip iki 
šio laiko jis įdomavosi.

K. Klastauskas

LIETUVIŠKA EGLUTE 

FLORIDANA BEACH KOPOSE
Atlanto kopose, retai 

apgyvendintoje vietovė
je, pavadintoje Florida- 
na Beach, stovi gražią! 
ir meniškai papuošta lie
tuviškais šiaudinukais 
kalėdinė eglutė. Prožek
toriais apšviesta spindi 
kaip karalaitė iš tolo. 
Floridana Beach yra 
siaurame žemės ruože 
tarpe Atlanto vandenyno 
ir Indian upės. Plačiau
sia vieta yra ketvirtis 
mylios. Važiuojant keliu 
A 1 A tarpais atrodo tar
si tiltu važiuoji.

Žemė apaugusi spyg
liuočiais, daugiausia pu
šimis. Vietovė graži ir 
nepaprastai šiltas ma
lonus klimatas. Mėgė
jams gamtos ir vienat
vės čia geriausia.

Artimiausias dides
nis miestelis pietų link 
apie 15 mylių Melbour
ne, Kennedy Space Cen
ter apie 30 mylių ir į 
rytus Walt Disney 
World apie 85 mylios. 
Kelias A 1 A yra lokali-

apsigyveno nis, bet judėjimas gan 
didelis.

Štai tokioje vietoje iš 
didžiai stovi lietuviška 
eglutė. Savo originalu
mu išsiskiria iš visų ki 
tų kalėdinių eglučių. Ke
liautojai, jau nekalbant 
apie kaimynus, smalsiai 
stebi papuošalus ir la
biausiai gėrisi jos ori
ginalumu. Kalėdų antrą 
dieną dr. Forest B. 
Wright profesorius Cor. 
nell University, Ithaca, 
N.Y., su visa šeima ap
lankė eglutę, su šei
mininkais pokalbyje pa- 
siinformavo apie ją ir 
apie kraštą iš kur ji ki
lusi tokia originali ir 
apie papročius. Vietos 
laikraščių: "Orlando
Sentinal, Melbourne Tl- 
ines" ir Today — Flo
ridas Space Age News- 
paper korespondentai at 
kreipė dėmesį, nufoto
grafavo.

Kokiu būdu čia atsira
do toji išskirtinoji eglu
tė? Nuotabą sukelia ir 
tai, kad šioje vietoje lie
tuvių nėra. Ir štai išky
la visa paslaptis. Šeimi

ninkai yra Jadvyga ir Al- 
fred Weisbecker. Jadvy
ga yra lietuvė p. Kuprė- 
nienė, gyvenusi Washing- 
tone, ištekėjusi už lai
vyno komandierio Alf- 
red Weisbacker. Vyras 
yra pensininkas ir jie 
pasirinko senatvei leis
ti šią malonią ir ramią 
vietelę. Anot jų: "Čia 
yra paskutinė ramybės 
vieta žemėje. Tikrai ne 
paprastai malonu gyven
ti visiems, kurie nori , 
ramybės ir džiaugtis 
gamta. Tačiau miela p. 
Jadvyga, nesitenkinda
ma vien gamta bei jos 
grožiu, rado reikalą pa
demonstruoti savo kr aš 
to liaudies meną. Jai 
talkininkavo jos vyras, 
kaimynai ir jų paaugliai 
vaikai. Užklaustas Al
fredas, kodėl jis su to
kiu atsidėjimu dirba, at
sakė: "Aš myliu žmo
ną, o per ją ir lietuvius 
bei jų papročius".

Stebėjausi, matyda
mas ir padėdamas puoš
ti, tos moters puoselė
jamą lietuvybę. Visiems 
kas tik atkreipė dėmesį 
aiškino, rodė šiaudinu
kus, priminė mūsų mie
lą kraštą Lietuvą, lietu
vius, jų dabartinę kan
čią ir savo atsiradimą 
šiame kampelyje. Jad
vyga yra tremtinė. Ji 
sektina kiekvienam lie
tuviui įvairiais sau pri
einamais būdais propa
guoti mūsų tautą.

(sb)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
VLMS'TO 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.
APSILANKĄ - ĮSITIKINSITE.
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