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SOVIETIJA - 
LABIAUSIAI 
ATSILIKUSI 
EUROPOJE

šis straipsnis rašy
tas Giornale D’Italia 
žurnalisto Corrado Piz- 
zinelli ir buvo atspaus
dintas 1972. XI. 1. Dėl 
jo aktualumo, kuris 
niekada nesensta, kiek 
tai liečia mūsų krašto 
pavergėjus, šį straips
nį, kiek sutrumpinę, 
spausdiname, kad ir 
Dirvos skaitytojai ga
lėtų su jo turiniu susi
pažinti.

Tai mano paskutinis 
straipsnis iš Sovietų Sąjun
gos. Ir jame nerašysiu apie 
Andreotti politiškus, diplo
matiškus ir ekonomiškus 
pasikalbėjimus su Krem
liaus diktatoriais — čia pa
liesiu, kiek tokiame trum
pame straipsnyje yra įma
noma, tikrą Sov. S-gos pi
liečių gyvenimą. Man teko 
lankytis Sov. S-goje, nuo 
1954 m. net penketą kartų. 
1964 m. man teko Rusiją 
lankyti paskutinį kartą. Ta
čiau po $-rių metų nebuvi
mo beveik nepastebėjau di
desnio progreso. Priešingai, 
žmonės daug blogiau atro
do, negu anksčiau. Be abe
jo daug gyv. namų buvo pri
statyta Maskvoje, Lenin
grade ir Kijeve. Tačiau stą 
tytojams nepavyko išspręs
ti uždavinio, kad "kiekvie
nas asmuo turėtų savo bu
tą’. Tūkstančiai lūšnų-ba- 
rakų yra išaugę, lyg- grybai 
po lietaus, prie didžiųjų 
miestų pašonės. Tai ameri
koniškieji "suburban ci- 
ties”. Ir šiam priemiesčių 
"išsivystymo” fenomenui 
sustabdyti nesurandama jo
kių priemonių: negalima 
uždrausti mužikui-kolchoz- 
ninkui ieškoti geresnio gy
venimo ! Tuo būdu komuniz
mas nepajėgė išspręsti buto 
problemos (kurią sprendžia 
jau 50 metų).

Duonos krizė
Ilgos eilės moteriškių sto

vi rytais prie gastronomo ir 
kitų produktų krautuvių. 
Neįmanoma nusipirkti nei 
bulvių nei kopūstų. Vaka
riečiai ekspertai stebisi, kad 
esąs tikras stebuklas, jog 
dar užtenka juodos duonos. 
1972 m. Sov. S-ga iš kapi
talistinės JAV importavo 
250.000.000 kvintalų grūdų 
ir taip tęsis dar 5-rius me
tus. Tačiau kompartijos CK 
neigia, kad žemės ūkio kri
zė, Sov. S-goje niekada ne
sibaigianti. Be virš minėtų 
daržovių taip pat negalima 
gauti jokių kitų produktų. 
Tačiau kai trūksta maisto, 
tai pramoninėse krautuvėse 
atsirado, atsuktuvų, replių, 
moteriškų apatinukų ir 
elektros lempučių. Ir liau
dis tą viską perka, nors tų 
dalykų žmogui ir nereikia.' 
Kodėl? O kas žino, kada tos 
prekės ir vėl pasirodys rin
koje. Vienas pažįstamas 
amerikietis korespondentas 
pasakojosi, kad negavęs vi
nių per tris dienas, kurių 
jam reikėjo, kad galėtų pa
kabinti sienoj paveikslą, 
įgaliojo savo virėjos drau
gą, kad tas keletą vinių pa
vogtų įmonėje, iškeisdamas 
jas į plastiškų juostą.

Pačioje esmėje, Sov. Są
jungoje prekių paskirstymo

Čiurlionio ansamblis su vadovu komp. Alfonsu Mikulskiu Clevelande kultūriniame darželyje 1951 m.

problema visada buvo atža- 
gareiviška. Bet dabar ši 
problema atrodo visiškai ne
išsprendžiama. Kodėl? To
dėl, kad visas gyvenimas 
perdaug centralizuojamas ir 
pastarasis procesas žengia 
pamišėlišku tempu. To prie
žastis: komunistų partijos 
elitas žūt būt pasiryžęs iš
laikyti politišką ir ekono
mišką jėgą savo rankose. Ir 
kompartijai visiškai ne
svarbu, kad dėl šios centra
lizacijos nukentės liaudis, 
šiandien nesama nei ruso, 
nei komunisto, nei užsienie
čio, italus įskaitant, kurie 
nežinotų, jog komunistinė 
sistema yra nei velniui ti
kusi. Tačiau nė vienas ne
drįsta pasakyti teisybę ar 
kritikuoti režimą. Mūsų 
draugai žurnalistai, atsto
vaują komunistinius laik
raščius kaip l’Unita ir Pae- 
se Serą, kasdien aimanuoja, 
keikdami ilgas eiles prie 
krautuvių ir valandas lau
kimo restoranuose vien tik 
tam, kad gavus stiklą van
dens ar sriubos lėkštę. Ta
čiau jie niekada neišdrįsta 
parašyti apie tikrovę sovie
tijoje savo skaitytojams.

Ar yra laisvė?
Ar gi verta dar kalbėti 

apie laisvės proble
mą ?! Ji visiškai neegzistuo
ja; nes ten, kur uždraustos 
visos politinės partijos, kri
tiką tegali pareikšti tik po
grindžio ar ”samizd-it” spau 
da. Kai aš turėjau progą, 
susitikti su sovietų žurna
listais, priėmime skirtame

/I---------------------------- - ————————
Sveikiname ir geriausius linkėjimus reiškiame

PREZIDENTUI RICHARD M. NIXON 
ir

VICEPREZIDENTUI SPIRO T. AGNEW 
pradedant antrąjį terminą.

AMERICAN LITHUANIAN NATIONAL COMMITTEE 
TO REELECT THE PRESIDENT

Dr. J. Genys, A. Rudis, 
Dr. K. Bobelis, K. Oksas, 
V. Volertas

ATGAL ŽIŪRINT
Prezidento Nixono inauguracijos proga

Prezidento Nixono 
inauguracijos kalbos lau
kiant verta trumpam su- . 
stoti ir žvilgterėti atgal. 
Juk nedaug trūko, kad 
Nixonas būtų išrinktas 
prezidentu 1960 metais 
ir šiandien jau būtų bai
giamas pamiršti pensi
ninkas. Anais laikais J.
F. Kennędy atrodė daug 
šviesesnė asmenybė, ku
ri mokėjo imponuoti ma
sėm ir ... spaudai.

Jo inauguracijos kalba 
buvo iškelta kaip iškal
bos šedevras. Iš tikro ji 
tikrai gražiai skambėjo, 
ypač laisvės netekusių 
ausyse:

"Tegul žino visos tau
tos, nepaisant to ar jos 
mums linki gero ar blo
go, kad mes sumokėsime 
kiekvieną kainą, nešime 
kiekvieną naštą, neveng
sime jokių sunkumų, rem
sime kiekvieną draugą, 
kovosime su kiekvienu 
priešu, kad apsaugotu- 
mėm laisvės sėkmę. Ir 
taip, mieli amerikiečiai,

Italijos žurnalistų garbei, 
aš tyčiomis paminėjau Med
vedevo ir Solženitsino pa
vardes. Taip pat prisimi-

(Nukelta į 2 psl.)

VYTAUTAS MESKAUSKAS
neklauskime ką mūsų 
kraštas gali padaryti 
mums, bet klausk, ką tu 
gali padaryti tėvynei. 
Mieli pasaulio piliečiai: 
neklauskite ką Amerika 
gali padaryti jums, bet ką 
mes galime kartu pada
ryti žmonių laisvei".

Kas šiandien liko iš to
kio gražaus šaukimosi? 
Kas buvo pavergtas,to
kiu ir toliau liko! Admi- 
nistracijon pakviesti "ge
riausi ir šviesiausi" 
(The best and brightest) 
yra didelio pasisekimo 
sulaukusi New York Ti
mes korespondento Da- 
vid Halberstam’o sarkas
tiška knyga apie Kenne- 
dy Vietnamo patarėjus) 
nesugebėjo apsaugoti nei 
Pietų Vietnamo. Dėl jo 
buvo kariaujama dvylika 
metų. Ir niekados nebuvo 
taip laukiama valstybės 
įsikišimo ir pagalbos 
kaip dabar. Kalbėti apie 
pasiaukojimą visuome
nės labui yra net negra
žu.

Tiesa, ir šiandien laik
raščių vedamuosiuose pa
sigendama vado,kuris su
jungtų amerikiečius ko

kiam kilniam tikslui, ta
čiau tai daugiau iš įsibė
gėjimo. Į Kennedy chariz
mą žiūrima daug blai
viau. Kritiška brito Hen
ry Fairlie knyga "The 
Kennedy Promise: The 
Politics of Expecta- 
tion" buvo sutikta su di
deliu susidomėjimu ir, 
aplamai imant, palan
kiai.

Kai prezidentas Nixo- 
nas 1969 metais griebė
si drąsesnių priemonių 
— invazijos į Cambodi- 
ją — Vietnamo karui už 
baigti, krašte kilo ne
mažas triukšmas, kurį 
daugiausiai kėlė kaip tik 
Kennedy šalininkai. To 
paties Kennedy, kuris 
dar jo nužudymo dieną, 
gyrėsi, kad jo adminis
tracija "padidino mūsų 
specialias (counterin- 
surgency) pajėgas, ku
rios dabar veikia Pietų 
Vietname, visa 600%".

Šiandien visas tas neri
mas universitetuose at
rodo buvęs spaudos ir te 
levizijos per daug išpūs
tas. Kiekvienu atveju, ka
ras tęsėsi toliau dar ke
turis metus, o triukš
mas ne didėjo, bet mažė
jo. Vienu žodžiu, kai su
keltos dulkės nusėdo, at
rodo, kad ne daug kas pa
sikeitė. Tai nereiškia, 
kad krašte nebūtų prob
lemų. Jų daug ir jos sun 
kios, tačiau jas išspręsti 
galima tik sunkiu darbu, 
bet ne gražbilyste.

Už tat atgal žvilgterė
jus net lengviau darosi, 
kad neturime vado, kuris 
vestų pasivaikščioti de
besų pakriaušėmis, kad 
administracijoje nėra 
blizgančių asmenybių, 
bet tik savo reikalą ži
ną ‘menedžeriai’. Tai dėl 
to, kad šis kraštas reika
lingas nuolatinės evoliu
cijos, bet ne revoliuci
jos.

ČIURLIONIU 
ANSAMBLIUI 
33 METAI

TAUTINĖS REPREZENTACIJOS 
TARNYBOJE
Jonas Daugėla

Prieš trečdalį šimtmečio dar 
Vilniuje į kūrybinį ir tautinės 
veiklos gyvenimą naują meninį 
vienetą pašaukęs jo kūrėjas ir 
organizatorius muzikas Alfon
sas Mikulskis, turbūt, tuo metu 
net ir sapnuote nesapnavo, kad 
šiam jo kūriniui likimas lems 
netik iškeliauti iš gimtojo Vil
niaus, bet jo kelias skros sker, 
sai visą vakarų Europą, kirs At
lanto vandenyną ir apjuos dau
giau negu pusę pasaulio rutu
lio. Vargu ar tada bent vieno 
čiurlioniečio vaizduotė buvo to
kia laki, kad galėtų įsivaizduo
ti varganas keliones nekūrena
mų traukinių vagonais, bala- 
dones atvirais sunkvežimiais 
Austrijos paupiais ir pakalnė
mis, o kartais net ir ”per pė
dės apostolorum" žygiuoti ki
lometrą po kilometro per snie
go pūgas nešant savo pasiimtą 
likimo naštą.

Bet lygiai taip pat vargu ar 
bet kas tuo metu numatė, kad 
tam pačiam ansambliui teks dai 
nuoti ir šokti didžiųjų pasaulio 
teatrų scenose ir savo tėvų ir 
protėvių kūryba žavėti pasauli
nio mąsto meno autoritetus ir 
išlepintą vakarų pasaulio tarp
tautinę publiką.

Tad Čiurlionio ansamblio 33 
metų veiklos kelias yra nužy
mėtas netik sunkaus kasdieni
nio darbo, sunkių kliūčių nugalė
jimo, nepailstamų pastangų, bet 
lygiai taip pat ir gražių laimėji
mo svaigulio pajautimo ryškio
mis gairėmis. Bet, ak, juk ly
giai tomis pačiomis žymėmis 
yra nužymėtas ir visos mūsų 
tautos istorijos kelias, o ypa
tingai tų pačių trijų dešimčių 
metu išgyventas laikotarpis...

Žvelgiant į ansamblio įsikū
rimo momentą iš 33 metų sun
kas darbo ir milžiniško asmeni
nio pasišventimo istorinės per
spektyvos, negalima suabejoti, 
kad muzikas A. Mikulskis ir ki
ti to ansamblio pradininkai tie
siog instinktyviai tada nujautė, 
kad gyvenamosios aplinkos mo
mentas mūsų krašte yra pats rei • 
kalingiausias ir tiesiog būtinas 
panašaus meniško junginio. Ir, 
tikrai, neteko ilgai laukti, kad pa
ti gyvenimo eiga ir jo išgyveni
mai šią iniciatorių nuojautą pil
nai patvirtintų.

Per 33 metus Čiurlionio an
samblis yra viso išpildęs 961 kon. 
certą - pasirodymą. Bet, deja, 
vos tik 155 buvo išpildyti Lietu
voje, o kiti 806 jau svečiose ša- 
lysd.
Dauguma mūsųjų, galvo- 

trukščiais bėgdami nuo besiar
tinančio karo pavojų ir gelbėda
mi save ir savo artimuosius nuo 
visu klaikumu į vakarus slenkan
čios raudonosios bolševiki
nės lavos, garuojančios mir
ties ir kankinimų bei amži
nos vergijos garais, vargu ar 
spėjome bent apytikriai reali
zuoti politinės emigracijos už 
davinius, galvoti apie įvai
rias ambasadorystes ir sirg
ti tautos laisvinimo bei jos atei - 
ties problemomis. Prie šių vi
sų kilnių idėjų ir šūkių tik daug 
vėliau sugrįžome, kai praėjo 
tiesioginio fizinio pavojaus bai
mė ir galima buvo jau nors aki
mirkai atsikvėpti nuo bombar
davimų triukšmo ir beatodairi- 
nio bėglio maišaties.

Jeigu šiandien jau visi vie
ningai išpažįstame, kad prie
varta išmesti iš savo gimtųjų 
lizdų ir laimingai pasiekę lais
vąjį pasaulį, savaime esame {pa 
reigoti rūpintis pavergtos tau
tos likimu ir kovoti už tos tau
tos laisvę, tai Čiurlionio me
no ansamblio vadovams ir jo

(Nukelta į 3 psl.)
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Sovietija...
(Atkelta iš 1 psl.) 

niau Pasternaką ir kitus at
skalūnus. Į tai man buvo 
pareikšta, pasakant oficia
lią kompartijos nuomonę: 
visi turi kovoti už ateiti, už 
visų gerbūvį ir pan. Ir dar 
pridūrė "girdi, vakarų val
stybėse taip pat nėra lais
vės !’’ Aišku, kad Sov. S-gos 
piliečiai apie laisvės buvi
mo Vakaruose nežiną, bet 
tai galės patirti, kai galės 
išvykti į užsienius. Bet ka
da? Gi neabejotinas faktas 
yra tas, kad šiandien pačio
je Sov. S-gos viduje yra ne
leidžiama laisvai keliauti. 
Apie 50% viso krašto teri
torijos yra "uždraustų zo
nų’’ kategorijoje, kadangi 
jose slepiasi kariški, ato
miški ir raketų tobulinimai.

Taip pat tiesa, kąd šiuo 
metu piliečio pasas nėra 
toks būtinas dokumentas, 
koks jis yra buvęs prieš de
šimtį metų. Taip pat ne
reikia iš anksto milicijai 
pranešti apie piliečio pla
nuojamą kelionę į Maskvą. 
Vienok, nežiūrint paviršuti
niškų palengvinimų, eilinis 
pilietis negali aerodrome ar 
gelež. stotyje nusipirkti bi
lietą, kad nukeliautų j sos
tinę. Vietos lėktuve ar trau
kinyje privalo būti iš anks
to rezervuotos, kas reiškia, 
kad pilietis negali išvykti iš 
savo gyvenvietės, iš anksto 
nesiregistravęs bilietų par
davimo kasoje. Sov. S-goje, 
"lygybės ir demokratijos 
krašte”, pilietis užsakęs 
vietą lėktuve ar traukinyje 
privalo parodyti savo tapa
tybės dokumentą. Gi jame 
yra juodu ant balto atžymė
ta ar jūs esate, lietuvis, uz
bekas, kazakas ar žydas. Gi 
kada prie bilietų kasos pa
tikrinama jūsų tautybė, žy
dui beveik niekada neatsi
randa vietos susisiekimo 
priemonėje. Teoretiškai gal
vojant atrodytų, kad žydai 
galėtų važiuoti automobi
liais. Tačiau tie žydai, kurie 
tai mėgino, negalėjo prava
žiuoti pirmo kontrolės punk 
to. Gi kiekvienas miestas 
prie įvažiavimo-išvažiavimo 
arterijų turi po keliolika 
kontrolės taškų. Vieną sau
lėtą sekmadienį, važiuoda
mas iš Kijevo aerodromo į 
miesto centrą, distancijoje 
apie 30 km. suskaičiau tik 
35 automobilius, tariau sau: 
puikus savaitgalis.

Automobiliai ir kiti 
"prabangos dalykai’’ 

tik KP nariams
Šiuo metu skirtumas taip 

priveligijuotų ir eilinių 
žmonelių yra žymiai aštres
nis, negu jo būta prieš ke
liolika metų. Pirmieji turi 
ir namus ir vasarnamius, 
auto mobilius, priėmimus, 
alkoholinius gėrimus, išvy
kas ir atostogas užsieniuo
se. Gi eilinis žmogelis ne
turi nič-nieko! Priveligijuo- 
tasis gali viską pirktis ”Be- 
riozkose’’, skirtose "tik už
sieniečiams!!! Pasak raud. 
kiniečių šios krautuvės” 
yra legalizuotos kontroban- 
dos ir korupcijos landynės”. 
Šiose krautuvėse man teko 
matyti daug daugiau sovie
tų piliečių negu užsieniečių. 
Iš esmės tokios krautuvės 
yra skirtos tik užsienie
čiams, kad jie čia paliktų 
savo "kietą valiutą”. Tai 
kas yra tie sovietai, kurie 
grūdasi j "Beriozkas” ? 
Aukšti kompartijos parei
gūnai, jų žmonos, vaikai, 
diplomatai ir kitos elito pa
dugnės. Tik jie gali pirkti 
ir turėti viską. Jiems nerei
kia po dvi valandas gaišti 
eilėje, kad nusipirkti 2 kg. 
kopūstų galvą. Ne. Tai nė
ra jokia anti-sovietinė pro- 
poganda: tą viską mačiau 
ir stebėjau savo akimis.

Po ilgų išsiaiškinimų ir 
pasikalbėjimų su įvairiais

Ne visi, buvę kelmiš
kiai, išeivijoje žino, kaip 
suraikytos yra dabar bu
vusios "buržuazinės" že
mių ribos. Ežios,lygrau 
dono potvynio nuplautos 
nuo žemės paviršiaus ir 
žemė tapo "visų". Že
mė tapo kolūkinė ir tos 
žemės pločiuose išdygo 
kolūkiai. Tytuvėnuose įs
teigtas "tarybinis ūkis", 
bolševikine terminolo
gija "sovchoz". To ūkio 
lažininkas betarpiai pri
klauso valstybei. Prie 
Kelmės atsirado "žmo
nių noru" kolūkiai, tai ko
lektyviniai ūkiai. Tuose 
kolektyvuose, kaip ir ta 
rybiniame ūkyje, lažinin
kai dirba valstybei per 
tarpininką. Tarpininkas 
yra tariamai išsirinkta 
kolūkio valdžia, "tary
ba", kurios sudėtyje bū
tina turėti keletą kom
partijos narių ir pirmi
ninką komunistą.

Kelmiškių kolūkių pa
vadinimai: "Naujosios so 
dybos", "Švyturys", 
"Žemdirbis", "Artojas", 
"Grįžuva", "Pirmoji ge
gužės", "Vaiguva", "Tai
ka". Kolūkiai yra platūs. 
Jų sudėtyje yra daug pa
skirų vienetų, paskirų 
specialybių fermos.

Laugalyje, kaip ir Ty 
tuvėnuose didelis "sov- 
zchozas".

Kaip taisyklė, ir iš 
Kelmės rajono kolūkių

piliečiais priėjau, išvados, 
kad Sov. Sąjungoje tik vie
na policija dirba. Teigiama, 
kad KGB etatai apima apie 
700,000 asmenų. Maskvoje 
nėra nė vieno užsieniečio, 
kuris nebūtų šnipinėjamas 
ar provokuojamas. Man ei
nant gatve, buvau tris kar
tus prašytas parduoti savo 
kaklaraištį ir dolerius. Ir tie 
"pirkėjai” kalbėjo su ma
nimi itališkai .. . Tik idijo- 
tas galėtų kišti kaklą į to
kią kilpą.

Pagaliau išvada pati per
šasi: sovietinio komunizmo 
(ar kaip jie tai pravardžiuo
ja "socializmo") sistema 
niekam neverta! Nežiūrint 
gausybės prigamintų rake
tų, atominių ginklų, tankų 
divizijų ir sputnikų, Sov. 
S-ga yra ne kas kita kaip 
labai atsilikęs kraštas Eu
ropoje, su keliomis civili
zacijos salomis. Sovietai 
turi lėktuvus ir raketas, bet 
neturi žmoniškų susisieki
mo transporto priemonių. 
Bolševikai turi armijas tan
kų, bet neturi užtenkamai 
ligoninių nei gyv. namų 
(blogiau negu Italijoje). Gi 
visa Sov. S-ga knibžda žmo
nėmis, kurie labai mažai 
dirba. Ir tie piliečiai nenori 
dirbti!!! Kodėl dirbti ir 
stengtis, jeigu nesimato jo
kio šviesesnio rytojaus jo
kio ateities.

Išvada
Sov. Sąjunga švenčia sa

vo 50 metų valstybinio eg
zistavimo. Ar joje gyveni-
mas žymiai pagerėjo per tą 
pusšimtį metų? Priešingai, 
pasakyčiau, kad didžiulė 
praraja skiria Sov. S-gą nuo 
Bendrosios Rinkos kraštų. 
Ji didesnė negu buvo prieš 
dešimtmetį ir vis didėja. Tą 
prarają didina ne kas kitas 
kaip skirtingos sistemos, 
žinoma, mūsų kapitalistinė 
sistema turi daug ydų ir 
nedateklių, ji ne visada yra 
teisinga žmogaus atžvilgiu; 
tačiau ji yra daug žmoniš
kesnė, mažiau joje priešta
ravimų, negu toji, kuria yra 
sukūrusi ir laiko policijos 
pagalba Sovietų Sąjunga.

TAI BUVO PRIE KELMĖS
jaunasis elementas ver
žiasi į miestus. Ten gyve 
nimas atrodo patraukles
nis netiktai dėl miestiš
ko gyvenimo. Jaunam as
meniui kolūkinis gyveni
mas neatrodo "perspek
tyvus". Kolūkyje yra dva 
ro lažas. Mieste gi didės - 
nis asmeniškos laisvės 
pojūtis. Jaunieji skuba nu
sikratyti "kolchoziniais 
pasais" ir "įsidarbinti" 
gamyklose, fabrikuose, 
kombinatuose.

Kolūkiuose viršija jau 
senesnio amžiaus ele
mentas. Jaunimas gi ko
lūkiuose užima specifi
nę, privilegijuotą padėtį. 
Čia labai proteguojami 
komjaunuoliai. Juos tre
niruoja būti mechani
kais , traktoristais, kom
bainininkais, šoferiais. 
Ūkį mechanizavus prie 
tų, gerai apmokamų pro
fesijų prileido tiktai kom. 
jaunimo sąjungos narius. 
Kad ir didelį ūkinį paty
rimą turinčius ūkinin
kus, izoliavo nuo "tech
nikos". Jiems liepė dirb
ti pačius sunkiuosius dar 
bus. Už tuos darbus mo
ka pasigailėjimo vertus 
atlyginimus. Kad jie ne
pabėgtų kur nors iš kolū
kio, įvedė specialius pa
sus, su kuriais neįdarbi
na mieste, nei priima į 
gamyklas.

Jaunimas, nesupan
čiotas tokiais suvaržy
mais, suskubo ištrukti iš 
kolūkinio lažo.

Plačiuosius kolūkinius 
laukus apsėja mašinos, 
bet mašina yra jautrus 
mechanizmas. Orams pa 
biurus jau nebeįmano
ma mašinomis sudoroti 
derliaus. Žmonės turi 
stvertis "buržuazinių" 
dalgių ir kastuvų. Bet nė
ra pakankama darbo ran
kų. Turi mobilizuoti stu
dentus, moksleivius, dar 
bininkus! Šiuos "žemės 
ūkio specialistus" išvaro 
į pabiurusius, pažlugu
sius laukus ir liepia 
jiems, būtinai "su entuzi 
azmu" piauti žoles, rau
ti piktožles, vilkti gubas, 
kasti bulves...

Praeitais metais Kel
mės rajoną užplūdo šim
tai medicinos instituto 
studentų. Ne gydytojiškai 
praktikai ne gilesniam 
vietos higieninių sąlygų 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS 
A1R-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

(b) i

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

pažinimui. Ne! Medici
nos studentai kasė bul
ves, nešiojo šlapius mai
šus iki sunkvežimių, ro
vė morkas, šliaužiojo ke 
liais šlapioje žemėje, 
žiūrėjo "ar neprasprū- 
do nepastebėta bulvė". 
Ir vis "su pilietišku en
tuziazmu", su noru "lenk
tyniauti vienas su kitu".

Vietos spauda didžiuo
jasi tais žemės darbo ab
surdais. "Pajusti duonos 
vertę", tvirtina tranai 
korespondentai, sekę 
jaunimo vargą.

"Žemdirbys žino", ra
šo spauda, "ką reiškia ne 
pratusioms rankoms ša
kės ir šlapi šiaudų kū
liai, ką reiškia lenkti die
ną iš dienos nugarą bul
vių lauke, kai ji drėksta 
ne tik nuo prakaito, bet ir 
nuo rudeniško lietaus,ką 
reiškia dulkės ir karštis 
džiovykloje..." (Komjau
nimo Tiesa, Nr. 192).

Ši apmaudinga citata, 
prasmukusi bendrame 
"darbo entuziazmo" srau
te, skaitytojui parodo, 
kaip "mechanizuotas" ko 
lūkis, kokios yra eilinio 
kolūkio lažininko darbo

OPENINGS FOR
QUALIFIED 

PEOPLE
MILLWRIGHTS 

AND 
MAINTENANCE 
ELECTRICIANS

Ability and potential for ad- 
vancement are our first con- 
sideration. Mušt have own tools. 
Apply in person.

BENTON HARBOR 
MALLEABLE 
INDUSTRIES 
171 Graham St.

Benton Harbor, 49022

Only experienced need apply 
(5-11)

VANTF.R AT ONCE
JOURNEYMAN 

DIE MAKERS 
ON PROGRESSIVE and SHF.ET

METAL D1ES.
Mušt be able read blue prints. 

IST & 2ND SHIFTS.
DEARBORN. MICH. LOCATION

Call 513-581-7500 ask for Mr. RAY 
(4-10)

PUNCH PRESS SĖT UP
Needs qualified applicants, capablc 
of reading prints, to sėt up large and 
small presses for short run vvork.

AUTO CITY DIV. OF LS1
4600 Nancy. (Off Ryan near 6 Mile) 

Detroit, Mich.
313-893-3000

An Equal Opportunity Employer 
(4-6) 

sąlygos. Jeigu Jokubkos, 
Bimbos ir Zalatorių orga
nizuotos amerikinių tra 
nų ekskursijos paragautų 
tokios kolūkinės "duone
lės" skonio, sugrįžę Ame
rikon, jie bažnyčiose gie
dotų "Te Deum lauda- 
mus" Amerikos gyveni
mo sąlygoms...

Tačiau, štai, Kelmės 
rajono kolūkiuose šimtai 
medicinos instituto stu
dentų "entuziastingai"

Mes padidinome mūsų tarnautojų skaičių dėl grei
tesnio siuntinių aptarnavimo.

SKUBIAI atsiųskite savo SIUNTINIUS ir mes 
viską atliksime.

SIUNTINIAI - DOVANOS
Į LIETUVĄ IR USSR

SENA PATIKIMA FIRMA
Toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skai
čių, tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą.

Jei ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir J ū s 
būsite dėkingas mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU, 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ.. 

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės į

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelpdia, Pa. 19106;

Tel. 215-925-3455

CENTRINĖS ĮSTAIGOS NEW YORKE: 
240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001 

Tel.: (212) 725-2449

Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:
PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N. Marshall St., WA 5-8878 
BALTrMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avenue, DI 2-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 West Broadway, AN 8-8764 
CHICAGO, III. 60622, 2242 W. Chicago Avė., BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th Street, 486-1836 
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė., TA 5-7560 
ELIZABETH,-N. J. 07201, 956a Elizabeth Avenue, 354-7608 
HAMTRAMCK, Mich. -48212, 11415 Jos. Campau Av., 365-6350 
HARTFORD, Conn., 11 Charter Oak Avenue, 203 — 249-6255 
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethany, AT 1-1757 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd., 382-1568 
MIAMI, Florida 33138, 6405 Biscayne Blvd., FR 9-8712 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418, 2422 Centrai Avė. NE, 

788-2545 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow, 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, • 5524 So. 32nd Street, 731-8577 
PARMA, OHIO 44134j 5432 Statė Road,__________749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222, 246 Third Avenue, GR 1-3712 
ROCHESTER, N'. Y. 14621, 683 Hudson Avenue, BA 5-5923 
NEW YORK, N. Y. 10003, 101 First Avenue, OR 4-3930 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — 9th Avė., LO 4-7981 
SEATTLE, Wash. 98103, 1512 N. 39th Street; ME 3-1853 
SOUTH RIVER, N. J. 08882, 168 Whitehead Avė., 257-2113 
WORCESTER, Mass. 01604, 82 Harrison Street, 798-3347 
TRENTON, N. J. 08611, 730 Liberty Street LY 9-9163 
VINELAND, N. J. 08360, Parish Hali, West Landis Ave„ 

691-8423

talkina lažininkams,
idant "pajustų duonos 
vertę". Kaip ir tinka 
skurdui: per šlapdribą 
kasamą bulvę vadina 
duona!

Maskva nustatė netgi 
ir bulvių pristatymo kvo
tas. Bus mažai bulvių, rie 
dės varovų galvos.

Kelmės rajonas nėra 
išimtis. Visi rajonai toje 
pat padėtyje...

(sp)
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KAS AMERIKINE - BLOGAI,
SOVIETIJOJE - PAGIRTINA I

Darbo skubumas, išdirbio 
spartinimas, akordinis dar
bas —■ viskas tai liko ame
rikinio darbininko kovų is
torijoje. Akordinis darbas, 
arba mokėjimas darbinin
kui už paskirą gamybos ob
jektą, yra tikras darbinin
ko išnaudojimas. Esant to
kiai gamybos sistemai dar
bininkas pastatomas prieš 
jo bendradarbį. Darbininkai 
priversti kovoti už vis di
desnį atlyginimą arba savo 
darbo miklumu, arba fiziniu 
pajėgumu kenkdami ma
žiau įgudusiam, mažiau fi
ziškai pajėgiam bendradar
biui. Nenuostabu, kad Ame
rikos darbininkų unijos vi
sų pirma stengėsi panaikin
ti akordinio darbo sistemą.

Laisvojo darbo pasaulyje 
nustatytos bendros išdirbio 
normos, kurių kokybė pa
reina nuo laiko ir mašinos 
kvalifikacijų. Laisvojo dar
bo sistemoje net ir pagal
voti negalima, kad koks 
nors A ims dirbti sparčiau 
ir šitaip uždirbs daugiau už 
kokį nors B, kuris tame pat 
fabrike dirba tą patį darbą.

Kitaip yra sovietinėje 
darbo ir gamybos sistemo
je. Akordinis darbas yra 
ten darbininko dorybė, gar
bės prielaida, garantija į 
vyresniojo pareigas. Atro
do, kad išdirbio normos nu
sistovi, gamyboje įsivyrau
ja tam tikra pusiau pusiau
svyra, žmonės aprimsta ... 
Bet ne! Kompartijos sky
rius, koks nors komjaunuo
lių būrelis, net gi pavienis 
asmuo, paskelbia iššūkį sa
vo darbo draugams: gamin
kime daugiau, padarykime 
per tam tikrą laiką daugiau 
objektų, kaip kad darome! 
ši akordinio darbo provoka
cija vadinama "socialistiniu 
lenktyniavimu”. Tokią pro
vokaciją su partiniu prie
lankumu sutinka spauda, 
didesnio išdirbio provokato
rių vardai pagarsėja, apie 
”soclenktynes” rašo gamyk
los "sienlaikraštis”, žinios 
eina plačiau. Kai du varžosi 
dėl kokio nors skubotumo 
darbe, dešimtys dikaduonių 
garsina varžybas, sudaro
mos stebėjimo komisijos, 
jury komitetai...

Pagaliau į sceną pasirodo 
mizeriškos piniginės premi
jos, pereinamosios raudonos 
vėliavos, atžymėjimo gaire
lės, darbo žymūmo titulai 
ir diplomai...

Po klaidinančiu "socialis
tinių lenktynių” titulu vyk
domas ciniškiausias ir gru
biausias nusistovėjusių ga
mybos normų pažeidimas, 
tai yra tas pat gamybines" 
priemones valdančiųjų be
jėgio ir beteisio darbininko 
išnaudojimas, apie kurį pla
čiausiai dėsto Karolis Mark
sas savo "Kapitale”, kalbė
damas apie "viršuvertę". 
Tai yra tipingas valstybinio 
kapitalizmo (bolševikinės 
sistemos) reiškinys.

Kitaip šitą cinišką reiš
kinį vertina mūsų bolševi- 
kėliai. štai bimbinė "Lais
vė”, pirmame savo Nr. 68 
laidos puslapyje, rėkia, kad

THE LITHUANIAN 
NEVVSPAPER

Amerikos "plieno darbinin
kai kovoja prieš skubotu
mą”, Bimba džiaugiasi, kad 
Jungtinės Plieno Darbinin
kų unijos suvažiavime pasi
sakyta prieš darbo skubu
mą. "Laisvės”, tačiau, nuslė 
pė nuo savo skaitytojų pilną 
vaizdą. Minimos Plieno Uni
jos sesijoje buvo kalbėta 
dėl naujos mašinerijos įve
dimo. Naujos mašinos, gal 
būt, patieks kitus reikala
vimus jas aptarnaujantiems 
darbininkams. Tačiau darb
daviai negali nė pagalvoti 
reikalauti išdirbio padidini
mo, naudojant senas maši
nas. Tai įrašyta į darbdavio 
ir unijos susitarimus. Pa
gal Bimbos nuomonę, gerai, 
kad "pasipriešino” darbo 
spaudimui.

šiame pat puslapyje 
"Laisvė” džiūgauja, kad 
Akmenėje (ok. Lietuvoje) 
gerai sekasi "soclenktyniau- 
ti”. Ten, mat viename kol
ūkyje darbininkai "varo 
kylį" vienas kitam. Tame 
kolūkyje privalomai karto
jasi padėtis, kurią smerkia 
laisvojo pasaulio darbinin
kų unijos: vienas darbinin
kas skelbia, kad jis padarys 
daugiau už kitą. Jie konku
ruoja vienas kitam. Taip 
nusistato naujos išdirbio 
normos. Tos, padidėjusios, 
normos, jau privalomos vi
siems. šitaip, valstybei ir 
provokatoriams bendradar
biaujant, kyla išdirbio nor
mos, šitaip išnaudojamas 
darbininkas.

Sovietinis darbininkas ab
soliučiai beteisis protestuo
ti prieš tokią darbo sistemą. 
Provokacija, išnaudojimas, 
didesnių išdirbio normų pri
ėmimas — viskas tai "sa
vanoriška" !

Bolševikinei "Laisvei" 
viskas gerai, kas Sovietijo
je. Bet ir geriausia darbo 
sistema Amerikoje "Lais
vės” keikiama ir niekinama.

Čiurlionio ansamblio vadovybė 1964 metais. Stovi iš kairės: R.
Babickas, O. Mikulskienė, J. Nasvytis ir komp. A. Mikulskis. 

V. Pliodžinsko nuotrauka

ČIURLIONIO ANSAMBLIUI

33 METAI...
(Atkelta iš 1 psl.) 

nariams šis įsipareigojimas 
buvo natūrali tautinė pareiga 
nuo pat to momento, kai jie vi
si paliko Lietuvos žemę. Jie pa
tys pirmieji, niekieno neragi
nami, puolėsi šį tautinį įsiparei
gojimą vykdyti. Visa savo jau
natviška energija ir entuziaz
mu tuojau metėsi į tautinės kul
tūros reprezentacijos, tautie
čių nuotaikos kėlimo darbą. Me - 
tėsi į Šį darbą dar net ir karo 
audrai šėlstant. Ir per 33 me
tus šiuose baruose išarė gilią 
ir jau istorijos dulkėmis nebe- 
užpustomą vagą. Juk čiurlionie- 
čiams nereikėjo nei jokių komi
tetų, nei jokių aplinkraščių, nei 
valdžios paraginimų ar paska
tinimų, nereikėjo nei kvietimų 
nei prašymų ar graudenimų, kad 
jie, tuojau, paskutiniesiem ka
ro šūviams nuaidėjus, susibur
tų kuopon ir tuč tuojau į save, o 
tuo pačiu ir į mus visus bei mū
są tautą atkreiptų to karo laimė 
tojų -- didžiųjų karo vadų ir ka
rinės aristokratijos dėmesį.

Visuomeniniai tautinės veik
los svarstyklėmis sveriant ir po
litinės kovos mąstu matuojant, 
šie pirmieji po karo čiurlionie
čių pasirodymai yra tikrai su
vaidinę neįkainuojamą vaidme
nį ir jų pilnoji reikšmė dar ir 
šiandien daugelio yra sunkiai 
suvokiama.

Juk anuomet mes-visi buvo
me ne kas kitas, kaip tik bedva 
siai ir nereikalingi pabėgėliai, 
paskendę milijoninėje svetim
šalių bespalvėje masėje. Ši vi
sa pabėgėlių jūra maišėsi nau
jai besiorganizuojančios ir išta
ro griuvėsių visomis pastango
mis naujam gyvenimui bekopian
čios vidurio Europos tautų kely
je. Didžioji tos masės dalis buvo 
konclageriuose ir darbo stovyk
lose demoralizuota ir savo alkį 
bei fizinės egzistencijos reika
lavimus bandė pateisinti išmal
domis, spekuliacija ir net plėši
kavimu. Toje demoralizuotoje 
masėje skendėjome ir mes lie
tuviai. Ryšiai su laisvojo pasau
lio lietuviais dar nebuvo užmegz
ti, tad ir pagalbos neteko iš kur 
nors tikėtis -- teko patiems sa
vo jėgomis kovoti su žiauriu liki
mu. Šioje kovoje Čiurlioniesan- 
amblis tuojau užėmė pirmąsias 
savanorių pozicijas. Jiesavome
niniais pasirodymais, kurių di
džioji dalis buvo improvizacinio 
pobūdžio, tuojau prisistatė tuo
metinės karinės valdžios atsto
vams ir sužavėjo juos netik sa
vo dvasinės kultūros turtais, bet 
taip pat nustebino juos ir savo 
drausmingumu, pavyzdingu or
ganizuotumu ir vispusiškai pasi
reiškiančiu kultūringumu.

Čiurlioniečių pasirodymas di
džiajam prancūzų generolui 
de Lattre de Tassigny bei jo šta
bo viršininkams ir intelektu
alams netik patraukė dėmesį į lie- 
tuvius, bet ir praskynė kelius to
limesnei mūsų išeivijos tautinei, 
kultūrinei veiklai bei patikino ir 
paties ansamblio tolimesnę eg
zistenciją.

Šie pirmieji čiurlioniečių pa
sirodymai Austrijoje irVokieti-. 

joje savaime iškėlė mus iš gy
venamosios aplinkos bendrojo ly
gio ir ištraukė iš bespalvės be
namių minios. Aukšto meninio 
lygio koncertai, originaliai būdin
gos ir įspūdingos liaudies dainų 
melodijos, tautinių šokių savi
tas koloritas bei meninis sko
nis, kasdien tobulinant progra
mos išpildymo formas daugiau 
nei kas kitas visai tuometinei 
aplinkai pademonstravo mūsų tau 
tos kultūrinį pranašumą ir lietu
vių pabėgėlių skirtingą dvasinį 
lygi.

Prisimenant tuometines pas
tangas visus pabėgėlius grąžin
ti į gimtuosius kraštus, nežiūrint 
jų politinės padėties, tartais ne
vengiant pavartoti net jėgą, tenka 
pripažinti, tad čiurlioniečių 
nuopelnai šioje kovoje išlikti 
laisvajame pasaulyje yra tikrai 
neabejotini.

šiuo mūsų emigracijos lemia
mu momentu čiurlioniečiams 
savaime susidarė sąlygos naudin
giausiai pasitarnauti mūsų tauti
niams interesams ir tinkamiau
siai realizuoti savo pradinį pa
šaukimą — tarnauti mūsųdvasi- 
nės didybės išlaikymui ir mūsų 
tautinės kultūros populiarini
mui. Su džiaugsmu šiandien gali
me konstatuoti, tad ansamblis 
šiam didžiajam pašaukimui iš
liko ištikimas per visus savo gy 
venimo 33 metus. Šio savo pašau - 
kimo keliuose čiurlioniečiai ne
tik niekada nenuėjo į klystkelius, 
bet ir apsivainikavo neabejotinos 
vertės laimėjimais. Šiuos laimė
jimus, be abejo, patikino fanatiš
kas ansamblio meno vadovų pasi
ryžimas išlaikyti aukštą meninį 
lygi, siekti tikrojo grožio ir viso 
mis jėgomis stengtis pasiekti me - 
ninės interpretacijos zenito, 
koks tik turimomis priemonėmis 
ir esamose sąlygose yra įmano
mas pasiekti. Tad šia prasme 
Čiurlionies ansamblis yra tikrai 
nusipelnęs, anot rašytojo Alan
to, kovojančio ansamblio vardą.

Turininga ir įvairi yra Čiurlio- 
nio ansamblio biografija. Tos gy
venimo istorijos kelyje ne sykį 
buvo kovota su sunkiai nugalimo
mis kliūtimis, išgyventa daugnu- 
sivylimo, sulaukta ne maža prie
kaištų, o kartais ir griežtos kri
tikos. Tačiau paties ansamblio 
kūrybinės dvasios niekas nepa
jėgė palaužti. Niekas nepalaužė 
ir jo vidinės organizacijos. O 
mums, turbūt, retai menasi min
tis, kurgi yra šios stiprybės tik
rasis šaltinis. Kovoti išsilaikyti, 
veikti paaukojant viso labo veik 
milijoną sunkaus ir dažnai įky
raus darbo valandų, atsisakant 
dažnai savo asmeninių interesų 
ir ne sykį net pridedant ir savo 
asmeninių lėšų.

Galbūt, nedaug suklysiu pasa
kydamas, kad pagrindinėansamb 
lio meno vadovų ir menininkų 
stiprybė kyla ir fanatiško tikėji
mo mūsų liaudies kūrybiniu ge
nijumi ir jo vispusišku pranašu
mu. Ir čia menasi istoriniais fak
tais paremta mūsų tautos gyveni
mo istorinė tikrovė. Mūsų pilta
sis sodžius, samanotose kaimo 
pirkiose gimęs ir užaugęs kai
mo lietuvis visada buvo ir šian
dien dar tebėra pagrindinis mū
sų tautinės dvasios stiprybės šal
tinis ir puoselėtojas. Kai anais 
juodais caro laikais Lietuva jau 
buvo visų užmiršta ir nurašytai 
kai ji jau buvo visai mi; usi su
rusėjusiuose dvaruose ir sulen
kėjusiose klebonijose, visdėlto ji 
išliko gyvo kaimo lūšnose ir bi
zūnais nuplaktolietuvio baudžiau
ninko širdyje. Ir tik iš ten atėjo 
didžioji mūsų istorinio tautinio 
atgimimo dvasia, ir tik iš ten at
ėjo ir pirmieji mūsų tautinio at
gimimo žadintojai. Pakako tik 
kiek smarkiau iš vakarų pūstelti 
tautų laisvės vėjui į tas beblės
tančias lietuvybės žarijas ir tuo
jau visas kraštas sužarėjo karš- 
čiausio patriotizmo ir tėvynės 
meilės liepsnomis.

Tačiau ne vien politinio gaju
mo dvasia buvo gražia i užkonser
vuota pilkajame mūsų sodžiuje. 
Kaip vėliau buvo patirta, ten lyg 
kokioje užburto aukso skrynioje, 
nuo gyvenimo audrų buvo užslėp
ti ir išliko išsaugoti ir neišse
miami dvasiniai turtai. Tuos tur
tus savo laiku buvo pastebėję ir 
užsieniečiai. Didžiose pasaulio 
bibliotekose bei mokslo įstaigų 
archyvuose dažnai užtinkami mū
są liaudies dainų melodijos, Žo
džiai ir net tautinių šokių sche
mos. Yra eilė pasaulinio mąsto 
muzikos kūrinių, kuriuose skam
ba mūsų liaudies dainų motyvai.

Čiurlionio ansamblio nariai, dalyvavę Vilniuje ansamblio įstei
gime, nusifotografavę CIevelande 1920 metais. Iš kairės: M. Aukš
tuolis, D. Mackialienė, ansamblio vadovas komp.A, Mikulskis, V. 
Raulinaitis (miręs), O. Mikulskienė ir A. Kavaliūnas.

V. Pliodžinsko nuotrauka

Iš mūsų menininkų, berods, pir
masis šiais tautos dvasiniais lo
biais susižavėjo Mikalojus Kons 
tantinas Čiurlionis. Jis visą savo 
plačiąją muzikinę kūrybą nudažė 
liaudies dainų ryškiomis varso
mis. Jis savo jautria didžiulio 
dvasios galiūno širdimi giliai 
pajautė mūsų liaudies dainą mu
zikinį pranašumą. Jo žodžiais: 
"Lietuvią liaudies dainos tai ta
rytum brangaus marmuro uolos 
ir laukia tik genijaus, kuris mo
kės iš jų pagaminti neužmiršta
mus veikalus".

Ir šis ansamblis, pasivadi
nęs to paties M.K. Čiurlionio 
vardu pasišovė būti tuo geniju
mi ir prakalti tą marmurą me 
niniam grožiui atskleisti ir tau
tiniam pasididžiavimui jaunoje 
tartoje sužadinti. Ir čia į talką 
buvo paimtos ne vien tik gražio
sios liaudies dainų melodijos, 
bet ir istorinės kanklės ir net 
spalvingi mūsų tautiniai drabu
žiai.

Ir aš manau, kad tai ir buvo 
ta didžioji dvasinė jėga, kuri 
per 33 metus neleido čiurlionie 
čiams paklysti svetimųjų įtakų 
klystkeliuose, neleido ansamb
liui pasidaryti eiliniu pramogi
niu choru, išsaugojo jį nuo šab- 
loniškumo ir kasdieninio bana
lumo pavojų, išlaikė jo savitą 
kūrybinį charakterį ir pilnai pa
teisino jo narių milžiniškas as
menines pastangas, pasišventi
mą ir pasiaukojimą.

Mūsų tautos kūrybinio geni
jaus lobiai dar toli gražu nėra 
išsemti. Dar daug kūrybinių per
lų glūdi lietuviškoje liaudyje. 
Net ir šiandien okupuotame kraš
te vyksta šių lobių atkasinėjmo 
procesas. Tik gaila, tad dažnu 
atveju šis grožis yra žalojamas 
svetimųjų įtakų — krašte rusi
fikacijos okupacinės pastangos 
primeta slavizmo pažymius, o 
vakarų pasaulyje neatsispiria- 
ma džazo pigiems efektams. Tad 
čia Čiurlionio ansamblio meno 
Vadovų nepalaužiama valia budė
ti liaudies meno originalumo sar
gyboje ir išlaikyti jo grynumą ga
li suvaidinti mūsų kultūrinio gy
venimo istorijoje lemiamą vaid
menį, Artimoje ateityje jis gali 
likti vieninteliu visame pasauly
je mūsų liaudies meno išlaikymo 
grožio sargyboje.

Per 33 metus Čiurlionio an
samblio rikiuotėje pražygiavo 
virš 800 lietuviškų jaunyste 
tvykstančių širdžių. Tai didinga 
ir šauni rikiuotė, kurios gretas 
puošė tautinės veiklos entuziaz
mas, jaunatviška dinamika ir tar
pusavis solidarumas. O juk tai 
yra visai tos pačios dorybės, ku 
riomis mūsų visuomenės veikė
jai ir jos vadovai, žūt būt, nori 
užkrėsti visą jaunąją lietuvių tar
tą. Tiems 800 ansamblio narių 
lietuvybė nėra ir nebuvo aplink
raščių formulėmis įkaltas daly
kas. Jiems lietuvybė yra ir am
žinai liks savaime suprantama, 
darbu ir pasiaukojimu pateisin
ta žmogiškosios esybes vertybė, 
taurios asmenybės prigimtas pa 
žimys.

Tad nenuostabu, kad šioje gran
dyje savaime auga ir bręsta sa
vitos darbo ir bendradarbiavi
mo tradicijos, kuriasi bendrų kū 
rybinių pastangų būdingi papro
čiai ir būdinga čiurlionietiškos 

veiklos ir gyvenimo disciplina. 
Pagaliau čia pat kuriasi ir lietu
viškos šeimos. Tuo pačiu šio bū
dingo kolektyvo fizinė tvirtovė, 
kuriai tenka atlaikyti pašalinių 
įtakų žudančius pavojus.

Ir kai šiandien Čiurlionio an
samblis pasirodo scenoje pilna
me savo sąstate, kiekvieno žiū
rovo akį veria jų spalvingi rū
bai, kurie simbolizuoja mūsų tau
tos išorinę eleganciją, bet mus 
tautiniai visuomeninio darbo tal
kininkus ypatingai žavi pačių 
čiurlioniečių nuosavas atžaly
nas, kurio nariai skambiomis 
kanklėmis pritaria savo tėvų am" 
žiną jai dainai. Šis vaizdas, tur
būt, sau lygaus niekur pasaulyje 
neturi. Ir liudija, kad prieš 33 
metus bočių sostinėje pradėto 
darbo gyvybė jau pačia natūra
lia gyvenimo eiga yra dar il
giems metams patikinta. Čia 
man menasi Adomo Mickevi
čiaus žodžiai iš jo Giauro poe
mos:
"Kas jūsų žus tautos neišva

davęs.
Savo sūnums bent tiek bus 

davęs
Vilties, garbės ir jėgos at

sispirti,
Kad pančius nutraukę laisvi 

galės mirti.

Laisvės kova juk taip gaji bū
na,

Kad kraujo keliu iŠ tėvo per
eina į sūnų"

Pereitas čiurlioniečių sezo
nas apsivainikavo naujais an
samblio laimėjimais. Eilė pasi
rodymų praturtino ansamblio 
veiklos archyvą ir šviežiais įs
pūdžiais papuošė lietuvių emi
grantų gyvenimo kasdienybę.

Neabejojame, kad ateinantis 
darbo ir. veiklos sezonas bus ly
giai taip pat sėkmingas ir to se
zono uždavinius ansamblis pil
nai pateisins. Artėja ketvirtasis 
pasaulio lietuvių kongresas. Jis 
vyks pačioje šio krašto sostinė
je, kuri tulu atveju yra vadinama 
ir viso laisvojo pasaulio žmo
nijos sostine. Čiurlioniečiai čia 
yra pašaukti suvaidinti pirmaei
lį vaidmenį. Likime jiems sėk
mės, neabejojame jų patvara.

Per visus šiuos 33 metus Čiur
lionio ansamblis naudojasi mo
raline ir medžiagine lietuviš
kosios visuomenės parama. Šios 
visuotinos paramos čiurlionie
čiai užsitarnavo savo milžiniš
komis pastangomis.
Tad sveikindami Čiurlionio an - 

samblį, jo visus narius ir vado
vus šios kuklios sukakties pro
ga ir linkėdami jiems pasipuoš
ti naujais laimėjimais, bent mes 
visi Jūsų draugai ir gerbėjai 
pažadame savo gilų dėmesį.

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

FITTER—LAYOUT MEN 
FABRICAT0RS 

Experienced, excellent fringe 
benefits, high hourly rate. East 
Side. Day shift.

Apply in Person
NON — FERR0US 

METALS
21721 Tungsten Rd. 

Cleveland, Ohio
(99-8)
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ESAME BĖGLIAI

Australijoje išei
nantis lietuvių sa
vaitraštis "Tėviškės 
Aidai" (Nr. 38) savo 
vedamajame rašo:

"Bėgome iš savo kr aš - 
to todėl, kad bijojome ko
munistų. Šią bėglio nuotai
ką pasisavinome, su ja 
taip susipratome, kad ir 
dabar bėgtume, jei tik 
komunistai pasirodytų. 
Šia nuotaika gyvename 
ne tik mes lietuviai, bet 
ir visi išeiviai.

Praeitą šeštadienį Mel
bourne buvo ruošiamos 
prieškomunistinės de
monstracijos - motorka- 
da, po kurios vyko de
monstrantų susirinki
mas Lietuvių Namuose. 
Susirinkime dalyvavo ap
gailėtinai mažai žmonių. 
Demonstracija ruošta Pa
vergtųjų Tautų Tarybos, 
kurią sudaro net 9 tauty
bės . Šių tautybių Melbour
ne gyvena mažiausia bent 
30.000, o susirinkime da
lyvavo vos 300. Reiškia, 
kad iš 100 ateivių dalyva
vo tik vienas. Jei tiks
liau šiuos skaičius paim
si, tai nerasi dar nė tiek. 
Juk nemažai buvo aukštų 
svečių, visa eilė polici
jos ir tai nesudarė dar 
pilnai 300. Kalbėtojas 
parlamentaras D. Darby 
užtai ir pažymėjo, kad 
tik vadai susirinkę. Gal 
čia ir teisinga. Susirin
ko tie, kurie nebijo ko
munistų. Dauguma neat
vyko todėl, kad jie bijo. 
Gali čia pamatyti komu
nistų žvalgai ir įtraukti 
į juodą sąrašą. Šitokių 
pasiteisinimas labai pa
prastas, sako, kad tokios 
demonstracijos nieko 
nepadeda. Įsivaizduoki
me, jei visi kas gyvas 
šių ateivių būtų užpildę 
demonstracijoje miestą, 
ar tai nebūtų australams 
net ir komunistam, pa
darę įspūdžio, kad minia 
eina prieš komunizmą. 
Žinoma, tuo neišvaduo
tume savo krašto, bet 
sukeltume žmonėse an
tikomunistinę mintį. Jei 
taip visur pasaulyje vyk
tų, tai ir Jungtinės Tau
tos kitaip prakalbėtų. Ro
mo Kalantos auką išgir
do visas pasaulis. Mūsų 
tūkstančiai laisvame pa
sauly, bet nieko nepada
rome. Nepadarome to
dėl, kad esame bailiai, 
esame bėgliai ir bėga
me savo galvą paslėpti 
nuo komunistų.

Ta pati Lietuvių Na
mų salė juk ne kartą bu
vo perpildyta tik vienų lie
tuvių, kur telpa 500 žmo
nių. Suprantama, tuomet 
buvo. kultūriniai parengi
mai, o mes kultūrą mėgs
tame. Kultūrą mes ski
riame nuo politikos ir ei
sime pasiklausyti kiek-, 
vieno gero dainininko, o 
ypač atvykusio iš gimto
jo krašto. Juk tai tėvy
nės kvapas, tėvynės ai
das, tai mūsų sentimen
tas. Taip šituo sentimen
tu padejuojame, kad bro
liai ten kenčia, bet mes 
nieko negalime padaryti. 
Sakome, kodėl miega 
Amerika ir kitos didžio
sios pajėgos, kodėl jos nu
sileidžia komunistams, 
kodėl neišvaduoja mūsų

DIRVA
. w „ nėmis."

KODĖL VOKIEČIAI PRALAIMĖJO RYTUOSE w
Nepaisant Vlasovo ne

pasisekimo pas vokie
čius, sovietai jo sąjūdžio 
labai bijojo. Gehleno vy
rai sugavo nemažai para
šiutininkų, kurie buvo nu
mesti su įsakymu įsi
jungti i Vlasovo armiją. 
Maskva taip pat buvo pa
ruošusi propagandinius 
atsišaukimus į Vlasovo 
armiją, kurios faktinai 
dar nebuvo, bet jų neiš
metė, nes bijojo, kad jie 
gali patekti atgal įSovie- 
tiją, kur tik padidintų 
Vlasovo garbę.

1943 metų pabaigoje 
Hitleris nutarė nugink
luoti visus svetimšalių 
dalinius dėl to, kad iš jų 
daug kas pabėgęs. Tačiau 
pulkininkas Herre, kuris 
buvo paskirtas svetimša
lių dalių štabo viršinin
ku, įrodė, kad dezerty
rų nuošimtis iš tų dali
nių nėra didesnis už pa
čių vokiečių. Jam net pa
sisekė įrodyti, kad toks 

krašto. Jie, žinoma, kal
ti, o mes nekalčiausi 
avinėliai, mes begink
liai ir beteisiai, mes ne 
drįstame burnos atverti 
bijome savo šešėlio — 
tikri bėgliai.

Neatrodo, kad galėtų 
mus veikti komunistinė 
propaganda, bet ji vei
kia. Kaip senatorius Mc 
Manus susirinkime pa
sakė, komunistų agentai 
drąsiai dirba, užrašinė
ja mums komunistinį laik
raštėlį ir mes neišken- 
čiam nepaskaitę. Už gerą 
pinigą priimame ten nie
kinamus mūsų veikėjus 
ir su apetitu apie tai pa
kalbame. Dieve, neduok 
kada nors pačiam ten bū
ti aprašytam, tai geriau 
nekišti nosies į kokias 
demonstracijas.

Laikas mums pabusti 
iš šito snaudulio. Parla
mentaras D. Darby de
monstracijų kalboje šau
kė į sąžinę. "Dievas ir 
gyvenimo drąsa neš a lais
vę", kalbėjo jis "V" rai
de iškėlęs pirštus. Te
gu ir mūsų sąžinė pajun 
ta šią atsakomybę". 

Vienas iš pranešimų serijos mūsų klijentam

Ar jūs būsite 
pagautas viduryje?

nuginklavimas turės ka
tastrofiškas pasėkas Ry
tų fronte. Net maršalas 
Keitelis, kuris nekentė 
svetimšalių ir Vlasovo 
asmeniškai, su tuo suti
ko. Tas įsakymas buvo 
sušvelnintas ir vėliau 
net pakeistas įsakymu 
perkelti tuos dalinius į 
Vakarų frontą.

Anot Gehleno, tas epi 
zodas tik parodo Hitlerio 
nesusivokimą karo vedi
me. Jo įsakymas paver
tė niekais visas Generali
nio štabo pastangas įgy
ti šiokio tokio pasitikėji
mo Rytuose.

1944 m. rugpiūčio mėn. 
svetimšalių simpatijų 
staiga pradėjo ieškoti 
pats Himleris, kuris 
prieš tai skelbė teori
jas apie vokiečių rasės 
pranašumą ir generolą 
Vlasovą pravardžiavo iš 
daviku ir "rusiška kiau
le". Jo įsakymu, nepai
sant Rosenbergo ir Kei- 
telio protestų, kad tai jų 
kompetencija, buvo su
darytas Rusijos liaudies 
išvadavimo komitetas su 
generolu Vlasovu prie
šakyje. Himleris Vlaso- 
vui pažadėjo sudaryti 10 
divizijų ir sulyginti rusų 
belaisvių išlaikymą suki 
tų tautybių.

Iš oportunizmo ir des
peracijos naujai gimusi 
Vlasovo armija buvo pa
smerkta nepasisekimui 
iš pat pradžios. 1945 m. 
vasario mėn. 10 d. buvo 
pagaliau suformuotos ir 
perduotos Vlasovo ko
mandai dvi divizijos. Ru
sų tautinė vėliava plevė
savo šalia vokiečių. Ce
remonijose Gehleną at
stovavo pulk. Herre. Bet 
visas Reichas jau buvo 
pradėjęs skęsti chaose. 
Vlasovo pastangos pra
siveržti su davo daliniais 
į Vakarus buvo pasmerk
tos nepasisekimui Jaltos 
nutarimu. Pagal jį visi 
svetimšaliai - belaisviai 
turėjo būti grąžinti į s avo 
kilmės kraštus.

Prisimindamas tuos 
įvykius po 25 metų Gehle 
nas sakosi, kad turint gal 
voje Hitlerio idėjas,vi

Vienoje pusėje yra Northeastern Ohio 
augą pareikalavimas elektros jėgos. 
Kitoje pusėje yra žmonės, kurie stato 
klausimą dėl to reikalingumo ir mėgina 
užblokuoti naują gaminimo pajėgumą. 
Tie žmonės susirūpinę dėl oro užteršimo. 
Mes dalinamės jų rūpesčiu ... taip 
kaip ir jūs.
Bet jeigu jų pastangos pasisektų, jie 
kirstų šaką ant kurios patys sėdi, 
kadangi elektra suteikia jėgą kovai su 
oro teršimu! Ir jie galėtų palikti jus 
bejėgiais — pagautais pačiame viduryje, 
su galimybe, kad jūsų elektra būtų 
racionuota, ar jūsų darbas panaikintas 
(įmonės negali operuoti be elektros!) 
Mes norime, kad jūs žinotumėte, kad 
mes darome viską ką mes galime, kad 
to išvengus.

Ant kitos gi rankos mes ruošiame naują 
gaminamąjį pajėgumą galintį patenkinti 
reikalavimą abiejų mūsų augančio 
žmonių skaičiaus ir šios apylinkės 
didėjančias pastangas pagerinti aplinką.
Ant kitos gi rankos, mes esame 
įsipareigoję intensyvia penkių metų 
aplinkos programa mūsų miestui.
Mes turime 4,972 labai asmenines 
priežastis užsitikrinimui, kad Northeast 
Ohio pagerins savo aplinką, bet niekada 
nebus užkluptas su jėgos trūkumu.
Matote, mes turime tiek daug 
tarnautojų ... ir mes čia taip pat 
gyvename.

ZfelLLUMINATING^^

sos pastangos suorgani
zuoti kokią talką negalė
jo būti sėkmingos.

Profesionalė išvada iš 
to yra tokia, kad psicho- 
politinis elementas ne
gali būti išskirtas iš mo
dernaus karo vedimo 
mokslo. Jei Clausewitz 
laikė karą politikos tąsa 
kitomis priemonėmis, 
tai Leninas tą modifika
vo taip: "Taika tėra tik 
karo tąsa kitomis priemo

Antisemitizmo
Gimti žydu ir stengtis išlikti 

žydu yra didelis nusižengimas 
prieš lojalumą Sovietinei Impe
rijai. Taip ten žiūrima į žydą. 
Bet kuri pastanga laikytis arčiau 
savo tautybės tradicijų ar kal
bos, nusižengimas! Bet kuris 
simpatijos pareiškimas Izrae
liui, nusikaltimas! šitokiose 
formose atgijo senas antisemi
tizmo šešėlis, kadaise lydėtas 
suvaržymais mokyklose, apsigy 
venimo vietoje arba kruvinais 
pagromais.

Žydas yra internacionalistas 
galvoja sovietai, tuo tarpu išti
kimas Sovietinės Imperijos gy
ventojas turjs baidytis interna
cionalizmo. Ištikimas gyvento
jas privaląs nuolat ir nuolat de 
klaruoti savo lojalumą Maskvai 
ir jos politikai.

Dabartinj antisemitizmą so
vietai vadina "kova prieš sioniz 
mą”, bet pavadinimas realios 
padėties nekeičia, tik, kaip vi
sad, realybę, užmaskuoja suklas 
totais pavadinimais...

Ir "pažangios" lietuviškos iš 
eivijos leidiniai paklusniai at
spindi maskvinės politikos zig
zagus. Jeigu Maskvoje pučia 
stiprūs antisemitiniai vėjai,kaip 
gi nemėgins kelti tokius vėje
lius savo redakcijose bimbos, 
pruseikos ir kt.

Pasigalandę savo plunksnako
čius, pamerkę plunksnas raudo
name rašale, "pažangieji" redak
toriai puola skiepyti savo skai
tytojams "pažangias" nuomones 
apie Izraelio valstybę, apie žy
dų veržimąsi kurti savo tautinę 
valstybę, apie tarybinių žydų bė
gimą iš Sovietinės Imperijos, 
bendrai apie pasaulinės žydijos 
kuo neigiamiausias savybes. An
tisemitizmo banga pakyla "pa
žangioje" "Vilnyje". Tendencin
gai iškreipdami politinę tikrovę, 
"Vilnies" rašytojai šitaip skar- 
denasi laikraščio vedamajame 
(Nr. 242):

"nenuostabu, kad Amerikoje 
vyksta visų galų suirimas: inflia
cija, nedarbas, kriminaliniai nu
sikaltimai, narkotikai, policinin-

ninkams; jie turi išanks- 
to ne tik susirūpinti viso
mis politinėmis pasėko
mis, kurios galėtų kilti 
karui iš tikro kilus, bet 
jų eiga ir galimybėmis 
taikos iki konflikto me
tu. Tokiu pamokslu baigė 
savo atsiminimų skyrių 
apie svetimšalių talką vo
kiečiams buvęs FREM- 
DE HERRE OST sky
riaus Generaliniame šta
be viršininkas generolas 
Reinhard Gehlen.

banga "Vilnyje”
kų žudymai, užsienyje prestižo 
nupuolimas iki žemiausio laips
nio, ir t.t. Vieton, kad įstatym- 
daviai rūpintųsi pagrindiniais 
krašto reikalais, jie pirmoje 
vietoje rūpinasi savo politiniais 
kromeliais..."

Naivus skaitytojas nustemba, 
kad "Vilnis" pradėjo sielotis ... 
dėl Amerikos "prestižo nupuoli
mo", dėl... "policininkų žudy
mo"! Ar jau "Vilnis" pradėjo 
blaiviau matyti amerikines pro
blemas? Visai ne! Šiuose "Vil
nies" pareiškimuose atsispindė
jo Maskvos įtūžimas, kad 76 se
natoriai pasisakė už vergiško 
žydų išsipirkimo mokesčio pa
naikinimą, sovietų žydams no
rint ištrukti iš sovietinės valsty
bės! Tai dėlto taip smarkauja 
"pažangioji" "Vilnis". Maskva 
riktelėjo, "Vilnis" ataidėjo.

Antisemitines "Vilnies" nuo
taikas pagilina to laikraščio vil
niškis bendradarbis. Tai jau ge
rai žinomas savo šlykščiais pra 
slmanymais Vyt. Miniotas. Si
mo Kudirkos proceso dienomis 
šis plunksnos kvislingas dergė 
Simą ir per "Viln|" skleidė savo 
insinuacijas. Jis dažnas "Vil
nies" talkininkas savo raši
niais. "Vilnies" redaktoriams 
pakankamai pasenus, reikia sku
bių |vykių apžvalgininkų. Tokiais 
"VilnJ" aprūpina Vilnius. Tai už
maskuota finansinė Maskvos 
talka "pažangiajai" išeiviškai 
spaudai. Visi panašūs miniotai 
apmokami iš "piatiletkų" sąma
tų.

Tad, greta "Vilnies" vedamo
jo, smerkiančio JAV senatorius 
už jų humaniškus pareiškimus, 
demaskuojančius sovietinį bar
barizmą, Vyt. Miniotas skuba pla. 
čiau padergti Izraelio valstybę. 
Jis rašo apie Sirijos ir Sovietų 
Imperijos "draugystę", bet, kas 
pastraipą, vis mėgina įgnybti 
žydams.

Lietuviai, kaip žinia, niekad 
nebuvo antisemitais. Per am
žius Lietuvos teritorijoje lietu
viai ir žydų mažuma taikiai su
gyveno. Nepriklausomybės perio
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de žydai turėjo plačiausią kultū
rinę autonomiją. Lietuva nedrau
dė žydams, kaip tai dabar daro 
Sovietinė Valstybė, kurti savo 
kultūrą, turėti savo mokyklas, 
spaudą, teatrus...

Antisemitizmo banga, pakilusi 
Maskvoje, pasiekė Vilnių/-Tai 
matyti iš miniotų ir panašių ra
šinėjimo. Tai matyti iš paklus
naus "Vilnies" ataidėjimo mask 
viniam politiniam kamertonui.

(SP)

POSITIONS AVAILABLE LOCALLY 

MACHINE REPAIR FOREMEN 
(experienced in machine repair, 3-5 

years.

MACHINE SHOP FOREMAN 
(3-5 yrs. supervisory experience) 

MACHINE SHOP FOREMAN 
(3-5 yrs. experience, degree) 

TOOL DESIGNER 
(experience in design of jigs and 

fixtures)

PATTERN FOREMAN 
(2 yrs. supervisory experience) 

CLEANING ROOM FOREMAN 
(experience in cleaning room 

practice)

FOUNDRY FOREMAN 
(experience in foundry and 

supervisian)

Steady employment and liberal fringe 
benefits.

FOR APPOINTMENT CALL

294-0701 Ext. 350 
DAYTON WALTHER 

CORP.
(DAYTON DIVISION) 

1366 Miami Chapel Rd. 
Dayton, Ohio 45408 

An Equal Opportunity Employer 
(96-7)

MACHINE TOOL
BUILDERS

N/C MACHINING 
CENTER OPERATOR

Above positions available on our aec- 
ond shift to qualified individuuls 
who possess a journeyman’s card 
or proof of equivalent experience in 
the appropriate skilled trade. Ex- 
cellent fringe benefit program and 
competitive wages. Apply:

BENDIX
BUHR MACHINE
TOOL CORPORATION
839 GREEN ST.
ANN ARBOR, MICH. 48104 
PHONE 313-662-5646

An Equ«l Opportunity Employer 
(2-5)

WANTED EXPERIENCED 

HYDRAULIC FITTERS 
DAY and NGHT SHIFTS. 

58 HOUR WEEK MINIMUM.
ALL FRINGE BENEFITS.

WELDMATION, INC. 
31720 STEPHENSON HWY 
MAD1SON HEIGHTS. MICH.

(95-5)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or 
IST CLASS SKILLED 

MACHINISTS 
ENGINE LATHE OPERATORS 

MILLING MACHINE HANDS 
JOB SHOP MACHINIST 

O. D. GRINDER
For 2nd & 3rd shift. Mušt have 5 
years experience. Benefits & overtime 

SUPERIOR ALLOY MACHINE' 
14500 South Industrial 

Maple Heights, Ohio
(3-7)
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ATSIUSTA PAMINĖTI<

• Antanas Musteikis, 
KIAUROS RIEŠKUČIOS. 
Romanas. Išleido Lietuviš
kos knygos klubas Chicago
je 1972 m. Spaudė Draugo 
spaustuvė. Dviej ų spalvų 
viršelį piešė Ada Korsakai- 
tė-Sutkuvienė. Knyga 259 
psl., kaina 4.50 dol.

UŽBURTAS KARDAS
IŠ ČESLOVO GEDGAUDO KNYGOS "MOSIĮ PRAEITIES BEIEŠKANT------------ rtf

GINA ČAPKAUSKIENĖ
PLŪKSTELEJE

• Faustas Kiršaf PALI
KIMAS. Eilėraščiai. Ne
baigti eilėraščiai, Aidų ai
dužių aidai, Pelenai II ir IV. 
Pabėgėliai, Užrašai ir kt. 
Leidinį spaudai parengė 
Stasys Santvaras. Išleido 
Juozas Kapočius 1972 m. 
Viršelį ir skyrių pavadini
mus piešė Paulius Jurkus. 
Fausto Kiršos Ex Libris 
Vyt. K. Jonyno. Titulinio 
puslapio raides piešė Teles
foras Valius. Leidinys pa
puoštas Fausto Kiršos por
tretinėmis nuotraukomis, 
dailininkų pieštais bei tapy
tais Fausto Kiršos portre
tais ir įvairiomis kitomis 
poeto gyvenimo nuotrauko
mis. Spaudė Lietuvių Enci
klopedijos spaustuvė Bosto
ne. Knyga didelio formato. 
318 psl., kaina $6.00.

-Mcsv tt«»r
UutManfrr v Jr.
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... Geriausiai pailius
truokime tai praktišku 
pavyzdžiu. Proistorikui 
neretai tenka susidurti 
su labai paplitusia magiš
ko kardo legenda. Tasai 
dievų padovanotas gink
las aižo ne tik šalmus ir 
galvas kai sviestą, bet 
skaldo įtrupinius storiau
sius rąstus bei didžiau
sias uolas, niekad neat
šipdamas. Nesąmonė, su
šunka "mokslininkų" cho
ras, yra įrodyta, jog plie
nas kalnų neskaldo...

Kaip tik priešingai. Bu
vo tokių stebuklingų kar
dų.

Geležies amžiui beauš
tant, plieno gamybos rai
da pergyveno kelių šimtų 
metų bandymų, gerini
mų, nepasisekimų laiko
tarpį. Aklai, vargingom 
apčiuopom atspėdami 
gamtos dėsnius, che
mijos daktarų pirmata- 
kai, pirmieji mūsų kal
viai meistrai pasiekė ste
bėtinai aukštą plieno me
talurgijos lygį. Geriau
sio rūšies kardai buvo 
nukalami iš plonučių ant 
vienas kito sulipytų įvai
rių rūšių geležies sluoks
nių, nelyginant Napole
ono tortas, tikslu padary 
ti juos praktiškai nelūž
tamais. Šis atradimas 
šiandien pramonėje pla
čiai pritaikytas.

Grūdinimo procesas 
pagimdė daugelį išradi
mų, irgi tebenaudojamų 
mūsų laikais: taip grū
dinimas linų alyvoje, kad 
aušinimas būtų daug stai
gesnis ir įkaitusios kriš
tolo molekulės pasiliktų 
aukštos įtampos stovyje. 
Kitas būdas, mūsų vaidi
lų apdainuotas, tai grūdi
nimas smarkia oro sro-

• MUSŲ ŽINIOS, 1972 m. 
gruodžio 17 d., Nr. 22. Chi
cagos lietuvių jėzuitų veik
los dvisavaitinis biuletenis, 
2345 W. 56th St., Chicago, 
III, 60636. Ats. red. Algi
mantas Kezys, S.J., reda
guoja Danutė Vakarė. Biu
letenis gausiai iliustruotas, 
siuntinėjamas visiems Tėvų 
Jėzuitų rėmėjams, kurie to 
pageidauja.

• JOURNAL OF BALTIC 
STUDIES, Volume III, 
Number 2. Summer 1972. 
Žurnalų redaguoja Arvids 
Ziedonis, Jr., Muhlenberg 
College. Redakcinė kolegi
ja: Olavi Arens, Columbia 
•university, Andrew Exer- 
gailis, Ithaca College; Janis 
Kreslinš, Council on Fo- 
reign Relations; Mardi Val- 
gemae, Lehman College, Ci
ty University of New York; 
Bronius Vaškelis, Lafayet- 
te College. Viršelis pieštas 
Sigurdo Gravos. žurnalas 
spaus dintas Augustums 
Printing Service, Lincoln, 
Nebraska, 68502, USA. Ti
ražas 1000 egz. Redakcijos 
adresas: Arvids Ziedonis, 
Jr. Muhlenberg College, Al- 
lentown, Pa. 18104. Admi
nistracijos adresas: Janis 
Gaigulis, 366 — 86th St., 
Brooklyn, N. Y. 11209. žur
nalo metinė prenumerata 8

dol., atskiro numerio kaina 
2 dol. Leidžią Association 
for the Advancement of 
Baltic Studies, Ine. (AA 
BS). Sąjungon įstojimo me
tinis mokestis 10 dol. šia 
suma Sąjungos nariai užsi
moka ir žurnalo prenumera
tą. Įsirašant nariais j Są
jungą, įstojimo mokestį rei
kia siųsti tuo pačiu žurnalo 
administracijos adresu.

• LIETUVIŲ DIENOS, 
1972 m. gruodžio mėn. Nr. 
19. Leidžia A. Skirius. Re
dakcinė kolegija: Dalila 
Mackialienė, Pranas Gaspa- 
ronis, Vacys Prižgintas ir 
Alfonsas Milukas. Adminis
truoja J. Andrius. Redakci
jos adresas: 4364 Sunset 
Blvd., Hollywood, Calif. 
90029. Metinė prenumera
ta $8.00.

• LAIŠKAI LIETU
VIAMS, 1972 m. gruodžio 
mėn. Nr. 11. Lietuvių jėzui
tų leidžiamas religinės ir 
tautinės kultūros mėnesinis 
žurnalas. Redaguoja Juozas 
Vaišnys, S.J. Redakcijos ir 
a d m i n istracijos adresas: 
60636 W. 56th St., Chicago, 
III. 60636. Metinė prenume
rata $5.00.

• LUX CHRISTI, 1972 m. 
gruodžio mėn. Nr. 3. Lei
džia ALRK Kunigų Vieny
bė. Redaguoja kun. A. Juš
ka, 1515 So. 50 Avė., Cicero, 
III. 60650. Technikinis re
daktorius kun. P. Cinikas, 
MIC, 4545 W. 63rd St., Chi
cago, III. 60629.

ve. Koks nors Kalys,Kal
vaitis, Kalėnas meist
ras kaitina kardą ligi jam 
težinomos balto raudo
numo akimirkos (grūdini
mo temperatūra yra la
bai kritiška). Tada, vie
nu ypu ištraukęs iš ug
nies, bruka belaukian
čiam raitam padėjėjui, o 
šis, įbedęs žirgui penti
nus, pasileidžia, kiekįka 
bindamas, prieš stiprų 
vėją, visą laiką raityda
mas virš galvos pašėlu
sio greičio aštuoniu- 
xx.es...

Sidabru ir brangakme
niais papuoštą ginklą 
meistras priklaupdamas 
įteikia savo valdovui: 
"Šis kardas Viešpaties 
Vėjopūčio palaimintas — 
jis Tau ištikimai tar
naus"! Ir didvyris ima 
juo skaldyti kalnus... 
Šiandien, tas Viešpats pa
keistas 100 arklių jėgų 
oro turbina, štai ir vi
sas skirtumas...

O jei netyčia išmintin
gam ginklakaliui nusišyp
so Laumė, ir jis atranda 
geležies rudos klodą su 
natūralia chromo, molib- bint, jog žmonija ne vie- 
deno, titanijaus ar kuria 
kita stebuklingai kietinan- 
čia priemaiša, tai jo ga
mybos kardai išgarsėja 
visame riterių pasauly
je. Tokie būdavo Damas
ko, Toledo, Pareinio, Lu- 
žycų ir daugelio kitų kil
naus metalo vietovių dir
biniai. Dabar įsitikinote 
jog senovėje buvo "ma
giškų" kardų?

Tą parašęs patyriau, 
jog nepriklausomai nuo 
mano proistorinių šalti
nių, dr. C. Pattersonas 
priėjo tos pat išvados 
savo mokslo šakos tyrinė
jimais. Jisai apgynė Ca- 
lifornia - Technical uni
versitete doktarato tezę 
(garsusis Cal-Tech pla
nuoja ir analizuoja skri
dimus į mėnulį ir dauge
lį kitų pačių pažangiau
sių moksliškų projektų) 
kurioje įrodo, kad sudė
tingiausi metalurginiai 
procesai žmonijos jau bu 
vo vartojami bronzos am
žiuje, vėliau tapo užmirš 
ti ir vėl atrasti tik mūsų 
laikais. Tam moksliškai 
nustatyti jisai panaudojo 
fluoroskopines spektro- 
metrijos techniką. Tasai 
būdas archeologijoje vos 
prieš porą metų tepradė- 
tas vartoti; jo pagalba bus 
galima tiksliai nustatyti 
senovės metalurgijos, at
seit civilizacijos cent
rus, nesvarbu kaip toli 
kai kurie eksponatai yra 
nuo jų nukeliavę. Kol kas 
nustatytas pats seniau
sias centras didžiosios 
Persijos - Anatolijos plo 
te 5.000 metų prieš Kr. 
(mūsų prabočių "indoeu
ropiečių" tėvynėje) ir Pe 
ru 600 metų prieš Kr. 
Taigi matome, jog, nežiū 
rint pusiau inteligentų 
šaipymosi, legendos 
mums suteikia milžiniš
kos svarbos moksliškų ži
nių — tik reikia mokėti 
jas suprasti!

fried), paprastas bur- 
gundų plėšikas, ieškojo 
Reino Aukso legenda- 
rinio lobio tos upės pa
krantėse (Reino preky
bos kelio turtingumo mi
tas).

Tikrumoje mūsų Rau
dų ir baltų bočių sukrau
ti kultūriniai lobiai tokie 
astronomiški, jog prašo
ka viską, ką galėtų sukur
ti fantazija. Nepadaryki
me šiais "progreso" lai
kais labai paplitusios klai 
dos įsivaizduodami, jog 
tik mūsų amžius visų iš
mintingiausias, pažan
giausiais, techniškiau- 
sias, ypač kultūringiau
sias ir t.t.

Neapsakomai "pažan
gios" tinginiavimo, šan
tažo ginklu rankoje,patai
kavimo organizuotam nu
sikaltimui, svieto lygy
bės, asmens švenčiau
sios neliečiamybės ir pa
našios filosofijos chro
niškai kartojasi per visą 
žmonijos raidą, kai tik so 
dalinė santvarka prade
da irti. Proistorikui net 
kartu širdyje darosi, ste-
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Koloratūrinis sopra
nas, Gina Čapkauskienė, 
išleido savo dainų plokš
telę, kurią kiekvienas dai 
nos mylėtojas turėtų tu
rėti savo namuose. Gi
nos balsas yra tikras 
lakštingalos balsas,gry
nas, kaip krištolas, ir 
stiprus, kaip geležis. Jos 
dainavimas atrodo įgim
tas, kaip paukštelės, kas 
reikalavo daug darbo ir 
praktikos jos gyvenime. 
Jai akomponuoja ponia 
Madeline Roch, žinoma 
lietuviams kaip Montre
alio choro akomponiato- 
rė ir vadovė. Ji yra gera 
pianistė, kuri savo leng-

DEŠIMTMETI
Jurgis Gliaudą

TROJENŲ KRAITIS

Nibelungų (naujų balin- 
gių, belgų) giesmės did 
vyris Žygvarėdas (Sieg-

1972 metais kovo mė
nesį, Chicagoje, Jaunimo 
Centro salėje, nenuilsta
mas filmininkas kunigas 
Algimantas Kezys, S.J. 
parodė savo naują filmą. 
Filmo pavadinimas "Į 
septintąjį dešimtmetį". 
Tai dokumentinis, repor
tažinis, informacinis fil
mas. Toks imlus filmo po
būdžio nusakymo laukas 
rodo, kad filminio turinio 
rėmai platūs, o pristaty
mo metodas šviežias ir 
išradingas. Oficialus fil
mo leidėjas yra Lietuvių 
Foto Archyvas, bet "ar- 
chyviškumo" čia neuž
tikti. Filmas yra šios die
nos išeivijos atspindys 
ir, keliaudamas po išei
vijos telkinius, sukelia 
ūpą dirbti, veikti, reikš
tis, kiekvienam siekti 
savo tikslų.

Filmas užkrečia gai
via išeiviškosios visuo
menės veikla.

Filmo projektavimo 
laikas — viena valanda. 
Tad informaciniam fil
mui tai yra pilnas jo met- 
ražas.

Kun. A. Kezys jungia 
savyje visų filmavimo pa
reigūnų funkcijas. Jis 
operuoja kamera, nusta
to garsą, redaguoja "pri- 
šaudytą" medžiagą. Jis, 
dargi, keliauja po kraš
tą, per plačiausias teri
torijas, ir atmuša filmą 
ekrane. Tai buvo su pir
mąja dalimi jau garsė
jančio "Dvylikos" filmo. 
Taip yra dabar ir su šiuo 
ekraniniu kūriniu.

Siužetas nėra sudėtin
gas. Tai VIII Ateitininkų

Federacijos kongreso 
(1970) ir Pokongresinės 
stovyklos Dainavoje die
nos. Šie du visuomeninės 
veiklos įvykiai, perleisti 
per Kezio kameros ob
jektyvą, nepasidarė ofi
cialia įvykio kronika, bet 
gana moderniu filminiu 
kūriniu, ir dėlto tenka 
apie filmą kalbėti, kaip 
apie įdomų veikalą mūsų 
dar taip negausioje fil
mavimo arenoje.

Regis, pasakojamasis 
elementas lengvai galėjo 
pavirsti sąžininga įvykio 
kronika. Kezys stojo ko
voti su kronikinės tenden
cijos kęslais. Detalizuo
tos medžiagos gausa leng 
vai galėjo pavirsti žudan 
čia tokio pobūdžio veika
lą monotonija. Kezys 
metė iššūkį tokiam pavo 
jui, sugretindaas vaiz
dus jų kontrastais.

Iš esmės, veikalas yra 
mozaikinis vitražas. Čia 
yra-įdomi visam veikalui 
bendroji slinktis, ritmas 
ir spalvų išdėstymas. 
Kezys išėjo laimėtoju. 
Ekranas nedėsto kroni
kinių davinių, bet kalba 
vaizdais, kas yra pagrin 
dinė filmo dorybė. Pla
tusis vaizdas, grupinis 
ar gamtinis, portretū- 
ra, apšvietimo niuansai, 
sugauti kaipo visumos da 
lys. įvykio dalyvius Ke
zys pavertė tam tikrais, 
ekspromtiniais ekrano 
aktoriais. Masinių scenų 
grandines jis rūpestingai 
prakirto solo kompozici
jomis. Čia buvo režisūri* 
nis laimėjimas: masei su-
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vu akomponiamentu pa
lydi dainininkę.

Ginos repertuaras yra 
sudarytas iš liaudies dai
nų ir komponuotų mūsų 
bei svetimtaučių kompo
zitorių dainų. Plokštelės 
paskirtis yra ne tik lietu
viams, bet ir svetimtau
čiams irgi,kad susipažin
tų su mūsų vokaliste ir 
mūsų literatūra.

Plokštelės išleidimas 
nėra lengvas. Reikia turė
ti pinigų, kurių viskam 
reikia, bet plokštelės iš
leidimas kainuoja daug, 
ir to negalima paimti sko ■ 
lon. Taigi reikia įdėti sa
vo kapitalą, kuris kažin 
ar bus išimtas. Svetim
taučiai yra laimingesni 
tuo atžvilgiu, nes jų 
plokštelės yra perkamos 
dideliu tiražu ir atneša 
jiems pajamų. Svetim
taučių plokštelės, daž
niausiai bebalsių daini
ninkų yra parduodamos 
visoje Amerikoje ir Ka
nadoje ir sudaro dainuo
jančiųjų pajamų šaltinį. 
Kitaip su mūsų lietu
viais. Mes išleidžiame 
plokšteles tik savo žmo
nėms, ir jie yra nelabai 
linkę įsigyti gerą plokš
telę, todėl išleidimas yra 
visuomet piniginė rizika.

Solistas ar solistė gy
vena tik trumpą laiką. Jų 
sapnai ir svajonės yra di
delės, jų pajėgumas trun
ka tam tikrą laiką, ir tą 
laiką ir jų dainavimą rei
kia įamžinti. Vienintelis 
būdas tai padaryti yra iš 
leisti plokštelę. Kompo
zitorius palieka parašy
tą veikalą. Jam išėjus iš 
šios svajonių ir sapnų ša
lies, jo darbas palieka. 
Ar kas jo veikalus sta
tys ar ne, bet kompozi
torius uždaro akis turė
damas viltį, kad jo veika
lai bus gyvi jam išėjus. 

Kai interpretatorius 
miršta, jo menas miršta 
irgi. Dar blogiau: inter
pretatorius dar gyvena, 
bet jau nebegali išeiti į 
sceną, jo menas yra mi
ręs. Vienintelis būdas so
listo menui gyventi yra jį 
įgroti į plokštelę. Plokš
telė yra tas "amžinybės 
laidas", kuri toliau pra
tęsia interpretatoriaus 
buvimą.

Gina Čapkauskienė yra 
jauna, pajėgi, savo gyve
nimo pilnumoje kaip so
listė ir dainininkė, dabar 
ir yra laikas plokšteles 
leisti. Jeigu kiekvienas 
lietuvis įsigys Ginos 
plokštelę, tas reiškia, 
kad solistė dar išleis ki
tą plokštelę ir dar kitą. 
Ji pajėgi dainininkė ir tu
ri didelį repertuarą.

Elena Vasyliūnienė
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UŽBURTAS
KARDAS...

(Atkelta iš 5 psl.)

ną, ne du, o šimtus kar
tų kartoja tas pačias klai
das (plg. mūsų valstybės 
griuvimo šūkius: "Aukso 
laisve! Polska nierzą- 
dem stoi" — Lenkija re
miasi betvarke).

Bet ir technikoje, ku
ria taip didžiuojasi siau
ručio akiračio "specai", 
XX amžius nedaug ką tik
rai naujo atrado. Plas
tikas — "nedūžtamas 
stiklas", finikiečių buvo 
gaminamas dar prieš 
Kristų. Jo paslaptis žu
vo per pustrečio tūkstan
čio metų, ir tik dabar 
šviesiausių chemijos dak 
tarų teatstatyta. Finikie
čiai atrado ir purpurą — 
dažus iš jūros sraigių.

Babilonijos iškase
nose aptikta molio induo
se įrengtos anglies - va
rio baterijos, kuriomis 
pasinaudojus, gudrūs auk 
šakaliai apgaudinėdavo 
valdovus, tik paauksuo
dami galvanoplastika 
bronzos karūnas bei pa
puošalus, o auksą pasi
likdami sau. Juk Archi
medas atrado jo vardu 
įmintą dėsnį tik tam, kad 
tokią klastą įrodyti,neža- 
lojant meniško kūrinio.

Izraelio Dievo Sando
ros Arką mirtingajam pa
lietus, jis krisdavo lyg 
žaibo trenktas. Vyriau
sias Šventikas betgi įei
davo ir išeidavo iš jos ne 
užgautas. Paslaptis da
bar elektroniškai paaiš
kinta. Arkos vidinis ir iš 
orinis aukso lapų išmu
šimas, perskirtas sauso 
medžio izoliacija, suda
rė galingą kondenserį. 
Darbštus levitų būrys 
nuolat triūsė aplink Die
vo namą, pamaldžiai bliz 
gindamas jo šonus kai
liais, ir tuo būdu įkrauda
mas milžinišką kelias
dešimties milijonų vol
tų statišką įtampą įtą pir
mąjį pasaulio elektroni
kos aparatą. Nelaimė įžū 
liam kombinatoriui, su
galvojusiam to aukso pa
siskolinti! Šventikas gi, 
apsirengęs aukso rūbais 
kaip šarvu, išvengdavo 
tiesioginio smūgio, nors 
elektros Dievas Perkū
nas smarkiai trenkdavo!

Egiptiečiai turėjo mo
lines dievų statulėles 
ištiesta ranka, kurias 
ant siūlo laisvai pakabi
nus, dievukas rodydavo- 
šiaurę! Jo kūnelyje ir ran 
koje buvo įdėtas natūra
lus magnetas...

Mongolų lamos (kuni
gai) turi savotišką tele
viziją: jie parodo tamsia
me kambaryje vaizdą, 
kuris vyksta tūkstanties 
kilometrų atstume... Pas 
lapties negalima paaiš-

Volgos baseine, kur buvo 
šaudoma "kureišeriais".

Aristotelis ir Plinijus 
šen. aprašo prietaisus, 
kurie įgalina narus kvė
puoti jūros dugne. Tai 
moderniškieji "narų var 
pai", užgožiantieji žmo
gų, paliekant jam su
spausto oro ir vietos ju
dėti.

Taigi, sensacingų iš
radimų senovėje nesti
go. Patarčiau besidomin
tiems šiais klausimais 
pasiskaityti australų 
mokslininko A. Thomas 
1971 metais išleistą kny
gą "Mes nesamepirmie- 
ji". Be mano čia paduotų 
pavyzdžių jis norodo, jog 
Demokritas jau 460 me
tais prieš Kr. nustatė ato
minės teorijos pagrin
dus. Egiptiečiai puikiau
siai naudojo peniciliną 
(iš savo pusės galiu švie
siam kolegai priminti mū - 
sų kaimo vaistus, dedant 
ant žaizdos supelijusią 
duoną, — tai mūsų Ari
jų Šventaregių nespėtas 
panaikinti mokslas) be to, nas, Toronto, Kanada; J. H. 
jie darė sudėtingas trepa 
nacijas, plombavo dan
tis , mokėjo sugydyti kau
lų sulūžimus ir vartojo 
elektros ungurius smū
gio terapijai, kuri šian
dien vėl laikoma širdies 
ir smegenų ligoms.

ČESLOVO GEDGAUDO 
KNYGOS "MŪSŲ 

PRAEITIES BEIEŠKANT” 
TALKININKŲ 

PASKUTINYSIS 
SĄRAŠAS

Aukojo po $500.00: Ba
lys Girčys, Chicago ir An- 
thony Svedarckas, Amster- 
dam, N. Y.

Po $100.00: M. Aukštuo
lis, Springdale, Conn. ir 
J. Kancevičius, Laivrence, 
Mass.

Kun. A. Perkumas, Cara- 
cas, Venecuela — $30.00; J. 
G. Matiukas. Doodhaven, N. 
Y. — $25.00; Ed. Balceris, 
W. L. A. — $20.00.

Prenumeratoriai po $15: 
R. Sidrys, M. D., Streator, 
III.; J. Tamošiūnas, Detroit, 
Mich.; J. Belinis, Grand Ra- 
pids, Mich.; Aug. Kuolas, 
Toronto, Kanada; Ant. Ma
ceika, Woodhaven, N. Y.; 
P. Januška, Windsor, Kana
da; VI. Civinskas, Chicago; 
Ant. Rimydis, Brooklyn. N. 
Y.; Paul J. Labanauskas, 
Bethesda, M. D.; Lietuvių 
Kredito
Montreal, Kanada; J. Cicė-

Unija "Litas”,

kinti hipnoze, nes patik
rinus randama, jog tuo 
laiku vaizde matyti žmo
nės kaip tik darė, kas bu
vo rodoma (Ossendows 
ki. Dievai, žmonės ir žvė
rys).

Apie parako ir popie
riaus vartojimą Kinijoje, 
tūkstantį metų (o gal 
tris?) prieš jiems atsira 
dus Europoje, visi žino
me... Taip pat puikiai ži
nome ir "graikų ugnies" 
vartojimą Juodojoje ir Vi 
duržemių jūroje 600 me
tų prieš Kr. — tai tikriau 
šiai būta fosforo ir naf
tos mišinio, dabar išgar 
sėjusio "napalmo". Ingau- 
rio Sakmė pažymi, jog 
dar XI šimtmetyje šis 
ginklas buvo vartojamas

Indijoje gi Manu švent
raščio knyga pirmoji iš
kėlė evoliucijos teoriją, 
vėl atrastą Darvino. Pi- 
tagaras nustatė žemę, 
kaip planetą, 600 metų 
prieš Kr., aplenkdamas 
Koperniką "tik" pora 
tūkstančių metų, o Posi- 
donijus nurodė mėnulio 
ryšį su jūros atoslū
giais. Kiniečių astrono
mai žinojo apie saulės 
dėmes jau prieš 2000 me 
tų, kurias vėl atrado Ga
lilėjus. Platonas žinojo 
apie Amerikos žemyno 
buvimą IV amž.prieš Kr. 
(žiūr. mano "Ultima Thu 
le").

Proistorikui A. Tho
mas šitaip mane netikė
tai parėmus, belieka tik 
paklausti: o kuo gali pa
sigirti mūsų senoliai?...

Stasiulis, Agincourt, Kana
da; Petras Belickas, Lon- 
guenil, P. Q., Kanada; Ig
nas šajauka, Ontario, Ka
nada; prel. V. Mincevičius, 
Roma, Italija; Vytautas J; 
Juodišius, Chicago; K. Žvi
ronas, Cape Town, Pietų 
Afrika; V. Burkevičius, Ep- 
ping, Australija; B. Elsber- 
gas, Brigantine, N. J.; Ka
zys Laikūnas, Chicago; Pr. 
Nedzinskas, Chicago; Edą 
Bražėnas, Ft. Wyers, Fla.; 
J. Valiūnas, Brockton, 
Mass.; Audronė Surošas de 
Martinez, K. Jonelis, Nik. 
Grudė, Al. Sapočkinas, K. 
Kazimierėnas, Sofija Šul
cas, Vold. Folkmanas, č. 
Surošas, Vyt. Lesiūnas, Alf. 
Biskys, St. čelius, P. Son
gaila, Z. Hermanavičienė, J. 
Kukanauza, V. Juodžbąlis, 
P. Mešlykinas, V. Baronas, 
J. Menkeliūnas, A. Vaisiū- 
nienė, L. Budelis, V. Mise
vičius, V. Tiščiauskas, P. 
žilius, inž. F. Zubrys, inž. 
A. Bekeris, inž. L. Mažeika, 
G. Orentas, L. Tamošaus
kas, visi iš Venecuelos. Dr. 
A. K. Perkons, Toronto, Ka
nada — $15.00; kun. M. 
Preikšaitis, Los Angeles — 
$5.00; A. Kušlis, Water-

į SEPTINTĄJĮ 
DEŠIMTMETĮ

(Atkelta iš 5 psl.) 
teikta įdomi individuali 
prigimtis. O antraip, in
dividai pajungti bendram 
vienetui. Masė gavo vei
dą.

Praktiškai išgautas 
gražus jaunimo ir seni
mo pristatymo balansas. 
Gaivus Dainavos peiza
žas ir rusvai rudi finali 
nių scenų tonai harmonin 
gai banguoja filmo bėgy
je. Jaunų šypsenų srovę 
Kezys suvedė su vėjo 
gūsiais medžių šakose, 
su debesų rikiuotėmis 
dangaus mėlynėje. Indi
vidai nekalba s avo p ar ei š 
lamais, bet ekrano vaiz
dais.

Prisimenant filmavi
mo technikos problemas 
drįstu palyginti ypač kom 
pilkuotą didžiulio įvykio 
pristatymą reportažinio 
filmo formą. Tai garsu
sis Pasadenos Rožių pa
radas. To filminio repor 
tažo visumą žudo pasako 
jamasis elementas ir 
vaizdinė monotonija. De 
šimtys kamerų ima sce
ną iš daugelio matymo 
punktų, bet neįnešaneiiš 
radingumo, nei įmanomo 
tokiam reiškiniui intelek 
to.

town, Conn. — $10.00; John 
Adomaitis, Chicago — $10.; 
dr. G. Petersonas, Dearborn 
Hts., Mich. — $5.00; J. Ka- 
seliūnas, Medellin, Kolum
bija — $5.00.

Iš viso 150 asmenų atėjo 
Č. Gedgaudui į talką, at
siuntę 3,826.50 dol. Kny
ga jau rišykloje, todėl 
kiekvienas aukotojas arba 
prenumeratorius, kuris ne
būtų buvęs šiame ar anks
tyvesniuose sąrašuose 
minėtas yra prašomas 
skubiausiai atsiliepti, 
teikiant savo adresą.

Visiems mūsų priete- 
liams, parėmusiems knygos 
leidimą, dar kartą tariame 
nuoširdų, lietuvišką ačiū.

Jonas Kutra,
Komiteto iždininkas

pa
kilo 
su-

DIRVOS NOVELES
1973 M. KONKURSAS

Rankraščius įteikti iki 
1973 m. birželio 15 d.

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

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1973 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.

B

Masinėms scenoms 
pagauti Kezys turėjo tik
tai vieną kamerą. Tuo tar
pu scenos bažnyčioje, 
bankete ir posėdžiuose 
nėra diriguojamos, nei 
įmanoma jas pakartoti, 
ieškant garso, gaudant 
šviesą. Tačiau, šiame 
filme, ir tos "sunkio
sios" padėtys pristaty
tos, lyg 
ratoriai 
daugelio 
tų.

Kezys
ną kaspininės medžią 
gos. Jis atrinko reikia
mus gabalus, suderino 
juos, sumontavo. Garsi
nis filmas ypač nelanks
tus tokiam darbui. Gar
so intensyvumas, sakinio

ar žodžio pradžia ir pa
baiga, stato filmo reži
sūrai labai jautrias są
lygas. Scenarijus gi pa
tiekia savo reikalavi
mus. Pagaliau, veikia 
bendroji filmo prigimtis, 
jeigu norima išsiveržti 
iš bedvasio, beveik ko
merciško natūralizmo.

keli reiklūs ope- 
matė įvykį iš 
stebėjimo punk

turėjo visą kal-

Kezys pristatė pasi
imtą siužetą (šiuokart - 
visuomeninį telkinį) ma
loniu supoetinto realiz- 

. mo stiiumi. Jis užmetė 
ir švelnų nostalginį šy
dą. Foto archyvui skirtas 
kūrinėlis tapo ekrane gai 
viu jaunatvės krykštavi
mu, padvelkė iškilmingų 
sueigų rimtimi, kartais, 
netgi ir pompastika.

fl

CLEVELAND TRUST 
TAKES THE WORRY OUT 
OF BEING CLOSED.

Now you can get cash from your
checking account or a BankAmericard advance

24 hours a day, any day, from 
Cleveland Trust’s seven 

conveniently located 
cash-dispensing machines.

$25 or $50 at a time. Up 
$150 a day.
Just stop i n and ask us for a Fast 

Cashier card, your Key to the Bank.

cr CLEVELAND TRUST

You can ūse your Key to the Bank at these Cleveland Trust locations: 
Center Ridge & West 220th ncar VVestgate; Parmatoįvn; Shaker Sąuare; 
Southgate; Cedar Center Plaza; 9th & Euclid; and Terminal-Prospect.

MEMBER F.D.T.C.

4

9

4
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

AUKSINIS JUBILIEJUS
šį sekmadienį, sausio 21 

d. Clevelando neolituanai iš
kilmingai paminės Korp! 
Neo-Lithuania 50 gyvavimo 
metų jubiliejų.

Iškilmės prasidės pamal
domis šv. Jurgio lietuvių 
parapijos bažnyčioje. Ta 
proga 10:33 vai. bus atna
šaujamos šv. Mišios už žu
vusius ir mirusius korpo- 
rantus.

Tuoj po pamaldų automo
biliais vykstama j Knoll- 
wood mauzoliejų, kur prie a. 
a. Lietuvos respublikos pre
zidento Antano Smetonos 
kapo bus padėtas gėlių vai
nikas.

4 vai. po pietų Europa 
Travel Service salėje, 911 
E. 185 St. įvyks iškilmin
gas posėdis ir vaišės.

Visa lietuvių visuomenė 
maloniai kviečiama paminė
jime dalyvauti.

NAUJA PLOKŠTELE

Plokšteles Clevelande pla
tina H. Stasas. Skambinti 
tel.: 486-2111. Plokšteles 
pristato į namus.

• Lithuanian Viliūge, Ine. 
bendrovės akcininkų susi
rinkimas įvyksta sekmadie

nį, sausio 28 d., 12 vai. jau 
naujuose namuose, 877 E. 
185 St., Clevelande.

• Prof. dr. Vytautas ir 
dr. Danutė Bieliauskai su 
jauniausiu sūnum Korneli
jum iš Cincinnati, Ohio, 
sausio 14 d. išskrido į Švei
cariją, kur dr. Bieliauskas 
turi įsipareigojimų, kaip 
Pasaulio Katalikų Psicholo
gų sąjungos pirmininkas.

IŠ CLEVELANDO 
SKAUČIŲ IR SKAUTŲ 

VEIKLOS
• Neringos tunto skautės 

jau labai kruopščiai ruošia
si Kaziuko mugei, kuri 
įvyks kovo 24 d,

• Vyr. skautės kandida
tės gavo uždavinį rinkti 
”Skautų Aido” prenumera
tas. Jos apeis tunto skau
čių tėvelius ir supažindins 
su ”Skąutų Aidu”.

• Pilėnų tunto skautai vėl 
turės žiemos savaitgalio iš- 
kylą-stovyklą.

Į Pilėnų skautų vienetus 
priimami įvairiaus amžiaus 
vaikai skautauti ir eiti lie
tuvišką skautišką progra
mą. Kreiptis į Kęstučio 
dr-vės jaun. skautų dr-ką 
si. G. Puškorių, telef. 486- 
8613. Skautų Vytauto drau
govės dr-ką si. R. Stašku, 
telef. 731-3906.

• V. s. V. šenbergas pa
rėmė Mindaugo draugovės 
veiklą, auka $20.00.

• Skautų Aidui šiemet su
kanka 50 metų. Skautų Ai
das buvo įkurtas Šiauliuose. 
Aukso jubiliejaus proga, 
Skautų Aido skaitytojai už
siprenumeravo ir parėmė. 
Garbės leidėjo prenumerata 
$25.00. s. N. Kersnauskai- 
tė, v. s. V. šenbergas, s. dr. 
S. G. Matai ir s. V. Bacevi
čius. Garbės prenumeratas 
užsakė: v. s. Pr. Karalius, 
v. s. V. Jokūbaitis, s. G. 
Juškėnas ir v. s. M. Barniš- 
kaitė. Paprasta Skautų Ai
do prenumerata metams 
kaina $5.00. Prenumeratos 
reikalais prašoma kreiptis 
į s. V. Bacevičių, 923 E. 144 
St., Cleveland, Ohio 44110.

Maloniai kviečiame visus sausio 21 d. atsilankyti į

Korp! Neo-Lithuania 50 gyvavimo metų

SUKAKTIES MINĖJMĄ

• Neringos tunto skaučių 
sueigos įvyksta kas pirma
dienį, 7 v. v. Naujosios pa
rapijos salėse.

• Pilėnų tunto skautų su
eigos įvyksta kas antrą sa
vaitę, pirmadieniais, (vb)

CLEVELANDO PARENGIMU 
KALENDORIUS

SUPERIOR 
SAVINGS
ANO 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

SAUSIO 21 D. Korp. Neo-Li
thuania Clevelando skyriaus me
tinė šventė ir Korp! 50 metų 
sukakties minėjimas su meni
ne programa.

SAUSIO 21 D. Prof. dr. Ze
nono Ivinskio minėjimas Nau
jos parap. salėje 11 vai. tuoj 
po lietuviškų pamaldų.

SAUSIO 27 D. 7:30 v. vakaro 
Trečias Ateitininkų Jaunimo 
ruošiamas Literatūros Vaka
ras. Programoje: Aloyzas Ba
ronas ir jaunimo pasirodymai.

SAUSIO 28 D. Sekmadienį, 
4 v.p.p. §v. Jurgio parapijos sa
lėje, Klaipėdos sukilimo minė
jimas. Ruošia šauliai.

VASARIO 4 D. sekmadienį, 
šv. Jurgio parap. salėje bus ro
domi du filmai: 12 Didžiųjų ir I 
septintąjį dešimtmetį. Rengia 
Ateities Klubas.

VASARIO 11 D. Vysk. M. Va
lančiaus lituanistinės mokyklos 
rengiami pietūs.

VASARIO 11 D. Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo su
kakties minėjimas. Rengia ALI' 
skyrius.

VASARIO 24 D. DLK Birulės 
d-jos Clevelando skyriaus pa
rengimas,

KOVO 3 D. Čiurlionio Ansamb 
lio rengiamas Užgavėnių šiu
pinys.

KOVO 17 D. šeštadienį, Vysk. 
M, Valančiaus Lit, M-los Tėvų 
Komiteto kviečiamas Hamiltono 
dramos sambūris "Aukuras" sta 
to dramą "Audronę".

KOVO 18 D.,sekmadienį,3:00 
v. p.p.,Cuyahoga CommunityCol 
lege, 2900 Community College 
Avė., Grandinėlės koncertas.

KOVO 24 D. Kaziuko Mugė 
Naujo* parapijos salėje.

BALANDŽIO 1 D. šv., Kazi
miero lituanistinei mokyklai pa
remti madų paroda.

BALANDŽIO 29 D. Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mokyk
los tradicinis bailus.

GEGUŽĖS 5-6 D. Clevelando 
ateitininkų šeimos šventė.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 1 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRA DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnūs William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimėą valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

HOUSE FOR SALE
Grovewood cheapie 

12,900
One bedroom, living room, 

dining room, kitchen. Front 
enclosed porch. Full base- 
ment. lVz car garage. Move- 
in condition,

GEO KNAUS 
Real Estate

819 E. 185 St.
481-9300

(5)

Minėjimo programa:
1.1973 m. sausio mėn. 21 d., 10:30 vai. šv. Jur

gio Bažnyčioje šv. Mišios už žuvusius ir mirusius 
korporacijos Garbės narius ir korporantus.

2. Tuoj po pamaldų vainiko padėjimas prie 
a. a. Prez. A. Smetonos kapo, Knollwood Mauzo
liejuje, 1678 SOM Center Rd., Mayfield Heights.

3. 1973 m. sausio mėn. 21 d., 4 vai. p. p. Iškil
mingas Posėdis ir vaišės Europa Travel Service 
salėje, 911 East 185 St.

Korp! Neo-Lithuania
Clevelando Skyriaus Valdyba

Reikalinga moteris — ka
sininkė, mokanti lietuvių ir 
anglų kalbas. Kreiptis dar
bo valandomis į viceprez. K. 
Šukį, Superior Savings and 
Loan Assn.į 798 E. 185 St. 
Tel. 481-8552.

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

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

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas Čipkus Realty, 316Q1 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

IŠNUOMOJAMI BUTAI
Naujosios parapijos ra

jone. Vieno ar dviejų mie
gamųjų butai. $125 ir virš. 
Duodame baldus. Be vaikų 
ir naminių gyvulių. 486- 
0050. ‘ (3-7)

APARTMENS FOR 
RENT

Our Lady of Perpetual 
Help area. One and two bed
room apartmens. $125 and 
up. Will fumish. No child- 
ren or pets. 486-0050.

(91-7)

NAMŲ SARGAS
Reikalingas namams Nau

jos parapijos rajone. Vyras 
ir žmona. Gali būti pensi
ninkas. Be vaikų ir naminių 
gyvulių. 486-2030.

MACHINE” 
OPERATORS 
EXPERIENCED 

Mušt be able to speak English 
JACO PRODUCTS 
3400 Hamilton Avė.

Cleveland, Ohio
(5-11)

MILLWRIGHTS
Immediate opening for 3 Mill- 
wrights with 5 years experi- 

ence.
MUŠT HAVE PRIOR EXPERIENCE 
□N POWER CONTROL. INDUSTRI- 
AL MACHINE AND GENERAL FAC. 
TORY MAINTENANCE. EXCELLENT 
STARTING RATE AND COMPANY 
PAID FRINGE BENEFITS. APPLY 
EMPLOYMENT OFFICE.

E. F. HAUSERMAN
6551 Grant Avė.
Cleveland, Ohio

An Equal Opportunity Employer 
(4-6)

REINFORCING STEEL 
DETAILER

Experienced on ull lypes structures. 
Minimum 2 years experience required. 
Excellent opportunity with well estai)- 
lished compuny. Salary open. Profit 
sharing and olher excellent fringe 
benefits. |f you quaiity and are in- 
tersted

Call Florida 305-922-6771 
Call collect and ask for 

J. T. VOKAC
(2-8)

KRUPAVIČIAUS PAMINKLO 

KONKURSAS

Prelato Krupavičiaus pa
minklui statyti Komitetas 
kviečia menininkus ir sta
tybininkus dalyvauti kon
kurse antkapio — paminklo 
projektui paruošti.

Paminklas antkapis bus 
statomas šv. Kazimiero Lie
tuvių kapinėse, kur prelato 
kapo plotas yra 9 pėdų plo
čio ir 10 pėdų ilgio.

Konkurso projektus įver
tins ir premijas skirs pen
kių asmenų jury komisija, 
sudaryta iš architektų, me
nininkų ir visuomenininkų.

Pirmą vietą paminklo 
konkurse laimėjusiam pro
jektui skiriama 500 dol. 
premija, antrą vietą — 300 
dol. ir trečią vietą — 200 
dol.

Taisyklės
1. Konkursui siunčiamas 

paminklo — antkapio bend
ro vaizdo piešinys perspek
tyvoje ir braižiniai skalėje, 
arba antkapio modelis su 
medžiagos aprašymu.

2. Paminklui — antkapiui 
parinkta ir nurodyta me
džiaga privalo būti pastovi 
ir tinkama Chicagos atmos
feriniams p a s i keitimams 
(Akmuo, metalas ir pan.).

3. Paminklo — antkapio 
bazė turi proporcingai ati
tikti kapo žemės plotui.

4. Velionies pageidavimu, 
išreikštu testamente, ant
kapyje turi būti kryžius ir 
šitoks įrašas:

Kun. Mykolas Krupavičius 
1885. X. L — 1970. XII. 4. 
Lietuvi, tebūnie Tau

pirmaisiais 
tėvas ir motina, bet virš

jų tebūnie
Tau Tavo tėvynė Lietuva. 

(Pagal šv. Augustiną).
5. Pageidaujama, kad pro

jekto autorius apskaičiuotų 
ir konkursui pristatytų apy
tikrę paminklo pastatymo 
kainą. Paminklo — antka
pio pastatymo kaina neturi 
prašokti 5000 dol.

6. Paminklas gali būti 
daromas ir už JAV ribų ir 
transportuojamas į Chica- 
gą.

7. Konkurso projektas 
siunčiamas Komiteto pirmi
ninko dr. Juozo Meškausko 
adresu: 6623 So. Francisco 
Avė., Chicago, 111. 60629.

8. Konkurse dalyvaujan
tys projektai turi būti at
siųsti minėtu adresu iki 
1973 m. gegužės 1 dienos.

9. Paminklo projektas 
siunčiamas, pažymėtas sla
pyvardžiu, su atskirai pri
dedamu užlipintu voku, tal
pinančiu savyje autoriaus 
pavardę ir adresą.

10. Konkurso dalyviai su
tinka, kad projektai būtų 
išstatyti viešai visuomenės 
dėmesiui.

11. Prel. Krupavičiaus 
paminklui statyti Komite
tas, išmokėdamas premijas, 
tačiau pasilieka teisę pa
minklą statyti pagal pro
jektą, negavusį premijos, 
susitaręs su jo autoriumi.

12. J premijai skirti jury 
komisiją išrinkti šie asme
nys:

Faustina Mackevičienė, 
Aleksandras Marčiulionis, 
Erdvilis Masiulis, 
Zita Sodeikienė ir 
Adolfas Valeška.

Dr. Juozas Meškauskas
Prelato Krupavičiaus 

paminklui statyti
Komiteto Pirmininkas

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

• ”Kovos dėl Lietuvos ne
priklausomybės” knygos I 
tomas jau atspausdintas ir 
įrištas. Kaina 12 dolerių. 
Gaunama adresu: K. Ali
šauskas, 7312 So. Washte- 
naw Avė., Chicago, Ulonois 
60629.

SINGLE & DOUBLE
NEEDLE SEWING 

MACHINE 
OPERATORS.

Exp. on leather work.
Call 215 GA 5-1020

(3-7)
OWNER OPERATORS

Tnndem Ašie Disels, minimum 250 UP. 
10 Stale authority, 62 per cent gross 
revenue. Mušt pass DOT and ICC and 
company regulations.

Apply 
WOLVERINE TRUCKING CO. 

18615 Dix 
Melvindale. Mich.

313-386-3981
(4-6)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

IST CLAsV SKILLED 

TOOLMAKERS 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close Tolerance. 
Painesville area manufacturer. Mušt 
be exp. in the manufacture of cutting 
tool holders, good opportunity for 
advancement. Good working condi
tions, good wages, fringes. Call direct 
to employer for interview.

216-946-3224 
216-357-7595 

(1-7)



Pasaulio ir Amerikos Lietuviu Inžinierių ir Architektų Sąjungos 
(PLIAS-ALIAS) naujoji Centro Valdyba, išrinkta sąjungos suvažia
vime Washingtone 1972 m. spalio 7-9 d. Pirmoj eilėj iš kairės: T, 
Mickus -- iždininkas. K, Vasaitis -- sekretorius, B. Saldukienė — 
narė, P. A. Mažeika -- pirmininkas. Antroj eilėj: L. Kačinskas — 
vicepirmininkas, K. Čarnpė -- vicepirmininkas, K. Almenas -- sek
retorius, M. Petrulis -- narys.

• Inž. Alg. Pautieniui, 
gyv. Clevelande, su šventi
niais linkėjimais Dirvai at
siuntus aukų 20 dol., nuo
širdžiai dėkojame.

• S. Jurgutavičienė, Cle
velande, atnaujindama pre
numeratą, pridėjo auką 7 
dol. Už paramą nuoširdžiai 
dėkojame.

• A. Dauniui, gyv. New 
Yorke, už paramą Dirvai 10 
dol. nuoširdžiai dėkojame.

• V. Šukys, gyv. Toledo,
O., Dirvai paremti atsiuntė 
11 dol. Už paramą nuošir
džiai dėkojame.

• Viktoro Vizgirdos kū
rinių paroda atidaryta Čiur
lionio galerijoje Chicagoje. 
Išstatyti 42 kūriniai. Paro
da uždaroma sausio 21 d.

• A.a. Marian Jokūbai- 
tienė (buv. Strumskienė) 
mirė sausio 8 d. Brooklyne,
N. Y. Palaidota sausio 11 d. 
Jos antrasis vyras a. a. Jo
kūbaitis mirė pereitų metų 
gruodžio pradžioje.

Vytauto Didžiojo Universiteto Kau
ne Stud. Ats. Kar. Korp! „Ramove” 
kolegą dr. E. Jansoną, jo mielai žmonai

A. t A.
MARIJAI JANSONIENEI

Cape Cod, Mass. mirus, nuoširdžiai — 
ramovėniškai užjaučiame

Dr. Pr. Dimas, 
St. Gudas, 
Kz. Jankūnas, 
Dr. J. Kazickas, 
A. Simutis,
Dr. J. Šimaitis, 
L. Tamošaitis

Brangiam Tėveliui

JONUI SAKALUI

mirus, velionio žmonai KAZIMIERAI, 

sūnui dr. ROMUALDUI bei jo šeimai 

nuoširdžią užuojautą reiškia

MIRĖ KUN. N. PAKALNIS
Sausio 11 Brooklyne, N. 

Y., mirė buvęs ilgametis 
Apreiškimo liet, parapijos 
klebonas kun. Norbertas 
Pakalnis.

Velionis buvo gimęs 1888 
m. spalio 29 d. Aukštaitijo
je. Baigęs žemaičių kunigų 
seminariją, kunigu įšven
tintas 1912 m. gegužės 27 
d. Į Ameriką atvyko 1915 
m. Vikaravo Brooklyno Ap
reiškimo parapijoj, o nuo 
1934 iki 1968 m. buvo tos 
parapijos klebonas.

Velionis kun. N. Pakalnis 
yra dirbęs Lietuvos vyčiuo
se, Liet. Kat. federacijoje, 
Kunigų vienybėje, savait
raščio "Amerikos” leidėjų 
grupėje ir kt. Už nuopelnus 
Lietuvai 1937 m. Lietuvos 
vyriausybės buvo apdova
notas Gedimino ordinu.

• J. Nurkai, Hartforde, 
A. Cypui, Hiltone, J. Rim- 
kūnui, Harnmonde, B. Vige
liui, Camdene, V. Kalyčiui, 
Great Neck, atnaujinant 
prenumeratą pridėjusiems

Ignas, Marija, 
Viktoras ir Julius

S t a n k a i 

auką po 7 dol. Dirvai pa
remti, nuoširdžiai dėkoja
me.

• A. Trečiokas, Orange, 
Ii. šiaurys. Toronte, J. San- 
dargas, N. Royalton, J. Ju
revičius, Chicagoje, atnau
jindami Dirvos prenumera
tą, pridėjo auką po 7 dol.

Už paramą nuoširdžiai 
dėkojame.

LOS ANGELES

KAI LIGA APLANKO
Liga — kaip neprašytas 

svečias, pasibeldžia į tavo 
duris, kada visai nelauki ar 
net nesitiki. Taip atsitiko 
čia šiomis dienomis su Dir
vos skaitytoju ir rėmėju, 
Tautinės S-gos veikėju Br. 
Gediminu, kurį liga užklupo 
staiga ir netikėtai, pagul- 
džiusi net ligoninės lovon. 
Ir ne tik lovon bet ir ant 
operacinio stalo. Bet šias ei
lutes rašant jis jau geroje 
nuotaikoje.

Prieš kiek laiko, taip pat 
vienas Tautinės S-gos šulų 
Pacifiko krantuose, dr. J. 
Jurkūnas irgi buvo patekęs 
ligoninėn, kur jam buvo pa
daryta labai svarbi ir sudė
tinga operacija. Laimei — 
operacija visapusiškai pa
vyko gerai, ligoninėje teko 
išbūti neilgai ir po kurio 
laiko, rūpestingos žmonos 
namuose prižiūrimas — dr. 
J. Jurkūnas dabar jau yra 
atgavęs visas jėgas ir ener
giją, jaučiasi labai gerai. 
Teko patirti, kad jis iš Lo- 
mita, kur dabar gyvena 
(apie 25 mylios į pietus nuo 
Los Angeles), rengiasi kel
tis toliau į pietus — į Vis
ta, nedidelį, bet puikų mies
telį arčiau San Diego ir 
Pacifiko. (b)

TRADICINIS BALIUS
Vasario 3 d. Los Angeles 

skautų stovyklavietės komi
tetas rengia tradicinį meti
nį balių, labai gražiame res
torane, THE CASTAWAY, 
1250 Harvard Rd. Burbank.

Visas baliaus pelnas, kaip 
ir visuomet, skiriamas sto
vyklos pagerinimui, bei sko
loms išmokėti. Reik tikėtis, 
kad ne vien tik skautų tėvai 
ir skautiškas jaunimas, bet 
ir tie, kurie vaikų neturi, 
bet pritaria lietuviškam 
jaunimo auklėjimui gausiai 
atsilankys. Bilietus platina: 
S. Abelkienė, B. Dabšienė, 
D. Navickienė. (V. Iri.)

DETROIT

DETROITO LIETUVIŲ 
ŽINIOS

Dievo Apvaizdo parapijos 
statybos fondas yra užsi
brėžęs sukelti statybos fon
dui 150,000 dol. Pasižadėji
mų gauta 96,230.00 dol. ir 
iš jų jau įnešta grynais 
70,671.30 dol. Dar trūksta 
ir reikalinga surinkti 54,- 
000.00 dol.

Paskutiniu laiku statybos 
fondui aukojo: $700.00 Vio
leta ir Juozas Panavai.

Papildydami pasižadėji
mus įnešė: 400.00 dol. Jur-

Galina Gobienė, šilainės taut. šokių grupės vadovė ir Stefa Kau
nelienė, Kario moterų skyriaus redaktorė, Detroito centrinėje 
bibliotekoje lietuvių kulttlros lobių parodoje prie vaišių dalinasi 
Įspūdžiais. K. Sragausko nuotrauka

- w ^1

ui

J. Urbono nuotraukos

Detroito Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos baigiama statyti 
bažnyčia ir kultūrinis centras. Visus darbus tikimasi užbaigti 
Velykoms.

gis ir Marie Kase-Kasevi- 
čius, 200 dol. Gediminas Ba
landa, Marija ir Leonas Ba- 
joriūnai, 100 dol. Pranė Ba- 
landienė, Danutė ir Eugeni
jus Jankai, Vitalija ir Kęs
tutis Kebliai, Albina ir Vin
centas Lingiai, Sofie ir 
Frank Zager. 80 dol. Adelė 
Bagdonas, 50 dol. Cecilija ir 
Jonas Balsiai, 40 dol. Bene
diktas Neverauskas, 30 dol. 
Stasys Erlingis ir Kazys 
Kizlauskas. 25 dol. Sigitas 
Basiliauskas, Vincas Bra- 
žys, Jonas Rugienius, jžnas 
Urbonas. Kiti įnešė mažes- 
niomis sumomis.

Parapijos liturgijos ko
mitetą sudaro,; Benediktas 
Neverauskas (pirm.), An
tanas Dainius, Stasė Hotra, 
Elena Mykolaitienė, Aida 
Smalinskaitė ir Edvardas 
Skiotys.

Administracijis reikalų 
komitetą sudaro: Algis Ru
dis (pirm.), Al. Astašaitis, 
Jaunius Gilvydis, Vacys Le- 
lis ir Mykolas Abarius.

(ag)

S. CATHARINES
BENDROS KŪČIOS

Mūsų kolonijoj bendros 
Kūčios jau įėjo į tradiciją. 
Jas turėjome ir 1972 me
tais gruodžio mėn. 23 d. lie
tuvių pranciškonų patalpo
se. žmonių: suaugusių ir 
jaunimo dalyvavo virš 70 
asmenų. Kaip ir ankstes
niais metais, taip ir dabar 
jas suorganizuoti iniciaty
vos ėmėsi mūsų skautės, va
dovaujamos Marijos Gverz- 
dienės. Be abejo tokį paren
gimą suruošti vienom skau
tėms būtų buvę sunkoka, to
dėl joms į pagalbą atėjo jų 
mamytės ir gerosios ponios, 
šio šventiško parengimo 
globėju ir rėmėju buvo mū
sų parapijos gerbiamas kle
bonas tėvas Juvenalis Liau-

ba, O.F.M.
Pradžioje, prieš vakarie

nę, skautės pasirodė su pro
gramėle. Buvo suvaidintas 
vaidinimėlis — Kūčios oku
puotoje Lietuvoje. Turinys 
jautrus ir jaudinantis, ne
vienam žiūrovų išspaudęs ir 
ašarą. Reikia pastebėti, kad 
šiemet vaidinimėlis atrodė 
geriau, nes buvo scenoj. 
Paskiau buvo pagiedota ka
lėdinių giesmių. Programė
lė dalyviams patiko. Po to 
klebonas tarė pritaikintą 
tam vakarui žodį ir palai
mino stalą, eidamas prie 
kiekvieno su plotkele ir lau
žė ją, linkėdamas lietuviš
kos, broliškos artimo mei
lės. Tas padarė kiekvienam 
gilų įspūdi.

Po Kūčių vakarienės ben
druomenės pirmininkė Kazė 
Šukienė tarė žodį. Pasveiki
no visus su ateinančioms 
Kalėdoms ir pasidžiaugė, 
kad Kūčių stalas mus su
jungia į vieną šeimą ir pa
sijuntame, lyg būtume bro
liai ir seserys. Pabaigoje 
padėkojo iniciatorėms už šį 
gražų darbą.

Kūčių vakarienė buvo 
baigta Lietuvos himnu, (d)

MUMS RAŠO

JUNGTINIŲ TAUTŲ 
DIDŽIOJI GĖDA

Neseniai Jungtinių Tau-Į 
tų generalinio susirinki- | 
mo patikėtinių komitetas I 
priėmė rezoliuciją, pa- Į 
gal kurią 17 mažų sale- Į 
lių, esančių Ramiojo ir | 
Indijos vandenynuose bei ' 
Karibų jūroje turi būti 
dekotonizuotos. Už su
teiktą laisvę joms pasi
sakė 84 balsai, 4 — prieš 
ir 14 — susilaikė.

Toliau sakoma, jogde- 
kolonizacijai pravesti ne
gali trukdyti nei jų dy
dis, nei geografinė izo
liacija, nei riboti resur
sai.

Rezoliucija remiama 
16 kraštų turės būti pateik 
ta generaliniam susirin
kimui dėl jos patvirtini
mo.

Jei jau J, Tautos rado 
reikalo dekolonizuoti to
kias teritorijas, kurios 
niekad nebuvo laisvos, 
niekad neturėjo savo ne
priklausomos gyvenimo 
nei valstybinio nei pilie
tinio, tai kaip J. Tautos 
nemato senų, didingų vals 
tybių, istoriškai labai 
svarbių — Baltijos Vals
tybių — Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos, kurios yra 
kolonizuojamos Sovieti-

DIRVAI 
AUKOJO
Ąinaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:

A. Antonaitis, Chicago..... 5.00
L. Naglius, Chicago........... 2.00
V. Šukys, Toledo.................11.00
V. Kasakaitis, Willowick ... 2.00 
V. Kalytis, Great Neck.......7.00
K. Stašaitis, Detroit...........1.00
K. Palčiausias, St.

Petersburg................... 2.00
E. Balceris, Los Angeles 10.00 
K. Miltakis, Detroit......... 2.00
A. Burokas, Chicago........2.00
P. Kjstauskas, Grand

Rapids...........................3.00
J. Jaškauskas, Dayton........ 2.00
J. Vinciflnas,Chicago......... 2.00
A. Palaitis, Racine...........2.00
P. Milašius, Cleveland ..... 2.00 
A. Rūksas, Chicago............2.00
M. Jonikas, Chicago...........2.00
K. Pažemfenas, Burlingame 2.00
P. Minkūnas, VVoodhaven ... 2.00 
J. Šermukšnis, Baltimore.. 5.00 
A. Rukša, W. Germany.......2,00
A. Pautienis, Cleveland.. 20.00 
J. Kaškelis, Toronto......... 2.00
A. Daugelavičius,Canada...2.00 
J. Juodis, Woodhaven......... 2.00
J. Lesčinskas, Detroit.......5.00
J. Nurka, Hartford............ 7.00
K. Sirvinskas, Cleveland ... 1.00
A. Cypas, Hilton.................. 7.00
P. Bikinas, Chicago............2.00
P. Didelis, Philadelphia......2,00
A. Bruškys, Chicago...........2.00
S. Jurgutavičienė, Euclid.. 7.00 
A. Neverauskas, Chicago... 2.00
K. Germanas, St. Charles..2.00
J. Rimkflnas, Hammond .... 7.00 
S. Balys, Grand Rapids......2.00
A, Daunys, Syosset...........10.00
V. Labanauskas, Chicago... 5.00
B. Vigelis, Camden.......  • ••• 7.00
J. Makarovas, Australia ... 2.34 
J. Gelažius, Chicago........ 2.00
X.Y. Wyncote....................37.00
P. Sirgėdas, Cicero ........ 2,00
H. Siaurys, Toronto...........7.00
P. Čečys, Toronto............3,00
V. Junevičius, No. Olmsted 5.00 
V. Bakūnas, Willowick..... 2.00
P. Pagojus, Detroit...........2.00
A. Lapšys, Dedham............ 2.00
A. Trečiokas, Orange.......7.00
J. Gedaugas,RedondoBeach3.00 
A. Aleksis, Waterbury..... 2.00
F. Davainis, Hudson......... 2.00
A. Goberis, St. Louis.......5.00
A. Sukaitis, So. Hamilton 2.00 
A. Misiūnas, Detroit........ 5.00
S. Bartkus, Detroit...........2.00
E. Varekojis, Gulfport......4.00
J. Sandargas, No. Royalton 7.00 
V. Aglinskas, Chicago.......2.00
J. Rekašius, Detroit.........  5.00
J. Kriaučiūnas, Toledo......2.00
S. Stulpinas, E. Chicago .... 5.00 
A. Balsys, New York......... 4.00
L. Svelnis, Needham......... 2.00
S. Baniulis, Chicago...........2.00
A. Stankūnas, Clevenad .... 2.00 
J. Jurevičius, Chicsgo .... 7.00
N. Michura, Yonkers........ 2.00
S. Mineika, Centerville .... 5.00 
J. Baublys, Detroit............2.00
L. Kronas, Lyons ........... 2.00
P. Ličkus, Chicago .......... 1.00 
P. Stanionis, Detroit........ . 5.00
M. Dausa, Islington............2.00
A. Sinkus, Rochester........ 2.00
J. Žvirblis, Grand Rapids..2.00 
E. Mazys.Stanton.................2.00
P. Sakas, RimForest..........2.00

Visiems aukotojams Dir 
va nuoširdžiai dėkoja.

nio imperializmo. Kyla 
klausimas, ar Jungtinės 
Tautos yra komunistinių 
kraštų, ypač Sovietų Są
jungos valdomos? Deko
lonizacijos dvasia turi bū
ti vienoda visoms tau
toms ir visiems kraš
tams.

Jei raudonieji užėmė 
Baltijos kraštus, tai ne
reiškia, jog jie turi pa
silikti ten ir po karo, ku
ris jau pasibaigė prieš §7 
metus. J. Tautos turi nu
plauti tą didžiąją gėdą, 
uždrausdamos Sovietų vy 
riausybei toliau laikyti 
užimtus kraštus ir koloni 
zuoti juos rusais ar mon
golais. Gana išniekinimo 
JT principų ir JT Char- 
tos, pagal kurią visos tau 
tos turi būti laisvos. Pa
vergtieji Sovietų kraštai 
laukia teisybės, teisin
gumo ir J. Tautų chartos 
bei Atlanto chartos vyk
dymo. A.M.


	1973 Saus.19 0001
	1973 Saus.19 0002
	1973 Saus.19 0003
	1973 Saus.19 0004
	1973 Saus.19 0005
	1973 Saus.19 0006
	1973 Saus.19 0007
	1973 Saus.19 0008

