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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VLIKAS 
POSĖDŽIAVO

Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto 
Tarybos posėdis įvyko 
New Yorke vasario 23 d. 
Svarbesni darbotvarkės 
dalykai buvo: Valdybos 
informacinis praneši
mas, 1972 m. Vliko apy
skaita, 1973 metų Vliko 
sąmata ir Vliko dokumen
tų apsauga.

J. Valaitis, einąs Vli
ko Valdybos pirmininko 
pareigas, pasidžiaugė, 
kad jau išėjo seniai ruoš
ta knyga — dokumentų 
rinkinys — "Sovietų Są
jungos -- Vokietijos Ag
resija prieš Lietuvą". 
Knyga pradėta platinti. 
Po to, pranešėjas susto
jo prie Vliko finansų, ku
rie šiuo metu nesą džiu
ginantys. Tai įvyko dėl 
to, kad kai kurios orga
nizacijos dar neįvykdžiu- 
sios savo piniginių įsipa
reigojimų Tautos Fondui 
už 1972 m.

V. Vaitiekūnas, sąma
tos vykdymo tikrinimo 
komisijos vardu,perskai
tė tikrinimo aktą. Jame 
pasakyta, kad Vliko Val
dyba 1972 metais turėjo 
$51,295.22 pajamų ir 
$51,153.24 išlaidų. Visos 
pajamos gautos iš Tau
tos Fondo. Pagal skyrius 
visos padarytosios išlai
dos atrodo taip: bend
riesiems organizacijos 
reikalams, kaip patalpos 
nuomai, paštui telegra
fui, telefonui, raštinės 
reikmenims, atlygini
mams už darbą, kelio
nėms ir nenumatytoms iš
laidoms išleista $8,624. 
30, leidžiamiesiems El
tos biuleteniams (lietu
vių, anglų, italų, vokie
čių, prancūzų kalbomis) 
$15,418.60; knygai Sovie
tų Sąjungos - Vokietijos 
Agresija prieš Lietuvą 
$7,500.00 (1973 m. $2, 
500.00); radijo valandė
lėms, per kurias kasdie
ną kalbama Lietuvai ir Si
biro lietuviams $10, 
419.39; ir Bražinskų by
lai vesti $7,479.77. Tau
tos Fondas išleido $1, 
363.56. Pateiktą apys
kaitą Taryba patvirtino.

Sąmatos sudarymo ko
misijos pirmininkas ir 
Tautos Fondo sekreto
rius J. Pažemėnas refe
ravo 1973 m. Vliko val
dybos ir komisijos pa
ruoštą sąmatą. Taryba, 
imdama dėmesin tai,kad 
nėra įplaukusios visos 
pereitais metais nu
matytosios pajamos ir 
dar nepaaiškėjo š.m. ga
limos turėti pajamos, są
matos svarstymą atidėjo 
kitam posėdžiui. Paja
moms ir išlaidoms su
balansuoti buvo išrinkta, 
speciali komisija iš V. 
Vaitiekūno, B. Bieliuko, 
J. Pažemėno ir Vliko Vai 
dybos vicepirmininko fi
nansų reikalams A. Vak- 
selio.

Valdybos vicepirminin
kas J. Audėnas tarybą 
painformavo apie beveik 
30 metų Vliko veiklos 
archyvo padėtį. Vliko ar 
chyvinė medžiaga esanti 
gana plačiai išsiskleidu
si net keliose valstybėse

Amerikos Lietuvių Tarybos delegacija vasario 20 d. buvo priimta pas Speaker of the House, Carl Al- 
berts, Lietuvos Nepriklausomybės Šventės proga. Iš kairės: ALT vicepirmininkas kun. Adolfas Stasys, 
minėjimo pradžioje sukalbėjęs invokaciją. ALT atstovas Washingtone dr. Jonas Genys, Jūratė Micūtai- 
tė, kongresmanas Carl Alberts, Vasario 16-tos minėjimo globėjas,kongresmanas Daniel J. Flood ir dr. 
Kazys Šidlauskas, ALT vicepirmininkas.

IS IR Į SOCIALIZMĄ
V

Lenkijos ir Čilės pavyzdžiai
Lenkijoje socializmas 

užaugino kelis šimtus... 
milijonierių, daugiausia 
ūkininkų tarpe. Toks reiš
kinys nebuvo iš anksto 
suplanuoas, bet jis to
leruojamas, nes yra 
naudingas socialistinei 
valstybei. Kaip žinia, 
1970 metais Lenkijoje bu
vo nemaža neramumų dėl 
maisto stokos, privedu- 
sių prie Gomulkos reži
mo pakeitimo. Naujas val 
dovas Edward Gierek su 
Maskvos sutikimu pradė
jo skatinti žemės ūkio ga
mybą pagal seniausią ka
pitalistinį principą: duok 
laisvę ir nuosavybę. 1972 
metais Lenkijos žemės 
ūkis pagamino 12% dau
giau negu 1970 metais. 
Rekordas Rytų Europo
je.

ir vietose. Archyvo dalis 
esanti Vasario 16 d. gim
nazijoje, Eltos draugijos 
žinioje Muenchene, Lie
tuvių Archyve Chicagoje, 
Balfe, prel. Juro "Alkos" 
archyve Putname, Vliko
pirmininko dr. Valiūno na- atostogom keliauja į už- 
muose, Madrido radijo 
1955-1965 m. transliaci
jų archyvas Ispanijoje ir 
bėgamųjų metų Vlikoraš
tinėje. Vliko valdyba dė
jusi daug pastangų visą 
dokumentinę ir archy
vinę medžiagą sugaben
ti į vieną vietą, bet ne
gauna niekur tinkamos 
patalpos. Buvo prašyti 
tėvai Jėzuitai Chicago
je naujuose priestatuo
se duoti 100 kv. metrų 
uždarą patalpą Vliko ar
chyvui. Kol kas klausi
mas nepaaiškėjo. Tary
ba, išdiskutavusi klau
simą, paprašė p. Vaitie 
kūną paruošti taisyklių 
projektą, pagal kurias 
ateityje reikės atskirti 
archyvui tinkamą ir su- 
naikintiną medžiagą.

Posėdžiui pirmininka
vo Vytautas Banelis, Ūki
ninkų Partijos atstovas, 
sekretoriavo dr. Bro
nius Nemickas, Tautinio 
Sąjūdžio atstovas. (E)

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Tai dėl to, kad Lenki
joje ūkininkas gali turė
ti 50 hektarų žemės se
noje Lenkijoje ir 100 ha 
iš Vokietijos atimtose te
ritorijose. Valstybi
niams ūkiams (sovcho- 
zams) priklauso tik 15% 
visos žemės, o kolektyvi
niams ūkiams (kolcho
zams) tik 1,8 ha. Tiesa, 
dauguma privačių ūkių 
yra labai maži, vienos 
šeimos apdirbami: vi
durkis — 5,4 ha. Tačiau 
nauja Giereko politika 
leidžia ir net skatina 
ūkius didinti, jei tai ve
da prie produkcijos pakė
limo. Ji privedė prienau 
jos milijonierių kastos 
susidarymo.

DER SPIEGEL vasa 
rio 19 d. Nr. aprašo vie
ną tokį milijonierių. Tai 
Zdislaw Korczak, turįs 
33 ha sodo. Iš obuolių ir 
kriaušių derliaus jis taip 
gerai verčiasi, kad savo 
dukrai galėjo duoti du mi
lijonus zlotų pasogos, 

sienį ir turi įsigijęs šve
dišką Volvo automobilį, 
kuris Lenkijoje atsieina 
10 metų vidutinio uždar
bio 300.000 zlotų! (Tos va 
liutos vertė neaiški. Ofi
cialiai doleris yra ver
tas 20 zlotų, tačiau pats 
Lenkijos Bankas perka iš 
užsienio atėjusius dole
rius po 60 zlotų, o nele
galiai gali gauti netoli 
100.)

Kaip neskaičiuosi, 
Korczakui Lenkijoje ge
ra gyventi. Prieš kelis 
metus jis būtų apšauktas 
'kuloku', 'valstybės prie
šu', šiandien jis beveik 
didvyris, palaikąs geriau
sius santykius su vietos 
partijos sekretorium ir 
... klebonu. Tokį pat reiš
kinį galima konstatuoti 
ir kitose sovietų bloko 
valstybėse, kur kapitaliz 
mas triumfuoja jam leis
tose ribose. Jis dar gali 
būti lengvai sunaikintas, 
partijai pakeitus savo po 

litiką, tačiau ir tuo atve 
ju kapitalizmas paliks sa 
vo įspūdingą vizitinę 
kortelę.

Priešingą vaizdą ma
tome Čilėje, kur pergy
vename bandymą įvesti 
socializmą demokratiniu 
būdu. Čia per rinkimus 
atėjus į valdžią marksis
tas prezidentas Allende 
jau suspėjo nacionalizuo
ti amerikiečių vario ka
syklas, didesnes įmones 
su 35% viso krašto pro
dukcijos ir 40% žemės 
ūkio. Rezultatas ūkinis 
chaosas, privedęs prie 
prekių išnykimo ir juo
dos rinkos įsigalėjimo. 
Infliacija, kurią paskati-

GRANDINĖLĖ, tautinių Jokių grupė, vadovaujama L. Sagio.kovo 
18 d, 3 vai. p.p. Cuyahoga Community College teatre, 2900 Com
munity College Avė., duos tautinių Jokių koncertą, kurį globoja 
Metro Ethnic Heritage Center. Norintieji pamatyti Grandinėlės Jo
kius, turi pasiskubinti užsisakyti bilietus, nes teatre tėra tik 360 
vietų. Papildomų informacijų koncerto reikalais skambinkite: 
371-4635 arba 442-8674. Nuotraukoje Grandinėlės Jokėja Živilė 
Neimanaitė. CCC nuotrauka

CHICAGOS NEOLITUANAI MINĖJO 
VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ

Minėjimas įvyko 1973 
m. vasario 25 d. Lietu
vių Tautinių Namų salė
je, Chicagoje.

Įnešama korporaci
jos vėliava ir sugieda- 
mas tautos himnas.

Minėjimą atidarė pir
mininkas Algis Mockai- 
tis, trupame žodyje pri
minė šios dienos susi
rinkimo tikslą ir prista
tė pagrindinį kalbėtoją 
filisterį Algirdą Garlaus- 
ką iš Clevelando. A. Gar- 
lauskas yra įsigiję ma
gistrą iš biologijos ir 
dirba Clevelando Statė 

no darbininkams algų pa 
kėlimai pasiekė 163% 
vien pereitais metais. Ne 
paisant to, "EI Compane- 
ro prezidente" (draugas 
prezidentas) Allende dar 
turi nemažą pasekėjų 
skaičių. Čilė visų pirma 
turinti atsikratyti JAV 
ūkinės hegemonijos, aiš
kina Allende savo tau
tai: "Yra svarbesnių daly
kų už jautienos gabalą 
ar bulvių kilogramą ir 
Čilės liaudis tai supran 
ta".

Ar taip tikrai yra, at
sakymą žinosime dar 
prieš pasiekiant skaity
tojus šiom eilutėm. Jei 
opozicija per savaitės 
pradžioje įvykusius rin
kimus surinks 2/3 visų 
seimo narių, jie galėtų 
atstatydinti prezidentą 
Allende, kurio preziden
tavimo terminas baigia
si 1976 metais. Mažes
nis opozicijos laimėji
mas reikštų, kad socia
lizmas, nepaisant prak
tikos, vis dar yra gero
kai patrauklus.

Universitete, kaip moks
linių programų vedėjas.

Prelegentas išryški
no daromą žalą žmogui ir 
visai aplinkai, kai fabri
kai neturi tinkamų ap
saugos priemonių. Pas
taruoju metu valstybės 
administracija susirūpi
no aplinkos tarša, išlei
do įstatymus, įsteigė 
agentūras ir pradėjo ko
vą su tarša. Jau daug 
šioje srityje čia pasiek
ta.

Sovietii Sąjungoje, tai
gi ir Lietuvoje, visos įmo
nės yra valdžios nuosa
vybė. Jų kontrolė taip 
pat yra valdžios žinioje. 
Taigi ir kova su tarša 
dykdoma tokia, kad. ne
pakenktų gamybai, bet ne 
aplinkai. Lietuvoje sta
tomi cheminiai fabri
kai, montuojamos naf
tos valymo rafinerijos 
kurios daugiausia ter
šia gamtą, orą ir vande 
nį. Visų naftos atmatų 
60% varoma į Baltijos 
jūrą be jokio valymo. 
Jei taip ir toliau’bus, tai 
Baltija greitu laiku pa
virs negyva jūra.

Lietuvos teritorijoje 
net keturiose vietos e yra 
padaryti gręžimai ir už
tikta keli šimtai milijo
nų tonų naftos. Pradėjus 
ją eksploatuoti, nuken
tės gamtos grožis ir žmo
nės bei kiti gyviai.

Sovietų S-goję, taip pat 
ir Lietuvoje, tik 26% ga
mybos įmonių teturi 
dalinius valymo įrengi
mus, o likusios -- visai 
neturi, todėl teršia orą, 
vandenį ir visą gamtą. O 
taip pat žaloja ir žmonių 
sveikatą.

Prelegentas prašė įtai 
kreipti tinkamą dėmesį 
ir daryti žygių tarptau
tinėse institucijose, kad 
Lietuvos gamta ir žmo
gus okupanto nebūtų ža
lojami.

Paskaita buvo trumpa, 
kondensuota, bet labai ak
tuali ir visų dideliu dė
mesiu išklausyta.

Remigijus Vedegys 
kreipėsi į susirinkusius 
peticijai parašų rinkimo 
reikalu. Pažymėjo, kad 
reikia dar mažiausiai su
rinkti 30,000 parašų, kad 
pasiektų impozantiš- 
kesnį 100,000 skaičių ir 
peticiją būtų galima įteik 
ti. Pažymėjo, kad neoli- 
tuanai nuoširdžiai talki
ninkavo, ko negalima pa
sakyti apie kitų organi
zacijų narius.

Daugelį iš mūsų užliū
liavo patogus gyvenimas 
ir turima prabanga, kad 
prarandame norą ir pa
reigą kovoti už mūsųbro 
lių išlaisvinimą. Patys 
gyvendami laisvės kraš
te ir naudodamiesi esa
momis laisvėmis, jau ne
benorime reikalauti pa
prasčiausių pilietinių tei
sių kenčiantiems savo 
broliams.

Prašo visųpagalbos už
baigti rinkti po peticija 
parašus.

Akademinė dalis baig
ta "Gaudeamus".

(Nukelta į 4 psl.)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

Kongresas, kengūros ir 

baltieji rykliai...

nuo 
joje 
kiai 
nių.

baltų, kas Australi- 
iškėlė jiems sun- 
suprantamų abejo-

***
Australija, žinoma 

kaip kengūrų kraštas, pa 
ti pradėjo susirūpinti s a 
vomis kongūromis, ku
rios nors ir yra žalin
gos, ypatingai ūkinin
kams, kadangi jos ma
siniai nuėda pradedan-

Šiuo metu Australi
joje, Melbourno mieste 
vyksta 40-sis Eucharis 
tinis Kongresas. Be vie
tinių katalikų, į šį kon
gresą yra suvažiavę virš 
100.000 piligrimų iš vi
so pasaulio k-raštų. Po
piežius atsiuntė vyriau
sią savo legatą kardino
lą L. Shenan iš Baltimo
rės, kurį pasitiko Sydnė
juje Australijos minis
teris pirmininkas G. Whit čius dygti javus, metų ei- 
lam ir savo specialiu goję pradeda nykti ir bi- 
lėktuvu nuskraidino į Mel~ jomasi, kad kai kurios jų 
bourną. Kardinolas L. 
Shenan yra valstybės sve
čias ir jis yra respektuo. 
jamas kaip ypatingas as
muo. Visas kongresas 
vyksta tikrai karnivališ- 
koje dvasioje. Visos di
džiosios Melbourno mies 
to gatvės yra ypatingai 
gražiai išdekoruotos ir 
papuoštos spalvotomis 
eucharistinėmis vėlia
vomis, kai dvi pagrindi
nės katedros šv. Pau
liaus ir šv. Patriko nak
timis labai gražiai ap
šviestos ir duoda įspū
dingą vaizdą. Aštuonių 
kongreso dienų metu, be 
įvairiausių religinių apei 
gų, koncertų ir kitų reli
ginių iškilmių, vyksta vie 
šos religinės diskusinės 
paskaitos, susitinkimai, 
parodos ir kt. Pats iškil 
mingiausias kongreso 
punktas — Didžiosios Mi
šios, įvyko vasario 25 die
ną didžiajame sporto sta 
dijone, kur dalyvavo 250. 
000 žmonių. Šios mišios 
buvo transliuojamos per 
televiziją visam pasau
liui. Šis Melbourno kon
gresas yrapats pirmasis 
kuriame dalyvauja ir ki
tų religijų tikintieji, kai 
anksčiau eucharistiniai 
kongresai būdavo vien tik 
katalikams. Be visų kitų 
įžymiųjų kongreso sve
čių, jame dalyvauja ir 
"Sistinos choras", 20 kar 
dinolų ir didelis skaičius 
vyskupų ir paskirų vals
tybių bažnyčių galvų. Kon
gresas, nors ir labai pui
kiai ir prabangiai sureng
tas, tačiau kainavo pi
giausiai iš visų kitų anks 
čiau surengtų, tik pusę 
milijono dolerių, nes, 
nors Australijoje kata
likų ir yra mažiau negu 
anglikonų, tačiau kongre
so rengime dalyvavo ir 
labai daug prisidėjo, be 
pačių katalikų, kurie Aus
tralijoje yra labai vie
ningi ir stiprūs ir didžio
ji visuomenės dalis, kas 
ir padarė visas išlaidas, 
palyginti, labai mažas.

Visiems Australijos 
katalikams ir visuome
nei didelį ir čia, beveik 
nesuprantamą, siurpri
zą padarė Amerikos juo
doji vienuolė sesuo L. 
Bryan, kuri būdama prie 
Washingtono vienos juo
dųjų auklėjimo institu
cijos direktorė, atskridu
si į Sydnėjų ją sutikusius 
korespondentus ir televi 
zijos reporterius pasvei 
kino su "Black Power" 
saliutu, t.y. kumščiu iš
kelta ranka, pasakyda
ma, jog ji remia "Juodo
sios Panteros" judėjimą, 
kuris yra labai geras juo
diesiems. Ji viešai pa
reiškė, kad Amerikoje ir 
Katalikų Bažnyčia yra ra
sistinė, skirianti juodus

rūšys visai gali dingti. 
Seniau būdavo leidžiama 
jas šaudyti visais metų 
laikais, nes čia yra dau
gumas profesionalų ken
gūrų šaudytojų, kurie iš 
to labai gerai verčiasi, 
nes kengūrų kailis yra 
gana brangus. Pasku
tiniuoju laiku vyriausybė 
išleido specialius šaudy
mui įstatymus, norėda
ma bent dalinai apsaugo 
ti kengūras. Profesiona
las šaudytojas per nak
tį gali padaryti sau pro- 
fito apie 300 australiš
kų dolerių (apie 426 Ame 
rikos doleriai). Kengūrų 
medžiotojo išlaidos būtų 
sekančios: išautas šovi
nys kainuoja 20 centų, 
žmogui, kuris and žipo 
ar angliško landrowr'rio 
su šviesom apakina ken
gūras, nuo nušautos ken
gūros mokama po 30 cen 
tų, kitus 20 centų moka
ma valstybinio mokes
čio. Medžiotojui nuo kiek 
vienos nušautos kengū
ros reikia sumokėti maž
daug vienas doleris visų 
išlaidų, kai jis pats gau
na mažiausiai po 4-5 cen 
tus už svarą kengūrų mė 
sos. Geroje naktyje me
džiotojas nušauna apie 
50 kengūrų, sveriančių 
maždaug po 50 svarų, 
nors daugelis jų yra daug 
sunkesnės,todėl nenuos
tabu, kad ir kengūrų pra 
deda Australijoje mažė
ti.

kitų, šeimyninę "komu
ną". Čia gyvena kelios 
šeimos, seniausias yra 
93 metų ir jauniausias ke
lių mėnesių. Jie yra at
sisakę bet kurių moder
niškojo gyvenimo prie
monių ir visus darbus 
dirba savomis rankomis. 
Jų ūkis yra Sydnėjaus 
maisto tolimuose pakraš
čiuose ir jį dažnai aplan
ko smalsūs turistai, no
rėdami pažiūrėti primity
vių žmonių gyvenimą. Jis 
turi įsteigęs vietinių gy
ventojų (aboridžinų) gy
venimo muziejų ir dau
geliu atvejų seka jų gyve
nimo būdus. Kol kas, at
rodo, visi šio ūkio gyven
tojai yra patenkinti ir 
randa daug suidomavu- 
sių.

skaičiumi di- 
Australijoje su 
Sydnėjumi) yra 
daryti tyrinėji-

***
Nors Adelaidė, Pietų 

Australijos sostinė, ir 
yra skaitomas ir vadi
namas "bažnyčių mies
tu", tačiau šioje valsti
joje yra tik vienintelis įs
tatymas iš visos Austra
lijos, leidžiantis legaliai 
daryti abortus. Paskuti
niame Australijos Medi
cinos žurnale yra pa
skelbta, kad per penke
rius metus iki šis įsta
tymas buvo išleistas, P. 
Australijoje buvo 44 gim
dymo mirtys, kai per pas
kutiniuosius metus, kada 
buvo leista abortus dary
ti legaliai, visoje P. 
Australijoje nė viena mo
teris gimdydama nemi
rė.

***

N.S.W. valstijoje (gy
ventojų 
džiausią 
sostine 
pradėta
mo bandymai tarp 75.000 
mokyklinio amžiaus vai
kų, norint ištirti ar spor 
tas daro įtakos jaunoms 
iki 12 metų mergaitėms, 
jų vystymosi amžiuje. 
Ankstyvesnėse tyrimų 
studijose buvo rasta, kad 
sporto šakos kaip plauky. 
mas, atletika ir kitos, 
daug energijos reikalau
jančios, jaunose mergai 
tėse iššaukia gaminimą 
vyriškų lytinių "testoste
rone" hormonų, kas jau 
noms iki 12 metų mergai
tėms duoda fizinį vyriš
ką pasikeitimą. Buvusie
ji tyrimai iki šiol buvo ne- mą, vodką ir kt. Nuomaž- 
pilnai įvykdyti, todėl ne
galima buvo padaryti ir 
pilnų išvadų. Sydnėjaus 
Sporto Medicinos Insti
tutas, remiant vyriausy
bei, pradėjo daryti ma
sinius apklausinėjimus 
ir tyrimus, kaip sunkusis 
sportas veikia į jaunų 
mergaičių fizinį vysty
mąsi, augimą ir patį mo 
teriškumo išsivystymą. 
Šio instituto direktorius 
dr. A. P. Miller, prieš 
pradedant šiuos tyrimus 
pasakė, jog medicina ži

***

Jeigu Amerikoje pa
čiose populiariausiose 
sporto šakose, kaip beis
bolas, amerikietiškas fut
bolas, krepšinis ir kt., 
jų geriausi žaidėjai yra 
tiesiog dievinami, tai 
Australijoje, ypatingai 
N.S.W. valstijoje, pati 
populiariausia šaka yra 
"Rugby League" žaidžia
mas be jokių Amerikoje 
naudojamų šarvų ir aikš
tėje daug žiauresnis, ne 
gu amerikietiškas. Vie
nas iš gerųjų šio žaidi
mo žvaigždžių yra buvęs 
katalikų kunigas J. Co- 
otes, kuris, pagyvenęs 
Amerikoje, gavęs ofici 
alų Popiežiaus atleidi
mą, metė kunigystę, ve
dė Amerikoje ir grįžęs 
į Australiją žaidžia rug
by ir yra labai populia
rus moderniųjų dainų dai
nininkas, pasakydamas, 
kad jam kaip katalikų ku
nigui, gimnazijos moky 
tojui buvo ypatingai sun-
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muziejus Chicagoje kovo 11 d. ruošia metinį banketąBalzeko
Drake viešbutyje Chicagoje, kuriame bus pagerbta Lietuvos gar
bės konsulė J. Daužvardienė. Nuotraukoje banketui rengti komi
teto nariai: Vida Tumasonienė, Mirga Mankienė ir stovi Andrew 
Yuknis su ponia.

a Europos lietuviai
UUDAS VISMANTAS

no, kad įvairūs pasikei
timai įvyksta, bet dėl ko 
ir kaip, tai dar medici
nai nepavyko išaiškinti, 
todėl jo vadovaujamas 
institutas ir bandys per 
masinius tyrimus ir ap
klausinėjimus šį klausi
mą išspręsti.

***

Nors Australijos van
denyse ir yra įvairių pa
vojingų ir nuodingų žu
vų, tačiau pati pavojin
giausia žuvis yra "Bal
tasis ryklys". Visoje Aus 
trati jos gyvenimo 200 
metų istorijoje yra už
registruota, kad rykliai 
yra mirtinai užmušę ar 
susėdę apie 500 žmonių. 
Šie didieji baltieji pabai 
sos būna iki 40 pėdų il
gio ir pats didžiausias 
sugautas prie P. Aus
tralijos miestelio Port 
Lincoln, buvo baltasis 
ryklys svėręs 2225 sva
rų. Paskutiniuoju laiku 
visoje Australijoje yra 
taip gerai veikiantieji pa
plūdimiuose "Gyvybės 
Saugotojų" klubai, kad 
jau ir patys didžiausi ryk- 
lai negali prieiti prie 
besimaudančių žmonių.

***

Nors Australijoje 
alus, kurio stiprumas 
yra 8% ir yra skaitomas 
australų tautiniu gėrimu, 
tačiau čia daugiausiai 
yra išgeriama vaisvan- 
deninių gėrimų. Darytuo
se tyrimuose, po 16-kos 
metų amžiaus per 7 die
nas 70.8% išgeria čia 
vieną ar daugiau stiklų 
vaisvandenių, kai per tą 
patį laiką tik 52.1% išge
ria tą pačią normą alaus. 
Vynas čia dar mažiau ge 
riamas ir jo per metus 
išgeriama kiekvienam 
žmogui po du galionus, 
kai Prancūzijoje išgeria 
žmogus po 30galionųper 
metus. Tyrimai parodė, 
kad daugiausiai vaisvan
denių geriama iki 18-19 
metų, vėliau pereinantį 
vyną, škotiškąwhisky,ro -

daug 25 metų pradedama 
gerti daugiausiai alus, 
nuo 35 metų daugiau ge
riama brandy, kai džinas 
pradedamas gerti tik nuo 
50 metų ir nuo 65 vėl grįž
tama prie raudono ir bal
to vyno.

***
Prieš kelius metus 

amerikietis, buvęs kata
likų kunigas Ch. Boxvers 
kartu su keliais kitais 
australais nusipirko se
ną apleistą ūkį ir įsteigė 
ten, skirtingą nuo visų

J. Lanskoronskis — sukaktuvininkas
Juozas Lanskoronskis, Lietuvos gen. štabo 

pulkininkas, karo attache Paryžiuje, dabar čia ir 
gyvenąs, š.m. sausio 7 d. atšventė 80 m. gimimo 
sukaktuves. Tai ryški lietuviško darbo asmenybė, 
kurios nuopelnai mūsų tautai atžymėtini.

Sukaktuvininkas gimė 1893 m. Žąsiškio vsd.,
N. Radviliškio vis., Biržų aps. 1911 m. baigė Ry
gos klasikinę gimnaziją, o 1915 m. Petrapilio isto
rijos - filologijos institutą. Kurį laiką mokytoja
vo gimnazijoje ir liet, bendrojo lavinimo kursuo
se. Vėliau pašauktas į rusų kariuomenę, baigė karo 
mokyklą. Pairus caro režimui, būrė lietuvius ka
rius Petrapilyje. Grįžęs 1919 m. Lietuvon, buvo 
paskirtas Biržų gimnazijos direktoriumi, bet pa
reigų nespėjo pradėti, nes buvo mobilizuotas įka- 
riuomenę. Kovojo su bolševikais, bermontinin
kais ir lenkais, kaip kuopos ir bataliono vadas. 
Nuo 1920 m. divizijos štabo viršininkas. Už pasi
žymėjimus kovose apdovanotas 4 ir 5 laipsnio Vy
čio kryžiumi. Taip pat yra gavęs keletą svetimų 
valstybių ordinų.

Lietuvai apsigynus nuo priešų, J. Lansko
ronskis buvo karinės vadovybės pasiųstas į Pran
cūziją, kur baigė St. Cyro karo mokyklą. Grįžęs 
dėstė karinį mokslą Aukštuosiuose karininkų kur
suose ir karo mokykloje. 1926 m. buvo išvykęs į 
Briuselio karo akademiją, kurią baigė 1929 m. Po 
to buvo paskirtas divizijos štabo viršininku, vėliau 
gen. štabo II skyriaus viršininku, 6pėstininkųpul- 
ko vadu. 1937 m. rudenį buvo pasiųstas kaip karo 
attache į Paryžių. 1929 m. buvo pakeltas įpulkinin- 
ko laipsnį. Jei šiandien Lietuva būtų nepriklauso
ma, neabejojame, kad Sukaktuvininkas būtų atsar
gos generolas, gyventų Vilniuje ir būtų valstybės 
aprūpintas pensininkas.

Pulk. J. Lanskoronskis yra ir žurnalistas. 
Jis rašė daug karinėje ir kitoje spaudoje. Kurį 
laiką jis redagavo "Mūsų Žinyną". Jis rašė 
Karde, Karyje, Lietuvos Aide, Europos Lietuvyje, 
Drauge, Naujienose etc. Jis yra parašęs studiją 
"Kariuomenės organizacijos bruožai" (1927). Akty
viai dalyvauja Lietuvos laisvinimo darbuose ir 
Prancūzijos lietuvių bendruomenės veikloje.

Linkime Sukaktuvininkui ilgiausių metų ir sėk
mingos veiklos dėl Lietuvos valstybinės nepriklau
somybės atgavimo. ***

• D. Britanijos Lietuvių Bendruomenės Kraš
to valdyba Vasario 16 d. minėjimą suruošėš.m. va
sario 24 d. Victoria Park Rd., sporto ir socialinio 
klubo salėje. Minėjime įžanginį žodįpasakė Lietu
vos atstovas Anglijoje V. Balickas, paskaitą laikė 
kun. K.A. Matulaitis.Meninę dalį atliko tautinių šo
kių grupė ir Londono liet, mišrus choras, vadovau
jamas Just. Černiaus. Eilėraščius deklamavo Aras 
Gasiūnas.

• Coventry tą pačią dieną minėjime pagrindi
nį žodįpasakė DBLS CV sekretorius A, Pranskū- 
nas. Meninę programą atliko solistė Birutė Valte- 
rienė.

• Anglijoje Vasario 16 d. minėjimai dar buvo 
iškilmingai atšvęsti šiose vietovėse: Wolverhamp- 
tone, Derby, Bradforde, Nottinghame, Mancheste- 
ryje ir kt. Čia paskaitas laikė: kun. A. Geryba, V. 
Ignaitis, dr. S. Kuzminskas.

• Vokietijoje Vasario 16 d. minėjimai buvo su
ruošti: Hamburge, Vechtoje, Schwetzingene,
Kaiserslauterne, Muenchene, Hannoveryje, Mem- 
mingene, Lebenstedte, Stuttgarte ir kt.

• VLB valdyba sudarė 3 asmenų atstovybę 
prie Nord - Rhein - Vestfalijos vyriausybės. At
stovybės pirmininku išrinktas G. Šimkevičius iš 
Bocholto, o nariais: L. Vilčinskas ir A. Pacevi- 
čius.

• Š.m. kovo 17 d. Huettenfeldo (Romuvos) apy
linkės valdyba, vadovaujama vyr. mokyt. S. Antanai 
Čio, gimnazijos patalpose ruošia lietuvių-latvių va
karą. Būtų gerai, kad tokie kultūriniai vakarai bū
tų ruošiami ir lietuvių - estų kultūroms ugdyti.

• Šiuo metu Vasario 16 gimnazijoje mokosi 92 
mokiniai. 13 naujų mokinių įstojo tik ką atvykę iš 
Lietuvos.

• Kun. J. Urdzė Annaberge (prie Bonnos) pa
kvietė naujai atvykusius iš Lietuvos atšvęsti N. Me
tų. Į šį pobūvį atvažiavo pilnas autobusas lietuvių. 
Jie buvo sužavėto tokiu nuoširdžiu priėmimu. Šei
mos 4 dienas gyveno atskiruose kambariuose. Vai
kai žaidė, smaguriavo, džiaugėsi laisve. Daugelis 
atvykusiųjų vėl gavo progos dalyvauti lietuviškose 
pamaldose. Vaikai buvo paraginti mokytis Vasario 
16 d. gimnazijoje.

•Š.m. vasario 10d.seneliųprieglaudoje,Vech
toje, mirė Bronius Gotautas. Velionis buvo gimęs 
1901 m. balandžio 15 d. Andriejaičių kaime, Pa- 
gramantyjė, Šilalės valsčiuje, Tauragės pas. Per 
karą pasižymėjo žydų gelbėjimu.Dėl to naęių buvo 
suimtas ir išvežtas į Vokietiją darbams. Rėmė 
Tautos Fondą, lietuvišką spaudą.

ku būti geru savo parei- todėl ir atsisakymas ku- 
gose, važinėjant su savo nigystės buvo jam jo sun- 
klubo ir Australijos vals- kiausia gyvenimo valan- 
tybine rugby komanda, da.
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RUOŠKIMĖS ALT S-gos

SEIMUI
Ruduo ir pavasaris yra 

lietuvių organizacijų sei
mų bei konferencijų se
zonas. Artėjant pava
sariui vienas iš pirmųjų 
seimų numatomas Ameri
kos Lietuvių Tautinės Są
jungos seimas, kaip jau 
buvo skelbta Sąjungos 
Centro valdybos spalio 
mėn. aplinkraščiu, įvyks 
gegužės mėn. 26,27 dieno
mis, šeštadienį ir sek
madienį, Troy Hilton Inn 
patalpose, Detroite.

Trys mėnesiai labai 
greit prabėgs, todėl jau 
pats laikas Sąjungos na
riams pradėti pasiruoši
mo darbus, o jų yra daug. 
Lengva surašyti seimo 
dienotvarkę, bet svarbu 
iš anksto apgalvoti, kad ji 
būtų tinkamai, laiku ir tei
singu būdu įgyvendinta, 
ko paskutiniu laiku labai 
pradedama pasigęsti kitų 
organizacijų seimuose.

Nedelskime išrinkti į 
ALT S-gos seimą siun
čiamus skyrių atstovus 
ir visi kartu savo skyrių 
susirinkimuose išdisku
tuokime S-gos veiklą lie
čiančius klausimus, kad 
jie galėtų seime kalbėti vi mu ir grįžę org-jos at- 
so savo skyriaus vardu. 
O tų klausimųALTS-gos 
seimuose būna daugiau 
nei kitų, nes faktiškai čia 
vyksta du seimai. Pasi
baigus vienam prasideda 
Vilties Draugijos narių 
suvažiavimas, kurio pro
gramoje taip pat yra daug 
svarbių klausimų, ką ne
senstančiais žodžiais api
budina Tumas-Vaižgan
tas jo monografijos 183 
psl., būtent:

— Vilties kelias, kaip 
žinia, buvo platus ir aiš-

laiškai Dirvai
Dėl a.a. poeto Fausto Kirsos palikimo

Labai apgilestauju, kad turiu 
rašyti šį laišką, liečiantį a.a. 
poeto Fausto Kiršos palikimą ir 
jo raštų išleidimą.

Poetas Stasys Santvaras (Faus 
tas Kirša "Palikimas" -- 299 
pusL), "Leidinio sudarytojo pa
aiškinimuose" ir įvairiom pro
gom per spaudą ("Dirva 1969.12. 
10, "Darbininkas" 1972.3,24),me ■ 
ta tiesą neatitinkančius kaltini
mus a.a. Fausto Kiršos drau
gams, kurie laikė užšaldę Velio
nio santaupų likutį ir tik po de- 
vynerių metų pavykę jį atšildyti, 
tuo užtęsdami Fausto Kiršos po
mirtinių raštų išleidimą.

1963 m. rugsėjo mėn. 26 d., 
a.a. Faustui Kiršai esant Slau
gymo Namuose (Bayside Nurs- 
ing Home), jam prašant, visi 
jo daiktai, rūbai, rankraščiai, 
knygos, žurnalai, laikraščiai ir 
televizija, prie liudininkų buvo 
pervežti į mūsų namus (Genės 
ir Broniaus Mickevičių butą — 
8 Mt. Cushing Ter. Dorchester 
Mass).

Velionio raštai, rankraščiai 
ir užrašai buvo surankioti ir su

kus. Ji ėjo laikydamosi 
tautinių tradicijų pritar
dama tam, kas buvo tau
tai naudinga ir neigė vi
sa, kas buvo per anksti 
ar visai netinkama mūsų 
tautai. Viltis nepataikavo 
kuriam nors luomui ar 
partijai.

Vilties įkūrėjai tuo ke - 
liu ėjo, tų idealų siekė ir 

stengėsi juos įgyvendin
ti. Nuo tų žodžių praėjo 
daug laiko, bet jie tebė
ra gyvi ir aktualūs. Pa
sikeitė žmonės, jų gyve
nimo sąlygos, daugelis li
kom išblaškyti po sveti
mus kraštus, bet mūsų 
idealai ir principai liko 
tie patys.

Tačiau, kad organiza
cija išliktų gyva, ryžtin
ga ne vien savo įstatuose 
bet ir jų įgyvendinime, 
veikloje aktyviai turi 
reikštis ne vien išrink
ta vadovybė, bet 
si nariai, o itin 
vadovybės. Juk 
veikla tokia plati 
kotą. Jei suvažiavimuose 
išklausytos paskaitos 
yra palydimos tik ploji- 

ir vi
sk yrių 
mūsų 

ir ža

stovai vėl dviem metam 
viską pamiršta, tai mū
sų organizacinė ateitis 
bus neilga.

Tik visų Amerikos 
Lietuvių Tautinės Są
jungos narių bei rėmė
jų ryžtu ir pastangomis 
pajėgsime ir toliau siek
ti organizacinių bei tau 
tinių tikslų per žurna
lą "Naujoji Viltis 
du kart savaitėje 
tytojus lankantį 
raštį "Dirva".

" ir 
skal
iai k-

(eO)

dėti į vieną lagaminą. Lagami
nas buvo nuvežtas Faustui Kir
šai į Slaugymo Namus. Jį per
žiūrėjęs, po savaitės, ar dviejų 
vėl grąžino man sakydamas: 
"Tai ir bus viskas, ką palik
siu iškeliavęs anapus".

Taip pat prie liudininkų, Faus
tas Kirša paprašė, kad aš per
imčiau jo santaupas ir tvarky
čiau jo visus finansinius reika
lus.

Faustui Kiršai mirus, sekan
čią dieną — 1964.1.6, P. Lem- 
bertų bute, buvo sukviesti Bos
tone esančių organizacijų atsto
vai, rašytojai. Keleivio redak
torius, Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjas ir aš, pasitarti dėl Faus 
to Kiršos laidotuvių. Ten viešai 
buvo pareikšta pas ką randasi 
Velionio daiktai ir jo santau
pos.

Iš Fausto Kiršos santaupų ir 
aukų (aukų susidarė $560.00),bu
vo apmokėtos Slaugymo Namų, 
ligoninių, vaistų,masažistės, lai
dotuvių, paminklo sąskaitos ir 
pasiųsta $100.00 Fausto Kiršos 
broliui J. Bružui į Kauną. San-

DIRVA
taupų ir aukų likutis buvo laiko
mas banke, Fausto Kiršos pomir
tinių raštų išleidimui.

Fausto Kiršos "Palikimas” — 
pusi. 299, poetas Stasys Santva
ras rašo: "Jeiminimassantaupų 
likutis tuč tuojau po jo mirties bū
tų buvęs panaudotas jo raštams 
spausdinti, kaip buvo užsimojęs 
Poeto atminimą įprasminti Lie
tuvių Enciklopedijos leidėjas J. 
Kapočius, šiandien turėtumėm 
F. Kiršos raštų tris ar keturis 
tomus, aprėpiančius beveik visą 
jo poetinę kūrybą. Deja, kaip šian 
dien besielvartautumėm, mini
mas J. Kapočiaus sumanymas 
atsitrenkė į neįveikiamas kliū
tis".

Gerb. Juozas Kapočius labai 
gerai žinojo kur yra santaupų li
kutis ir kiek jo yra, jokių kliūčių 
iš mano pusės nebuvo daroma, 
nes jis to santaupų likučio nie
kad ir neprašė.

Netiesa, kaip poetas St. Sant
varas vėl rašo: ("Palikimas" — 
300 pusi.) "Žmonės (p. Genė ir 
dr. Bronius Mickevičiai), ku
riems Faustas Kirša patikėjo sa
vo žemiškąją mantą, atvežė ir 
įteikė man tik vieną jo valizą..." 
Tuoj po a.a. poeto Fausto Kir

šos mirties, praslinkus dviems 
ar trims savaitėms, p. Juozas 
Kapočius išsivežė lagaminą su 
Fausto Kiršos raštais, rankraš 
čiais ir užrašais ir televiziją 
ir perdavė St. Santvarui. Taigi 
Fausto Kiršos raštai, rankraš
čiai ir užrašai Sų Santvaro dis
pozicijoje buvo nuo 1964 m. pra
džios.

Toliau St. Santvaras teigia: 
("Palikimas” — pusi, 307) "Pa
likimo leidyba sutriko ilges
niam laikui... vieni norėjo ne
delsiant, tuoč tuojau po F. Kir
šos mirties, jo raštus leisti, o 
kiti tom pastangom nepritarė. Su 
regimu rūpesčiu į tą reikalą buvo 
įsijungusios net trys Liet, rašy
tojų d-jos valdybos... Sėkmin
giausia buvo dabartinė LRD-jos 
valdyba -- jai pasisekė "atšildy
ti” Velionio santaupų likutį..." 

Jei raštų išleidimui būtume 
nepritarę, tai ir lagamino su 
poeto Fausto Kiršos rankraš
čiais, užrašais ir raštais būtu
me neatidavę.

Pareiškiu, kad nei viena LRD 
-jos valdyba, dėl a.a. poeto Faus 
to Kiršos santaupų likučio J ma
ne nesikreipė.

Kai iki 1969 metų Fausto Kir
šos raštai dar nebuvo sureda
guoti, buvo kreiptąsi į LRD-jos 
pirm. p. Aloyzą Baroną, kad pa 
darytų atatinkamus žygius dėl 
Fausto Kiršos raštų spausdini
mo.

Pasikeitus LRD-jos valdybai, 
1970 m. sausio mėn. 24 d., tuo 
pačiu reikalu kreipiausi į Tėv. 
Leonardą Andriekų. Gerb. Tėv. 
Andriekus pažadėjo padaryti vis - 
ką, kai tik perims LRD-jos pir
mininko pareigas. Tų pačių me
tų rudenį vėl tariausi ir prašiau, 
kad LRD-ja perimtų Fausto Kir
šos santaupas. Tėv. L. Andrie
kus pareiškė, kad perims tik ta
da, kai raštai bus pa ruošti spau
dai.

A.a. poeto Fausto Kiršos san
taupų ir aukų likutis niekad ne
buvo užšaldytas, tad jo ir nerei
kėjo atšildyti, anaiptol, raštų 
redagavimas buvo užšaldytas, 
nes Fausto Kiršos rankraščius, 
raštus ir užrašus, poetas St. 
Santvaras turėjo nuo 1964 metų 
pradžios, o redaguoti pradėjo 
tik 1969 metais, štai jo paties 
žodžiai:... "konkrečiai F. Kir
šos raštų redagavimą pradėjau 
1969 metų ankstybą rudenį, o per 
rašytą rankraštį leidėjams įtei
kiau 1971 m. prieš Kalėdas". 
("Darbininkas" -- 1972.3.24).

Niekad neatsisakiau, a.a. po
eto Fausto Kiršos raštų spaus
dinimo reikalu, su jo bičiuliais 
ir draugais nei tartis, nei ko
operuoti.

Dėl a.a. Fausto Kiršos laiš
kų, dedikuotų knygų ir kt., ku
rios randasi pas mane, tariau
si su St. Santvarų ir Tėv. L. 
Andriekum. Padarysiu taip, kaip 
LRD-ja nutars.

Gerbdama mūsų labai artimo 
ir brangaus bičiulio a.a. poeto 
Fausto Kiršos atminimą, į anks
tyvesnius poeto St. Santvaro kal
tinimus spaudoje neatsakiau.

1972 m. gegužės mėn. 30 d., 
LRD-jos pirmininkas Tėv. Leo
nardas Andriekus jau raštu pa
prašė a.a. Fausto Kiršos santau
pas pervesti LRD-jai, ką pada
riau 1972 m. birželio mėn. 5 d.

Cituoju iš man, 1972 m. birže
lio mėn. 9 d. Tėv. Leonardo 
Andriekaus rašyto laiško: "Nuo 
širdžiausiai dėkoju Jums už per 
vedimą Fausto Kiršos palikimo 
Lietuvių Rašytojų Draugijai...

Philadelphijos ateitininkų kvintetas kuris šį šeštadienį, kovo 11 d. Minkų radijo programos rengia
moje talentų popietėje išpildys meninę programą. Popietėj taip pat bus renkama "Miss Lithuania of 
N.E." Balius įvyks Bostono lietuvių piliečių klubo auditorijoje, trečiame aukšte. Visi lietuviai kviečia
mi šioje popietėje dalyvauti, nes ne tik galės pasidžiaugti menine programa, pasigrožėti lietuvaitėmis 
gražuolėmis, bet ir patys išbandyti laimę dalyvaudami šokių konkurse. K. Čikoto nuotrauka

APYNASRIO VERGAI
pasyvi talka okupantui. 
Žinomas yra narsus Don 
Kuraičio elgesys, kada 
jis doro žmogaus užside
gimu pareiškė protestą 
prieš Lietuvos okupaci
ją. Jis buvo tas, kuris 
matė. O kur tie kiti 
šimtai, kurie lankėsi 
ir matę? Ar jie jau 
apynasrio vergai, apgai
lėtinos kreatūros, ir 
Amerikos laisvės sąly
gose pradėję baidytis to
limo enkavedisto grasi
nimų? Kelionė ok. Lie
tuvon įpareigoja suvokti 
atsakomybę prieš istori
ją. Lengvapėdiškam tu- 
ristavimui čia nėra vie
tos. Kiekviena patrioti
nio leidinio redakcija pa
siilgusi tokių liudininkų, 
kurie buvo ir matė. 
Detalės sukurs ir visuo
tinį, pilną vaizdą. Buvo 
Rūkienė, Armonienė, 
Tautvaišienė Sibire ir 
paliudijo. Gi daugelis mū 
sų inteligentinio lygio as
menų buvo ok. Lietu
voje, o patirtus vaizdus 
ir išgautus ten faktus net 
gi nesąžiningai nutylėjo. 
Nebūtina teisintis gimi
nių saugumu, etc.paliudi 
jimai gali būti be pavar
džių. Redakcija žino, kas 
juos patiekė.

Kitaip elgėsi lietuviai, 
dar prieš pirmąjį karą, 
emigrantai. Aplankę Lie
tuvą, jie skaudžiai plie
kė savo korespondencijo
mis carinės okupacijos 
faktus. Apynasrių ant sa
vo galvų jie tikrai nede
monstravo. Tokįapynas- 
rį, net pasigardžiuoda
mas, demonstruoja L. 
Dambriūnas (Akiračiuo
se).

Kai kuriems intelektu
alams, mokslavyriams, 
meno, rašto žmonėms, 
sovietiniai žongleriai už 
m^una apynasrį itin mik
liai. Tai purvinos išvaiz
dos lapuko "Gimtasis 
Kraštas" triukai. Šis lapu 
kas įgudo "respektuoti" 
apynasrio apmovimui nu 
matytas aukas. Va, koks 
nors poetas blyksteli la
puke savo nuotrauka, ir 
gimtakraštininkai galvo
ja: "šis jau nekeiks oku
pacijos! Va, kurio nors 
vokalisto padirginimas 
— pasirodė jo gerai įdai 
nuota plokštelė! Va, ir 
dailininkui respektas: bu
vo paroda, gera paroda, 
galėtų būti ir Vilniuje! 
Su šiais naiviais, lėkš
tais, vaikiškais triukais 
"Gimtasis Kraštas" ta
riasi ■ "papirkęs" tuos,

Apynasris yra arkliui 
ant galvos maunamas pa- 
kinktas. Taip apibūdina 
apynasrį "Dabartinės lie
tuvių kalbos žodynas". 
Duodamas ir apynasrio 
naudojimo pavyzdys: "ve 
da arklį už apynasrio".

Užmautas ant arklio 
galvos pakinktas paver
čia arklį vergu asmens, 
kuris turi savo saujoj apy
nasrio vadžias. Arklys 
klusniai seka tą, kuris jį 
veda. Apynasris rikiuoja 
vedamą arklį: per pievą, 
per pūdymą, per žvyrą ar 
gruodą — arklys klusniai 
seka tą, kurio rankoje 
apynasrio vadelės. Ark
lys pavergtas, sudraus
mintas, praradęs savo 
iniciatyvą...

Apynasrio vergo filo
sofiją noriai prisiima 
tam tikra politinės išei
vijos dalis. Nors pats po
litinio egzodo iš tėvynės 
faktas privalėtų išeivio 
dvasioje būti jo nekeičia
mu apsisprendimu už Lie 
tuvos laisvę, tačiau lai
kas, gerbūvis ir tam tik
ras lengvapėdiškumas eg 
zodo faktą aptraukia "kur 
vėjas pučia" atnašomis. 
Žmonės ima galvoti, kad 
keli "praregėję" rėks
niai už "susipratimą" su 
okupantu, skelbiakaž ko
kią naują tiesą. Tokie in
dividai nė pajust nepajun
ta, kad ant jų galvos už
maunamas "bendravimo 
su Lietuvos liaudimi” 
apynasris. Kada apynas
ris užmautas, veda tas, 
kas turi savo saujoj apy
nasrio vadeles...

Apynas ris, atrodo, 
stipriai įtvirtintas ant 
galvų tų, kas lankėsi ok. 
Lietuvoje, o sugrįžęs įsa 
vo saugų gerbūvį, į pil
nutinę politinę laisvę, jau 
tyli, lyg pilna burna van
dens. Toks turistas,gink 
Dieve, neprasižios apie 
ok. Lietuvos padėtį, nors 
jis jau tapo atsakingu liu
dytoju už Lietuvos lais
vę. Tokia apgailėtina ty
la nėra "gera byla" Lie
tuvos lafsvės naudai. Tai

Lietuvių Rašytojų Draugijos Val
dyba yra Jums labai dėkinga už 
rūpestingą Fausto Kiršos paliki
mo saugojimą ir ugdymą banke 
procentais. Man asmeniškai ma
lonu, kad galėjau prisidėti prie 
Kiršos raštų leidimof rūpindama- 
sis jų suredagavimu ir finansi
niais reikalais".

Su giliausia pagarba,

Genė Mickevičienė 
Dorchester, Mass. 

kurių vardą ar išvaizdą 
atkiša purvinos spaudos 
puslapyje.

Nuostabu! Kartais 
"sėkla" pakliūva į,gerą 
gruntą. Atsiranda ir to
kių, kam tas įžūlūs bro
vimasis į jo privatumą 
ima patikti. Matai, ir ma
ne pastebėjo! Tai atsar
gus žuvelių gaudymas la
bai drumstame vandeny. 
Tai apynasrio papuoši
mas laukinėmis gėlytė
mis . Bet, svarbu įsisąmo
ninti: tai apynasris!

Išeiviškųjų rašytojų 
knygų leidyba Vilniuje, 
dailės parodų organiza
vimas, netgi tik pasėdė
jimas prie vieno staliu
ko su Lietuvos laisvės 
idėją žudančiais kvislin 
gaiš, jau ir visai patiki
mas, ilgam, apynasris. 
Šitoks tikrai buvo ir ne
matė, klausėsi ir negir
dėjo, pažino Lietuvos su
verenumo genocidą, bet 
savo apynasrišku klusnu
mu, savoprokvislingiška 
tyla pritarė tam genoci
dui.

Apynasrio vergai įvai
rūs, jų klusnumo apynas
riui motyvai labai mar
gi , dažnai atvirkščiai pro - 
porcingi jų intelektui ir 
išeivijoje užimamai vie
tai. Tačiau tyla, pasyvus 
pritarimas kvislingi- 
nėms nuotaikoms, įsitiki 
nimas, kad šis status 
quo Lietuvos ir lietu
vių nežudo — suniekins 
jų "orumą", prestižą, is
torinio vyksmo išmany
mą būsimosios Lietuvos 
istorijos puslapiuose.

Ir Adomo Mickevi
čiaus laikų lenkų emi
gracijos sūkuriai, pasi
metimas ir ieškojimai 
liudija mums dabar, kad 
dalis politinės emigraci
jos nieko nepasimoko ir 
nieko neišmoksta. O juk 
dabartinė Lietuvos okupa
cija yra pragaištingesnė 
už ano meto carinę Len
kijos okupaciją.

Laikai keičiasi, bet 
apynasrio vergų filosofi
ja visad veisiasi emigran
tų masėje. Tos "filosofi
jos" ekspozicija gal tal
kins ir vergams pajusti, 
kas yra laisvė ir beato- 
dairinė kova dėl laisvės?

(j)

WELDING FIXTURE AND 
MACHINES 

IMMEDIATE OPENINGS 
FOR 

ELECTRICIANS 
FIXTURE BUILDERS 

MILL HANDS 
HYDRAULIC FITTERS 

DAY AND NIGHT SHIFT 
Full benefits. 58 hour week 

DOLLAR ELECTRIC CO.
3 1200 STEPHENSON 

MADISON HEIGHTS, MICH. 
(12-18)
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LAIKAS REALIAI TVARKYTIS
Ilgai užtrukusi nesan

taika tarp šiuo metu va
dovaujančių JAV Lietu
vių Bendruomenei ir 
Amerikos Lietuvių Ta
rybai yra viešapaslap- 
tis. Daugeliui mūsų šis 
ginčas yra labai įkyrė
jęs, nesuprantamas ir 
net nepateisinamas. Įky
rėjęs, nes jis drumsčia 
visuomeninės veiklos 
nuotaiką, nesupranta
mas, nes jam tęsti net 
rimtų priežasčių nėra. 
Pagaliau, jis yra nepa
teisinamas, nes labai 
trukdo net ir lietuvybės 
išlaikymo darbą — per
simesdamas į jaunesnią
sias kartas ir jas su- 
skaldydamas vyresniųjų 
pavyzdžiu.

Apie šį konfliktą daug 
rašyta, dar daugiau kal
bėta. Tad nenuostabu, 
kad jis yra įkyrėjęs "iki 
ausų". Nebenorima apie 
jį nieko girdėti, dar ma
žiau skaityti. Greičiau
siai dėl to, kad jau pra
dedama netikėti jo paten 
kinamu išsprendimu. Ne 
viltyje laukiama, kad atei
tyje dalykai savaime iš
sispręs. Laikas juk ge
riausias gydytojas! Lai
ku pasikliauti gal ir bū
tų galima, jeigu konflik
tas nebūtų aštrinamas. 
Svarbiausia, jei jis ne- 
persimetų į jaunesnią
sias kartas. Kas ati
džiau seka JAV lietuvių 
gyvenimą, tas su šird
gėla su manimi turės 
sutikti, kad paskutinių
jų 2-3 metų įvykiai rodo 
priešingai. To išvadoje 
dar kartą prašau visų 
kantrybės šiam ginčui 
"tiesiai įakispažiūrėti". 
Svarbiausia, paieškoti ke 
lių ir būdų jam sėkmin
gai užbaigti.
PRIVAČIAM POKALBY 
PROBLEMA LENGVAI 
IŠSPRENDŽIAMA

Išsikalbėkite dėl jo su 
pirmu sutiktu lietuviu, 
paskui su antru, trečiu ir 
t.t. Beveik kiekvienas iš 
jų privačiam pokalbyje 
nurodys eilę paprastų bū
dų šį ALT ir JAV LB- 
nės ginčą sėkmingai iš
spręsti. Dar daugiau, pri
vačiai kalbėdami net ir 
su šiom institucijom va
dovaujančiais, pamaty
sime, kad ir jie sutiks, 
jog ginčui užbaigti rei
kia tik truputėlį geros 
valios. Deja, oficialiuose 
tų pačių institucijų susi
tikimuose bendros kal
bos niekaip negalima su
klijuoti. Dar daugiau, pas 
taruoju metu visos ofici
alios pastangos ginčui už 
baigti yra nutrūkę!

KUR ŠUVA PAKASTAS?

Sėkmingam ginčo už
baigimui, atrodo, trugdo 
bent trys priežastys:

DR. ANTANAS BUTKUS

a. Ginčytinų sąvokų su 
maišymas,

b. asmeniškumai,
c. jam spręsti tinka

mų sąlygų (organizacinio 
aparato) nebuvimas.

Ginčui sėkmingai iš
spręsti, pirmiausia, rei
kia pašalinti jį sukelian
čias priežastis. Šiame at- 
vejuje tikrąsias priežas
tis yra net sunku atpažin
ti: per eilę metų ginči- 
tinieji dalykai susipai
niojo į labai sunkiai iš
narpliojamą reizginį. Są
vokoms susimaišius, ne- 
beišskiriami argumen
tai. To pasėkoje tuos pa
čius argumentus vartoja 
abiejų šalių tezėms pa
remti. Svarbiausia, gin
čui išnarplioti, iki šiol 
nebuvo sudarytas pasto
vus organas iš nuošalyje 
stovinčių asmenų.

KUR GINČO ESME?

Kaip žinome, Ameri
kos Lietuvių Taryba ir 
JAV Lietuvių Bendruo
menė siekia tų pačių tiks
lų tik kiek skirtingais 
būdais. Konfliktas atsi
randa ne tiek dėl tų ins
titucijų skirtingų sieki
mų, kiek dėl jų tikslų pa
našumo. Ne tik tikslai, 
bet ir resursai ir darbo 
jėga ateina iš absoliu

PLASTIC MOLD MAKERS 
MACHINE HANDS

With experience on basing mill or radial drill

DUPLICATOR OPERATORS
Familiar with true trace 3D

Minimum 3 yrs. exper in Plastic Mold Making. To work niglits, 58 hr. 
wk. all benefits, profit sharing retirement program, good steady 
employmnt.

CORVER ENGINEERING
9440 Grinnel Detroit, Mich. 48213

313-571-0110

SENIOR TOOLMAKER
We have immediate need for a toolmaker with a minimum of 
3 years experience building short run dies. Candidate mušt 
be able to perform assigned duties with limited supervision. 
Liberal company paid benefit package and competitive start
ing rate.

Contact in confidence
R. I. Masal

Bailey Meter Company
1050 Ivanhoe Rd. Cleveland, Ohio 44110

Phone 216-943-5500

B|a|i|l|e|y Babcock & Wilcox
An Equal Opportunity Emplover M/F

(16-19)

$5 PER HOUR
AND FLORIDA VACATION LIVING

Fast growing Florida converter needs experienced flexogra- 
laminator orperators. Top wages, perma-

Call J. C. Smith 
305-238-5961 

Or Write
Cellophane Corporation

P. O. Box 370
Miami, Florida 33157 

(17-21)

phic pressmen and 
nent positions.

Arnold

čiai tų pačių šaltinių — 
JAV-se gyvenančių lie
tuvių. Ta tikslų, resursų 
ir darbo jėgos tapatybė 
ir veda į veiklos parale
lizmą. Pastarasis maži
na atliekamo darbo pro- 
duktingumą, sukelia be
reikalingą konkurenciją, 
pavydą ir iš to kylančius 
asmeniškumus.

ORGANIZACINIAI SKIR
TUMAI NĖRA ESMINIAI

Pripažįstame, kad yra 
neesminio skirtumo or
ganizaciniam susitvar
kyme tarp JAV LB ir 
ALT. Kaip žinome, ALT 
yra sudaryta iš JAV lie
tuvių organizacijose rink 
tų atstovų. Kadangi į or
ganizacijas pakliūti rei
kia pareikšti norą, tad 
ALT organizacijai pri
klauso tik aktyvūs lietu
viai, dalyvaują organiza
cijose. JAV LB-nės Ta
rybos rinkimuose teore
tiškai galėtų dalyvauti vi 
si JAV-se gyvenantieji 
lietuviai. Tad LB, idea
liai imant, apima visus

TRUCK DRIVER 
OPPORTUNITY

Semi-drivers needed for over-the- 
road auto hauling. Applicant mušt 
meet Department of Transportą - 
tion requirement« and have good 
driving record. Call Jack Lewis, 
313-326*3300
AUTOMOBILE TRANSPORT INC. 

Wayne, Michigan
An Equal Opportunity Employer 

(17-23)

lietuvius — organizuo
tus ir organizacijoms ne 
priklausančius. Teoretiš
kai žiūrint ir jauni ir se
ni, ir aktyvūs ir pasyvūs 
turi teisę dalyvauti rin
kimuose ir būti renkami 
LB Tarybon.
TEORIJA, DEJA, LABAI 
SKIRIASI NUO PRAK
TIKOS

Praktikoje šia teise 
pasinaudoja labai nedi
delis nuošimtis visų JAV 
lietuvių. Apgailėtinai ma
žas jų nuošimtis renka 
LB Tarybą, dar menkes
nis apylinkės valdybas 
ir kitus LB organus. Gi 
iš tiesų labai graudus jų 
skaičius aktyviai daly
vauja JAV-bių Lietuvių 
Bendruomenės veikloje. 
Tas aktyviųjų skaičius, 
deja nebeauga, bet jau ma 
žėja...

KAME NEDALYVAVIMO 
PRIEŽASTIS?

Visuomeninis darbas 
mūsuose yra laisvanoriš
kas. Jis ne tik neapmo
kamas, bet ir nedėkin
gas, nes neproduktingas. 
Garbės ir tos nedaug, nes 
užimtos "valdžios" pos
to pajėgingumas ir įta- 
kingumas labai nedide
lis. Šioje padėtyje "val
džion" nedaug kas ver
žiasi. To pasėkoje ir 
JAV-bių Lietuvių Bend
ruomenę nėra sunku "už 
valdyti". Reikia tik tru
putėlį noro ir pasiorgani- 
zavimo. Tad nenuostabu, 
kad "aktyviųjų bendruo- 
menininkų koalicija" jau 
turi monopolį į JAV-bių 
LB-nės centrinių organų 
sudarymą ir jų užvaldy
mą.

(Bus daugiau)

PROTOTYPE MACHINIST
Excallcnt opportunity for a high 
school grad with 2 to 3 years work 
expenence in a toolroorn prototype 
model shop or n machine shop ap- 
prentice. Specializing in precision 
machining with cmphasis on sheel 
metai forming machine*. Successful 
candidate will fabricate prototype. 
Interest in N/C training desirable.

Contact in confidence

B. T. O’Shea
Bailey Meter Company

29801 Euclid Avė.
Wickliffe, Ohio 44092

Phone: 216-943-5500

BABCOCK & WILCOX

An F.qual Opportunity Employer
M/F fi6-!9)

0WNER OPERATORS
CAB OVER TRACTORS. M1LEAGE 
EARN1NGS M1DWEST AREA. MUŠT 
PASS DOT QUALIFICAT1ONS.

CONTAINER TRANSIT INC. 
MILtVAUKEE. W1S. 

TOLL FREE CALL - 
1-800-558-3951

(I6-18>

WANTED AT ONCE
IST CLASS SKILLED 
PUNCH PRESS 

SĖT UP MEN and OPERATORS 
Experienced for new horizontai and 
vertical automatic feed minster pres- 
sės.

Ist & 2nd shift.
Many fringe benefits & excellenl 
working conditions.

KENDALE INDUSTRIES INC. 
8600 EAST PLEASANT VALLEY RD.

INDEPENDENCE. OHIO
An F.qual Opportunity Employer 

(16-22)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

(Atkelta iš 1 psl.)
Meninė dalis susidėjo 

iš scenos vaizdelio, dai 
Įlojo žodžio, muzikos, 
dainos, baleto ir tautinių 
šokių.

Montažą paruošė Ge
novaitė Modestavičienė, 
o įvykdė jaunieji korpo- 
rantai. Pora valandų pra
skriejo, kaip kaleidosko
pe.

Pirmieji pasirodė su 
vaizdeliu iš Vinco Krė
vės "Skerdžiaus" Senis 
Lapinas, nors ir žino
mas melagis ir pagyrū
nas, bet visų gerbiamas 
ir branginamas, ypač 
moterų ir vaikų. Mote
rims jis pagelbsti kas
dieninėse problemose, o 
jos ats i lygindamos jį pa
lepina skanesniu valgio 
kąsneliu. Jis myli’ miš
ką, 0 yPač Grainio lie
pą ir savo likimą su ja 
surišęs. Paklaustas kiek 
dar ilgai gyvens, jis ne 
dvejodamas atsako —tol 
kol stovės Grainio liepa. 
Ir kada Grainys nukerta 
gražulę liepą, Lapinas 
suglemba ir daugiau ne
sikelia.

Jaunieji aktoriai vaiz
džiai parodė žmonių ir 
Lapino problemas. Da
lyviai: Vida Gerštikai- 
tė, Alvyda Guobytė, Al
vydas Jonikas Eglė Juod
valkytė, Marius Kasniū- 
nas, Danutė Noltė, Li
nas Regis, Daiva Vait
kevičiūtė ir Rita Vaikiu 
nienė. Režisavo: E. Juod
valkytė, L. Regis ir D. 
Vaitkevičiūtė. Apšvieti
mas Č. Rukuižos. Žiūro
vus su apysaka supažin
dino E. Juodvalkytė.

EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ 

1973 METAIS
American Travel Service Bureau, vadovaujamas Wal- 

ter Rask-Rasčiausko, 1973 metais organizuoja 12 turistinių 
ekskursijų į Lietuvą. Lietuvoje visos ekskursijos viešės 11 
dienų —• Vilniuj, Kaune, Druskininkuose ir Trakuose. 
Walter Rask-Rasčiauskas, pirmas pradėjęs vežti žmones 
j Lietuvą, tą darbą sėkmingai tęsia jau 12 metų. Jo ekskur
sijos tvarkingai suorganizuotos ir vyksta sklandžiai.

NR. 1 GEGUŽĖS 21 D. 15 DIENŲ KELIONĖ 
Iš CHICĄGOS — $750.00

NR. 2 GEGUŽĖS 28 D. 16 DIENŲ (SU LENINGRADU) 
IŠ CHICĄGOS $798.00, Iš NEVV YORKO $700.00 
NR. 3 BIRŽELIO 3 D. 17 DIENŲ (SU LENINGRADU) 
Iš CHICĄGOS $863.00, Iš NEVV YORKO $765.00 

NR. 4 BIRŽELIO 25 D. 15 DIENŲ KELIONĖ 
IŠ CHICĄGOS — $815.00

NR. 4A BIRŽELIO 25 D. 21 DIENA (SU ROMA)
Iš CHICĄGOS — $980.00

NR. 5 LIEPOS 9 D. 14 DIENŲ KELIONĖ
Iš CHICĄGOS $825.00, Iš NEVV YORKO $725.00

NR. 5A LIEPOS 9 D. 21 DIENA (SU ROMA)
IŠ CHICĄGOS $980.00, Iš NEVV YORKO $880.00 

NR. 6 LIEPOS 15 D. 14 DIENŲ KELIONĖ
IŠ CHICĄGOS $835.00, Iš NEVV YORKO $738.00 

NR. 7 LIEPOS 19 D. 14 DIENŲ KELIONĖ
IŠ CHICĄGOS $825.00, Iš NEVV YORKO $725.00

NR. 8 RUGPIŪČIO 1 D. 14 DIENŲ KELIONĖ 
IŠ CHICĄGOS — $825.00

NR. 9 RUGPIŪČIO 13 d. 21 DIENA (SU ROMA)
IŠ CHICĄGOS — $980.00

NR. 10 RUGPIŪČIO 22 d. 14 DIENŲ KELIONĖ 
Iš CHICĄGOS $800.00, Iš NEVV YORKO $700.00

NR. 11 SPALIO 1 D. 15 DIENŲ KELIONĖ 
IŠ CHICĄGOS — $720.00

NR. 12 GRUODŽIO 19 D. 14 DIENŲ KELIONĖ
Iš CHICĄGOS $735.00, Iš NEVV YORKO $635.00

Prašoma iš anksto pasirinkti Jums tinkamą kelionės 
datą ir registruotis, nes dalyvių skaičius grupėse ribotas, 
{mokėjimas asmeniui $100.00. Paskelbtos kainos — gyve
nant dviese kambaryje; atskiras kambarys — $85.00 papil
domo mokesčio, ekskursijose su Roma $100.00 — papil
domo mokesčio.

ALL AIR FARES SUBJECT TO CHANGE AND/OR 
GOVERNMENT APPROVAL.

Visais kelionių reikalais prašau kreipkitės į:
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South VVestern Avenue 
Chicago, Illinois 60643

Telefonas (312) 238-9787
Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti į 

Ameriką; teikiame informacijas kelionių reikalais į visus 
pasaulio kraštus, parūpiname vizas ir bilietus.

• ••
Petro Vėbros vaikaitė 

Rita pūtė klarnetą, o pia 
ninu palydėjo Živilė Mo- 
destienė.

Poezijos montažą at
liko: E. Juodvalkytė, A. 
Matutytė ir D. Vaitke
vičiūtė.

Gracingai baletą pašo
ko Kornelija Baipšyte.

Vyrų kvartetas (ar 
kaip jį pavadinti) prita
riant instrumentams įs 
pūdingai padainavo ke
lias populiarias dainas. 
Publika taip buvo suža
vėta, kad privertė bisuo 
ti. Ansamblį sudarė: V. 
Dargis, Z. Mikužis, A. 
Modestas, L. Narbutas 
ir S. Strokus.

Pabaigai, per du išėji 
mus, tautinių šokių gru
pė, vadovaujama Nijolės 
Pupienės grakščiai pašo 
ko šustą, vėdarą, kepuri
nę ir ketvirtainį. Akor
deonu palydėjo Petras 
Blekys.

Itarpose visi dalyviai 
bendrai dainavo liaudies 
dainas. Vadovais buvo V. 
Dargis, A. Kašubą, V. Ma 
žeika, A. Plytnikas irkt. 
Programai įdomiai va
dovavo filisteris dr. Vy
tautas Dargis, protar
piais ir pats aktyviai įsi 
jungdamas į vieną ar ki
tą pasirodymą.

Nuotaika visų dalyvių 
buvo pakili ir linksma. 
Vyresniųjų korporantų 
galėjo būti ir daugiau. 
Neatvykę į šį renginį 
daug nustojo, o dalyva
vę pamatė koks gajus, 
energingas ir patriotiš
kas yra jaunimas. Jau
nimas sudarė didesnę pu
sę dalyvių.

Antanas Juodvalkis

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Nekontroliuojamas prieauglis KAS SUŽLUGDĖ

GERAI AR BLOGAI? "VAIDILOS” TEATRĄ?
Stebint žmoniųprieaug 

lį, ypač paskutinių dviejų 
šimtmečių eigoje, mato
me fantastišką žmonijos 
augimą. Pirmam žmonių 
bilijonui pasiekti, mano
ma, užtruko apie 100 tūks 
tančių metų, antram apie 
75 metai, trečiam bilijo
nui — 35 metai. Jeigu to
kia augimo progresija 
tęsis ir toliau, tai 1980 
metais pasaulyje bus4bi 
lijonai žmonių, kas reiš
kia, kad 4-tam bilijonui 
priaugti užteks 20 metų, 
o penktam vos dešimt me 
tų. Šių statistinių davinių 
akivaizdoje, žmonių 
prieauglio kontrolės klau-

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• SKAUTŲ AIDAS, 1973 
m. sausio mėn. Nr. 1. Mė
nesinis lietuvių skautų 
iliustruotas žurnalas. Reda
guoja Juozas Toliušis, 7220 
So. California Avė., Chica
go, III. 60629. Administruo
ja A. Orentas, 6840 So. 
Campbell Avė., Chicago, III. 
60629. Metinė prenumerata 
5 dol.

• SĖJA, 1972 m. Nr. 4. 
Tautinės demokratinės min
ties laikraštis. Redaguoja 
Liudvikas Šmulkštys, 2523 
West 69th St., Chicago, III. 
60629. Leidžia Varpininkų 
leidinių fondas. Adminis- 
troja Juozas Urbelis, 1649 
N. Broadway, Melrose Park 
III. 60160. žurnalas išeina 4 
kartus per metus. Prenu
merata 5 dol.

DIENOS

UTmiflAM Hn

• LIETUVIŲ DIENOS, 
1973 m. sausio mėn. Nr. 1. 
Leidžia A. Skirius. Redak
cinė kolegija; Dalia Mac
kialienė, Pranas Gasparo- 
nis, Vacys Prižgintas ir 
anglų k. redaktorius A. Mi
lukas. žurnalo metinė pre
numerata 9 dol. Adresas: 
4364 Sunset Blvd., Holly- 
wood, Calif. 90029.

• Jonas Juodvalkis, MA
NO DIENOS. Atsiminimai. 
Redagavo Bronius Kviklys. 
Išleido Anatolijus Kairys 
Chicagoje 1973 metais. Lei
dinys yra pomirtinis, nes 
autorius yra miręs Chica
goje 1969 m. lapkričio 20 d. 
Knyga 112 psl., iliustruota 
nuotraukomis, kaina 2 dol.

DR. D. DEGĖSYS teritorijoje pasidarė 
ankšta. Senesnės pelės 
pradėjo išstumdinėti jau
nesnes iš grupės užimto 
ploto. Taip iš grupės iš
stumtos jaunos pelės, ne- 
priklausydamos šeimai, 
augo be jokios senesnių 

simas vis daugiau ir dau
giau darosi svarbus irto 
dėl keliamas spaudoje. 
Nenuostabu, kad mūsų 
krašto įstatymai, kurie 
anksčiau varžė žmonių 
prieauglio Kontrolę, šių 
faktų įtakoje keičiasi ir 
derinasi prie laiko rei
kalavimų. Kai kurios gru 
pės bei paskiri indivi
dai dar vis priešinasi 
žmonijos prieauglio kon
trolės idėjai, bet žmonių 
prieauglio problema yra 
prieš mūsų akis ar ji 
mums patinka ar nepatin 
ka ir ji turi būti spren
džiama blaiviu protu. Jai 
išspręsti yra tik viena 
galimybė, būtent regu
liuoti gimimų skaičių.

Kas gi atsitiktų su žmo 
nėmis, jeigu jiems bū
tų leista daugintis be jo
kios kontrolės? Dr. John 
B. Calhoun, dirbantis Na
tional Institute of Mental 
Health, Maryland, mano, 
kad nekontroliuotas žmo
nių dauginimasis gali vi
siškai sužlugdyti žmoni
ją. Šiai savo nuomonei 
įrodyti jis pravedė labai 
įdomų bandymą su pelė
mis. Tas jo bandymas bu- pelių priežiūros. Tokiu 
vo aprašytas Medical 
Tribūne šių metų vasario 
mėnesio 13-tos dienos lai 
doje.

Dr. Calhoun'ui rūpėjo 
išsiaiškinti, kas atsitiktų 
su vienos rūšies gyvulių 
kolonija leidžiant jiems 
laisvai daugintis nedidi
nant jų gyvenamos vieto
vės ploto. Tokiam bandy
mui jis pasirinko peles. 
Specialiai paruoštame 
kambaryje, 10-tes kvad
ratinių pėdų pločio ir 
4 1/2 pėdos aukščio, dr. 
Calhoun įtaisė pelėms 
narvelius, kuriuose pa
gal jo apskaičiavimą ga
lėjo tilpti apie 4 tūks
tančiai pelių. I tą kam
barį jis įleido keturias 
poras pelių: keturius pa
tinus ir keturias pate
les. Pelės gavo maisto 
ir vandens tiek kiek jos 
norėjo. Pradžioje pelės 
veisėsi labai greitai, taip 
kad dviejų metų pabaigo
je pelių kolonijoje jau bu
vo du tūkstančiai du šim 
tai pelių, bet po dviejų 
metų reikalai pradėjo 
keistis, o praėjus ketu
riems su puse metų — 
visa pelių kolonija išny
ko.

Normaliose gamtos 
sąlygose pelės gyvena 
mažomis grupėmis, apie 
12 pelių vienoje grupėje. 
Tokia pelių grupė užima 
pasirinktą vietovę-terito 
riją ir sudaro lyg vieną 
šeimą. Senesnės pelės 
moko jaunesnes tam tik
ros tvarkos bei discipli
nos. Tokioje grupėje pe
lių tarpusavio bendravi
mas remiasi amžiaus 
vyresniškumu. Dr. Cal- 
houn’o pelių kolonijoje 
pelės pradžioje susi
skirstė į 14 grupių - šei
mų. Kiekvienoje grupėje 
po 10-12 pelių. Šios pir
mos pelių grupės užėmė 
geriausias vietas kam
baryje, arčiausias prie 
maisto. Pelių prieaugliui 
smarkiai didėjant grupės

Dr. Calhoun su savo pelėmis...

būdu kolonijoje atsirado 
"gatvėje" išaugusi pelių 
karta. Šios pelės jokios 
grupės tvarkos nežino
jo ir jokios disciplinos ne
pripažino. Jos pradėjo 
užpuldinėti grupių terito 
rijose gyvenančias pe
les. Grupių patinai, gin
dami be atodairos tiek 
teritoriją tiek pateles ir 
gyvendami visą laiką ner
vinėje įtampoje, išsieik
voję viens po kito greitai 
išmirė. Išmirus pati
nams teritorijos gynimą 
perėmė senos patelės. 
Tradicinė pelių grupės 
tvarka pradėjo griūti. 
Normaliai patelės augin
davo jaunas peles ir jas 
prižiūrėdavo, o patinai 
jas gindavo nuo užpuolė
jų. Patelėms perėmus gy
nėjų - patinų pareigas jų 
elgesys pasikeitė: vieto
je, kad prižiūrėti vaikus, 
jos pradėjo juos išstumti 
iš teritorijos ribų, gi pa
čios pasidarė agresyvios 
ir piktos. Natūralioje 
gamtoje jos tokios nebū
na. Žodžiu, pelių kolo
nijoje išsivystė tikra be
tvarkė. Tokiai betvarkei 
progresuojant, maždaug 
už dviejų su puse metų 
nuo bandymo pradžios, 
toje kolonijoje atsirado 
vis daugiau ir daugiau 
dar kitokio elgesio pelių. 
Šios pelės buvo gražiai 
nuaugusios, atrodė svei
kos, tačiau jos buvo labai 
apatiškos, nerodė jokio 
veržlumo ir neužpuldi- 
nėjo kitų pelių. Jos dau
gumą laiko praleisdavo 
snausdamos narvelių 
kampuose. Nuo kitų pe
lių jos skyrėsi svarbiau
siai tuo, kad jos nerodė 
jokio lytinio aktyvumo ir 
nepajėgdavo apsivaisin
ti. Su šių pelių atsiradi
mu kolonijos pelių prie
auglis sustojo ir jų skai
čius pradėjo mažėti. Po 
keturių su puse metų iš 
dviejų tūkstančių dviejų 
šimtų pelių pasiliko tik

penkiolika patelių ir vie
nas patinas. Dr. Calhoun 
likusioms patelėms pa
rūpino sveikų, normalio
se sąlygose išaugintų pa
tinų ir juos įleido į ko
loniją tikėdamas, kad šie 
nauji patinai pajėgs at
gaivinti nusilpusią pelių 
koloniją. Bet patelės pa
siliko nevaisingos ir prie
auglio nebuvo. Pelių ko
lonija po trumpo laiko be 
prieauglio išnyko.

Dr. Calhoun praeityje

yra daręs panašius ban
dymus su mažesnėm pe
lių kolonijom. Visas jo 
bandomąsias kolonijas 
ištikdavo toks pat liki
mas. Juo mažesnis būda
vo kolonijos gyvenama
sis plotas, tuo greičiau 
išmirdavo pelės.

Žmogus yra nepalygi
namai komplikuotesnis 
gyvis negu pelė, bet šio 
bandymo išvados tinka ir 
žmonėms. Žmonių skai
čiui didėjant ribotame 
plote, tiek jų reakcijos 
tiek jų elgesys darosi pa 
našus į dr. Calhoun'o 
bandomųjų pelių elgesį. 
Todėl šio bandymo rezul
tatai mus verčia rimtai 
pagalvoti, tiek apie žmo
nijos ateitį tiek apie žmo 
nių prieauglio kontrolę.

DIRVOS NOVELĖS KONKURSAS

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turinį 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.

Beskaitydamas komu
nistinę lietuvių enciklope 
diją, užtikau rašinį apie 
"Vaidilos" teatrą Vilniu
je. Čia be kit ko taip pa
rašyta: "Vok. faš. oku
pacijos metais teatro dar 
bas sutriko. Iš repertu
aro buvo pašalintos ta- 
ryb. dramaturgų pjesės. 
Negaudami iš valdžios 
materialinės paramos, 
trupės dalyviai patys rū
pinosi buitiniais teatro 
reikalais (patalpų remon 
tu, kuru,transportu, sce
nos reikmenimis). 1943 
m. teatras kurį laiką 
buvo uždarytas". Kiek 
čia tiesos, ir kiek čia pro
pagandos, sužinosime iš 
kitų šaltinių, tuo tarpu no
riu trumpai apžvelgti 
"Vaidilos" teatro nueitą 
kelią.

LE tikslias žinias apie 
"Vaidilos" teatrą patei
kia to teatro buvusi artis
tė M. Lemešytė-Dikinie- 
nė, gyv. Chicagoje ir vil
nietis veikėjas kalbinin
kas V. Kulbokas. Mokyt. 
A. Krutulio iniciatyva, 
1922 m. buvo įsteigta Vil
niaus Lietuvių gimnazi
jos dramos sekcija, iš 
kurios 1930 m. išaugo Vil
niaus Lietuvių sąjungos 
dramos sekcija, pava
dinta "Vaidilos" vardu. 
Šios dramos sekcijos spi
ritus movens buvo A. 
Krutulis ir Juozas Ka- 
nopka. J. Kanopka buvo 
šio teatro vadovas ir re
žisierius. Teatras ruošė 
vaidinimus ne tik Vilniu
je, bet ir visame Vil
niaus krašte. 1930-35 m. 
laikotarpyje "Vaidila" su 
ruošė 109 vaidinimus ir 
17 koncertų. Vėliau per 4 
metus dar suvaidino 169 
spektaklius. Lenkai, žino - 
ma, "Vaidilos" teatrą 
varžė ir persekiojo. 1937 
m. ištrėmė net teatro va
dovą J. Kanopką į nepri
klausomą Lietuvą. Bet 
"Vaidilos teatro artistų,

Stepas Vykintas 

idealistų dėka, jis ne tik 
išsilaikė, o dar paskati
no ir Vilniaus krašto lie
tuviškąjį jaunimą ruošti 
lietuviškus vaidinimus. 
Iki 1935 m. visame Vil
niaus krašte buvo suruoš
ta 1500 vaidinimų.

Vilniui atitekus Lietu
vai, čia grįžo J. Kanop- 
ka ir, sutelkęs senuosius 
aktorius, įsteigė Vil
niaus lietuvių dramos te
atrą. Jis 1939 m. lapkri
čio mėn. buvo paskir
tas "Vaidilos" teatro di
rektoriumi. Jo tikslas bu 
vo — išugdyti profesinį 
teatrą. Todėl buvo pa
kviestas režisieriumi 
Alg. Jakševičius, miręs 
1941.V.30 d. Tai didelio 
talento ir kultūros artis
tas ir režisierius, nau
jų teatro kelių ieškoto
jas. Gaila, kad jis neilgai 
tegalėjo skirti savo jė
gas ir talentą "Vaidilos" 
teatrui išpuoselėti. Ta
čiau jis pasitelkė savo 
mokinių ir profesinių 
artistų būrį, kurie šio 
teatro meninį lygį iškė
lė.

"1939-41 m., besikei
čiant politinėms sąly
goms — rašo M. Dikinie- 
nė — keitėsi ir V. teat
ro šeimininkai, todėl nor
malių darbo sąlygų jau
nam teatrui trūko. 1941 
m. rudenį, vokiečių oku
pacijos metu, V. teatras 
pateko Vilniaus miesto 
žinion ir veikė Vilniaus 
miesto savivaldybės dra
mos teatro vardu. 1943 
m. vokiečių okupacinės 
valdžios V. teatras buvo 
uždarytas, bet Vilniaus 
burmistro pulk. K. Dabu- 
levičiaus pastangomis bu
vo atgauta V. teatrui tei
sė veikti". Nežinau, kaip 
ilgai V. teatras buvo už
darytas, bet, man rodos, 
labai trumpą laiką. Tai 
galėtų patikslinti pulk. K. 
DabuleviČius, kuris gy
vena Chicagoje. Man te
ko su pulk. K. Dabulevi- 
Čiumi bendradarbiauti V. 
teatro reikalu. Rodos, ir 
A. Kernagį, kaip reži
sieriu, o V. Kosciušką, 
kaip dekoratorių įpiršau. 
Man tuo metu teko būti 
Švietimo Vadybos meno 
departamento direkto
riumi. Faktinai visi teat
rai turėjo priklausyti 
šiam departamentui, bet 
kaž kodėl V. teatras buvo 
iš departamento išjung
tas.

"Vaidilos" teatras 
1939-44 m. laikotarpyje 
yra paruošęs 14 premje
rų. Iš jų pažymėtinos: V. 
Adomėno farsas "Sveti
mos plunksnos" (režisa
vo J. Gustaitis), P.Apel 
tragedija "Gertrūda" 
(rež. A. Škėma), A. de 
Musset komedija "Ma- 
rijanos kaprizai" (rež. J. 
Blekaitis), P. Vaičiūno 
"Naujieji žmonės" etc. 
Čia veikė ir nuolatinis 
lėlių teatras, kuriam va 
dovavo M. Krinickaitė. 
Lėlių teatras paruošė 3 
premjeras. Labai atsi
prašau mielus "Vaidi
los" teatro darbuotojus, 
kad visų meno vadovų,

(Nukelta į 6 psl.)
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Rochestery Įvykusio Vasario 16minėjimo dalis dalyvių. V. Staškevičiaus nuotrauka

Vasario Šešioliktoji Rochestery
Šiais metais Vasario 

16-sios minėjimas pra
ėjo ypatingai iškilmin - 
gai, dalyvaujant dide
liam žmonių skaičiui.

Pirmiausia, pačią va
sario 16-ją dieną Roches
terio miesto meras iškil-

Rochesterio miesto meras
Stephen May kalba Vasario 16 
minėjime.

KAS 
SUŽLUGDĖ...

(Atkelta iš 5 psl.) 
režisierių, artistų nepa
minėsiu, nes tai užim
tų daug vietos, tačiau 
visiems jiems didelė pa 
garba ir padėka. Ypač 
nusipelnė ilgametis te
atro direktorius Juozas 
Kanopka.

Dažnai lankiau "Vai
dilos" teatro spektaklius 
ir gėrėjausi teatro nuo
latine pažanga. Kartą tik 
nenumiriau bežiūrėda
mas "Vaidilos" teatro
vaidinimą. Atsimenu, 
kad tada mane spektaklio 
metu apalpusį išnešė įko- 
ridorių Valerijonas Šim 
kus ir mane atgaivino. 
Tai niekad neužmiršiu 
šio kilnaus veiksmo.

Raudonajai armijai 
1944 m. vėl okupavus 
Lietuvą, "Vaidilos" te
atras buvo perkeltas įru
sų dramos teatro patal
pas. Jis greit, 1945 m., 
buvo ir uždarytas. Kas 
vertė šį teatrą Vilniuje 
likviduoti, nesunku nu
manyti. Lietuviškieji ko_ 
munistai gerai žinojo, 
kad "Vaidilos" teatro va
dovybė ir artistai nėra 
jiems palankūs. Didžiulį 
teatro kolektyvą sekti 
jiems buvo sunku. Todėl 
nutarė teatrą įjungti į. 
Vilniaus dramos teatrą, 
o artistus išmėtyti po 
visus Lietuvos teatrus. 
Taigi, ko naciai nesuspė
jo padaryti, tai padarė 
lietuviškieji komunistai 
— nuolat žengiantį pir
myn "Vaidilos" teatrą 
1945 m. sulikvidavo. O 
juk Vilnius yra toks lie
tuvių kultūros židinys, 
kuriame ir keli teatrai 
gali gerai egzistuoti ir 
veikti.

DIRVA

tinęs lietuvių tautos ko
vas dėl laisvės. Pamal
dų metu giedojo LB cho
ras, vad. Jono Adomai
čio. Vargonavo Raimun
das Obalis. Pamaldose 
organizuotai dalyvavo 
organizacijos su vėlia
vomis .

Tuoj po pamaldų para
pijos salėje buvo trum
pas vyskupo priėmimas, 
kurio metu vyskupas pa
sisveikino su kiekvienu 
čia dalyvavusiu parapi
jiečiu, kuriuos jam pri
statinėjo klebonas tėvas 
Augustinas Simanavi
čius, OFM. Vėl trumpai 
kalbėjo vyskupas, tarp

mingoje audiencijoje 
miesto posėdžių salėje 
priėmė lietuvių delega
ciją, kurios metu paskeb 
bė iškilmingą atsišauki
mą, skelbiantį Vasario 
16—ją Lietuvos Nepriklau
somybes Diena Roches
terio mieste ir apylinkė
je. Iškilmių metu pasi
keista trumpomis svei
kinimo kalbomis ir me
rui įteikta dovanų. Va
kare TV du kartu rodė 
šias iškilmes vietinių ži
nių metu.

Sekmadienio rytą visi 
susikaupę išklausėme

Inž. E. Cuplinskas, Kanados 
LB cv pirmininkas, minėjime 
pasakęs pagrindinę kalbą.

Rochesterio vyskupas Joseph L, Hogan procesijoje eina Į lietu
vių šv. Jurgio bažnyčią. Toliau matomos organizacijų vėliavos. 

V. Staškevičiaus nuotrauka

labai gražios radijo pro
gramos lietuvių pus valan 
dyje. Šią specialią pro
gramą labai gražiai pa
ruošė ir pravedė inž. 
Vaidevutis ir Nijolė 
Draugeliai. Programa bu 
vo angliškai ir lietuviš
kai.

Iškilmingas šv. Mi

Popietėje su istorike dr. Vanda Sruogiene Chicagos Lietuvių Tautiniuose Namuose, kurią surengė 
Lietuvių Moterų Federacijos Chicagos klubas, norėdamas supažindinti su iškilesnėmis Chicagos mo
terimis. Kita popietė Įvyks su dailininke Ada Sutkuviene balandžio 8 d. Antano Plaušinaičio nuotrauka

šias už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės aukojo Ro
chesterio vyskupas Jo
seph L. Hogan, specialiai 
šiam reikalui atvykęs’į 
lietuvių šv. Jurgio baž
nyčią. Vyskupas pasakė 
ir turiningą, gražų pa
mokslą apie Lietuvos di
dingą praeitį ir dabar-

kitko pareiškęs, kad jam 
labai patikusios gies
mės bažnyčioje ir cho
risčių bei jaunimo gra
žūs tautiniai drabužiai. 
Prisiminė, kad net šv. Mi
šioms jam patarnavo vy
resnieji berniukai tauti
niuose drabužiuose.

Toje pačioje salėje 3 
v. p.p. įvyko iškilmin
gas Vasario 16-sios mi
nėjimas, kurį atidarė ir 
pravedė dr. Antanas Kli
mas. Buvo įneštos vėlia
vos (Gudino posto legio
nieriai), sugiedoti him
nai, pagerbti žuvusieji. 
Ilgu plojimu buvo pagerb
ti salėje esą savanoriai 
- kūrėjai. Buvo nemaža 
sveikinimų, daugiausia 
raštu, tik graikų atsto
vas sveikino trumpu žo
džiu. Taip pat sveikino 
kongresmano Frank Hor- 
ton asmeninis atstovas. 
Pagrindinę, įdomią bet 
trumpą kalbą pasakė Ka
nados LB CV pirminin
kas inž. Eugenijus Oup- 
linskas.Po to kalbėjo nuo
širdus lietuvių draugas 
Rochesterio meras Step
hen May. Jis buvo sutik
tas labai entuziastiškai.

Jūratė Krokytė per
skaitė rezoliuciją, ku
rią susirinkimas vien
balsiai priėmė. Rezoliu
cijoje ypatingai kreipia
mas JAV vyriausybės dė
mesys į įvyksiančią Eu
ropos Saugumo Konfe
renciją ir su ja susiju
sias, Lietuvą liečiančias 
problemas. Rezoliucija 
bus išsiuntinėta atitinka
miems asmenims ir įstai
goms.

Oficialiosios dalies pa
baigoje LB apylinkės vai 
dyba įteikė LF medalius 
dviem pasižymėjusiems 
LB veikloje asmenims. 
Tai jau treti metai, kaip 
šita "vietinių Oskarų" tra
dicija yra vydoma. Šie
met L F medaliai įteikti 
raš. Jurgiui Jankui iril- 
gamečiui Radijo Klubo 
pirmininkui Pranui Pui
dokui. Medalius įteikė 
LB apylinkės valdybos 
pirm. dr. R. Sedlickas.

PAS FLORIDOS LIETUVIUS
Minėjo Vasario Šešioliktqjq

Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės minėji
mas įvyko Vasario 17, 
sutraukęs arti šimto da
lyvių ir buvo surinkta 450 
dol. aukų. Programa bu
vo labai įvairi. Pirmiau
sia sugiedota Amerikos 
ir Lietuvos himnai vado
vaujant Anitai Karns - 
Navickaitei. Kun. Albi
nas Bielskis sukalbėjo 
invokaciją. Buvęs Lietu
vos seimo atstovas J. 
Kudla perskaitė Lietu
vos Nepriklausomybės 
paskelbimo aktą ir Klu
bo pirmininkas A.M. Au- 
gūnas pasakė kalbą, pla
čiai išdėstydamas Ame
rikos senosios kartos lie
tuvių nuveiktus didelius 
darbus Lietuvos išvadavi 
mo reikaluose.

Pagrindiniu kalbėtoju 
buvo Vytautas Staneika. 
Dar kalbėjo šaulių bū
rio atstovas Povilas Mik
šys iš Juno Beach.

Koncertinę programos 
dalį išpildė solistė Ani- 
ta Karns-Navickaitė iš 
Miami Beach, Fla. Gra
žiai padeklamavo tai die
nai pritaikytus eilėraš
čius Andrėja Zotovaitė. 
Minėjimo programą pra
vedė Antanas Rugis, o jį 
pavadavo A.M. Augūnas.

Šis Lietuvių Klubas ski-. 
riasi nuo visų kitų klu
bų tuo, kad jame nariais 
yra daugiausiai naujakū- 
riai pensininkai lietu
viai. Senosios kartos na
rių šiame Klube rasime 
vos apie desėtką. Seno
sios kartos tarpe yra ir 
šio L. Klubo organiza
torius A. M. Augūnas. Jis 
jau penkti metai kai Klu
bui pirmininkauja. Stam
biausias L. Klubo orga
nizatorius ir palaikyto
jas yra Sapphire Motor 
Lodge motelio savinin
kas klubo vicepirm. Vy
tautas Tomkus. Jo dide
lis pasišventimas Klubo 
naudai pritraukė daug 
naujų narių. Vytautas 
Tomkus netik yra Klube 
geras darbuotojas, bet 
jis yra ir kitose srityse 
geras organizatorius. 
Vytautui Tomkui priklau 
so nuopelnas už suorga
nizavimą Juno Beach di
dokos lietuvių kolonijos. 
Juno Beach apylinkėje, 
Tomkus apgyvendino jau

Pertraukos metu buvo 
renkamos aukos. Salėje 
aukų surinkta 1,344 dole 
riai. Tai didelė suma ne
didelei Rochesterio lie
tuvių kolonijai. Anksčiau 
čia būdavo surenkama 
apie 1,000 dol.

Meninėje dalyje daly
vavo solistė Birutė Čypie- 
nė ir solistas Leonas 
Baltrus. Akompanavo K. 
Saladžius ir p. Young. La
bai gražiai pasirodė ir Ii 
tuanistinės mokyklos mo
kiniai: deklamuodami,
dainuodami. Juos pa
ruošė ir programai vado 
vavo lit. mokyklos vedė
jas Vytautas Žmuidzinas 
ir mokytoja Jūratė Kro
kytė. V. Žmuidzinas va
dovavo ir visai meninei 
daliai.

Po minėjimo apatinė
je salėje kukliai pasivai
šinta. Bet ir ta dalis dar 
duos keliasdešimt dole
rių pelno... Minėjimą ruo
šė ALT Rochesterio sky 
riaus valdyba, bet daly
vavo visi lietuviai, kaip 
visuomet. Ir dalyvavo vi 
sur gausiai ir širdingai.

L.R.
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daugiau dvidešimt lietu
vių šeimų pensininkų, o 
kiti turi nusipirkę skly
pus ir rengiasi tuojaus 
statytis namus. Vėliau
siu laiku, Juno Beach nu
sipirko nuosavybes Dr. 
Vytautas Avižonis ir Dr. 
Jauniškis. Dabar laukia
me Dr. Jankausko.

Kalbant apiep.p. Tom
kus ir jų gražius mote
tus, negalima praleisti 
nepaminėjus ir p.p. Pily- 
pavičių su Dirsiais, ku
rie praeitą rudenįnupir- 
ko Juno Beach, netoli 
Tomkų, didelį motelį ir 
jį puikiai atremontavę da 
bar nuomoja. Motelio pa
vadinimas: Ocean Lodge 
Motei, 570 Ocean Drive, 
Juno Beach. O gražiame 
Lake Worth Bernardas 
ir Rūta Galinaičiai, vos 
prieš metus pirko mote
lį su labai gražiu namu, o 
dabar baigė statyti išnuo
mavimui . apartamentą. 
Jų adresas: 1509 Fede
ral Highway, LakeWorth 
Šių lietuvių Floridoje ap
gyvendinimas taip pat 
yra V. Tomkaus ir A. Au 
gūno nuopelnai.

Lietuvių Klubas labai 
smarkiu šuoliu auga. Au 
ga netik narių skaičiu
mi, bet ir pavyzdingais 
darbais. Neseniai Klubas 
paaukojo $200 Bražinskų 
bylos vedimui.

Lietuviai pensininkai 
ar atostogininkal lanky
kite Floridą ir ruoškitės 
nuolatiniam Floridoje ap
sigyvenimui. Sveikatin
gumo atžvilgiu geresnės 
vietos už Floridą Ame
rikoje nėra. Apsistokite 
tik lietuvių moteliuose. 
Kainos pigesnės kaip pas 
svetimtaučius, o malonu
mo ir patogumo daugiau.

A. M, Augūnas

WANTED 
TOOL MAKER 
BORING MILL 

OPERATOR 
MILL OPERATOR 

BRIDGEPORT 
OPERATORS 

SHEET METAL 
WORKERS 

ZYGLO 
OPERATORS 

FUSION WELDERS 
TOOL DESIGNER

FULL BENEFITS. 

SMITH-MORRIS 
CORPORATION 

2615 Wolcott 
Ferndale, Mich.

An Equal Opportunity Employer 
(18-21)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED

TOOL & DIE MAKERS 
$4.98 to $5.28

Immediate openings on 2nd 
shift. Mušt have completed ap- 
prenticeship oi’ have 5 years 
experience.
Second shift premium. Steady 
work. Gdod fringe benefits.

APPLY IN PERSON
9 to 11 & 7 to 4 p. m.

THE S. K. WELLMAN 
CORP.

200 EGBERT 
BEDFORD, OHIO 

An F.pual Opportunity Employer 
(18-20)

MACHINIST GOOD OPPORTUNITY 
FOR OUALIflED MACHINISTS 
AND MACHINE OPERATORS. 

STEADY WORK FULL OR PART 
TIME CALL

SCHAEVITZ ENGINEERING
Rt. 130 and Union Avė. 

Pennsauken, N. J.
1-609-662-8000 or 215-629-1950 

(18-24)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

HAMILTONO TEATRAS 
CLEVELANDE

Hamiltono lietuvių dra
mos grupė "Aukuras” atve
ža Clevelandan kovo mėn. 
10 d. Jurgio Jankaus 3-jų 
veiksmų dramų "Audronę”.

"Aukuras” su "Audrone” 
jau aplankė Torontą, Lon
doną, Hartfordą, Rocheste- 
rį, Chicagą ir Philadelphi- 
J4-

"Aukurui” vadovauja ne
nuilstama scenos darbuoto
ja Elena Kudabienė, kuri 
pereitais metais atšventė 
savo 50 metų sukaktį iš ku
rių 23 metai skirti scenai. 
"Audronę”ji ne tik režisuo
ja, bet ir atlieka tetulės 
"ženinėlės” rolę.

Visi kviečiami kovo 10 
dieną, 7:30 vai. vakare šv. 
Jurgio parapijos salėn pa
matyti "Audronę”.

Hamiltono "Aukurą” Cle
velandan pakvietė vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mo 
kyklos tėvų komitetas.

Bilietus jau dabar galima 
gauti, bei vietas rezervuoti 
pas Zenoną Gobį telefonu 
442-0022.

• Dr. K. Pautienis, Vil
ties draugijos šimtininkas, 
dažnai paremiąs Dirvą 
stambesne auka, vėl atsiun
tė Dirvai paremti 20 dol.

Už paramą nuoširdžiai 
dėkojame.

• Steponas Nasvytis, 
ALT S-gos Clevelando sky
riaus garbės pirmininkas, 
Dirvai paremti atsiuntė 15 
dol.

Už paramą nuoširdžiai 
dėkojame.

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

VASARIO 16-JI 
AMERIKIEČIŲ 
MOKYKLOSE.

Clevelando šv. Kazimiero 
Aukštesniosios Lituanisti
nės Mokyklos mokiniai su
organizavo Vasario 16 d. 
paminėjimus jų lankomose 
amerikietiškose gimnazijo
se.

Šv. Juozapo berniukų 
gimnazijoje pamokos buvo 
pradėtos su malda prisime
nant Lietuvos pavergimą. 
Lietuviai mokiniai tai die
nai pasipuošė trispalvėmis 
ir išdalino apie tūkstantį 
jų pačių paruoštų informa
cinių lapelių apie Lietuvos 
pavergimą ir ten vykdoma 
kolonizmą ir žmogaus tei
sių pažeidimą.

Mergaičių gimnazijoj Vil
ią Angelą lietuvaitės skau
tės suruošė įdomią parodėlę 
apie Lietuvą. Taip pat išda
lino informacijos lapelius.

Kitose trijose Clevelando 
gimnazijose, Erie View, 
Mayfield High ir Lake Ca- 
tholic High lietuviai moki
niai taip pat panašiai pami
nėjo Vasario 16 d.

Tas jaunųjų moksleivių 
atliktas darbas aiškiai ro
do, kad jie supranta oku
pantų daroma skriaudą lie
tuvių tautai ir tiki, kad vi
siems bendrai dirbant Lie
tuva vėl bus laisva.

Remigius Belzinskas

TRUSSES—
BACK SUPPORTS
ELASTIC STOCKINGS 

EXPERT FITTER ON DU
TY. 9:00 AM TO 5:00PM.

ROTH-WARREN 
PHARMACY 

1619 Euclid Avė. 
241-7340

REIKALINGAS
Vidutinio amžiaus vyras 

bendram fabriko darbui 
metalo plokščių dirbtuvėje. 
Geri papildomi priedai. 
Guerin Zimmerman Co., 
8219 Clinton Rd., Cleve
land, Ohio 44144. Kreiptis 
į Art Zimmerman. (16-19)

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS UŽ PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

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

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:
798 EAST 185th STREET 

Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE 

Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE

At Superior — (Near Rapid)
Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 185th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

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

Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos 7-8 k. mokiniai išpildant programą. Iš kairės: Bankaitis, 
Mickevičiūtė, Palūnaitė, Rociūnaitė, Mainelytė, Svarcaitė, Lenkąuskaitė, Marcinkevičiūtė, Lenkauskai- 
tė ir Giedraitytė, y. Bacevičiaus nuotrauka

Vasario Šešioliktoji lituanistinėje mokykloje

Vysk. Valančiaus litu
anistinė mokykla Cleve
lande nudžiugino žiūro
vus savo pakiliu ir ori
ginaliu Tautinės Šventės 
minėjimu, kuris skyrėsi 
iš ankstyvesniųjų jau 
vien tuo, kad visa pro
grama buvo pravesta pa
čių mokinių, įskaitant ir 
pagrindinę šventės kal
bą, kurią savistoviai ir 
originaliai paruošė 11 
klasės mokinė Rasa Pa
lūnaitė.

Vytautas Bankaitis, sa
vo atidarymo kalboje pa
dėkojęs mokytojams, tė
vams ir visiems, prisi
dedantiems prie litua
nistinės mokyklos palai
kymo, pabrėžė šventės 
svarbą ir tą faktą, kad ’ 
programa sudarytapačių 
mokinių, mokytojų prie
žiūroje. Nuo žavaus vai
kų darželio, kurio mažie
ji deklamatoriai susi
laukė karštų plojimų, iki 
vyriausios aukštesnio
sios mokyklos klasės pa
sirodymų buvo jaučia
mas nuoširdumas ir jaut
rus pasiruošimas Vasa
rio 16 minėjimui, šalia 
prijungiant ir Vilniaus 
įkūrimo jubiliejų. Dr.Ta- 
mulionytės vadovaujama 
speciali klasė vaikų, ne
mokėjusių lietuviškai su
žavėjo visus savo dar
niai paruoštu trumpu 
grupiniu eilėraščiu ir 
Vyties paveikslu, kurį 
nupiešė vienas tos kla
sės mokinys.

Ceremonijų meisteris 
ir pranešėjas Vytautas 
Bankaitis sugebėjo sklan
džiai pranešinėti atski
rus pasirodymus, pride
damas vieną kitą komen
tarą. 9-10 klasė pasiro
dė montažu, kuriamepa- 
sikalbėjimo forma buvo 
išryškinta Vasario še
šioliktosios reikšmė, 
paskutinieji mus palietę 
įvykiai kaip Simo Kudir
kos, Romo Kalantos... ir 
trumpa spaudos draudi
mo laikotarpio apžvalga.

11-12 klasė stebino vi-

Vaikų darželio auklėtiniai scenoje. Iš kairės: Balašaitis, Puško
rius, Burdett, Bublytė, Palūnaitė, Bankaitytė, Bublytė ir Vedegytė. 

V, Bacevičiaus nuotrauka
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sus ne vien savo progra 
mos turtingu turiniu, bet 
ir darnia vienodai apsi
rėdžiusių moksleivių iš 
vaizda. Šitos klasės mo
kiniai, pasižymi kūry
bingumu ir iniciatyva. Jų 
pačių sustatytas monta
žas susidėjo iš vykusiai 
sudainuotų šventei pri
taikytų dainų, dialogų ir 
savos kūrybos.

Dviejų lietuvaičių pa
sikalbėjimas išryškino 
gyvenimą abipus geleži
nės uždangos, Rūtai Gied
raitytei atstovaujant 
Amerikos lietuvaitę, o Li- 
gijai Rociūnaitei lietu
vaitę, gyvnančią už ge
ležinės uždangos. Sesu
čių Nijolės ir Viktorijos 
Lenkauskaičių paruoštas 
dialogas apie Vilniaus is> 
toriją davė geroką pluoš
tą įdomių ir originalių 
žinių. Savo kūrybos eilė
raščius skaitė Laima 
Švarcaitė, Daiva Marcin
kevičiūtė ir Nijolė Mai
nelytė. Visos trys pasi
žymi ryškiu poezijos ta
lentu, ir reikia džiaugtis, 
kad retkarčiais suranda 
progos jį parodyti.

Rašinį apie lai-vęskai
tė Jolanda Mickevičiū
tė ir apie Vasario 16 pras
mę Rasa Palūnaitė.

Montažas baigtas dai
na "Laisvės". Pranešė
jas Bankaitis padėkojo 
visiems už dalyvavimą ir

Vysk. Valančiaus lit. mokyklos 5-6 kl. mokiniai scenoje. Iš kai
rės: Bankaitis, Puškorifltė, Janavičiūtė, Palubinskaitė ir Bankai- 
tytė. V, Bacevičiaus nuotrauka

pavyzdį, ir tuo efektin
giau pritrauks jaunimą į 
mūsų visuomenės gyveni 
mo srovę, o nepaliks jo. 
nuošaliai vis dar galvo
dami, kad mūsų jaunimas 
yra nepajėgus ar nepa
kankamai pasiruošęs pa 
rodyti savo balsą ir sa
vo jausmus mums taip 
svarbių švenčių progo
mis. (ab)

DAILĖS PARODA
Kovo 11 d. šv. Jurgio pa

rapijos salėje, tuoj po liet, 
pamaldų birutietės rengia 
lietuviško meno parodą, ku
rioje clevelandiečiai pirmą 
kartą turės progos pamaty
ti A. Jonynienės gražius 
tautiniais motyvais sukur
tus keramikos darbus.

Parodoje taip pat daly
vaus ir meną studijuojąs 
lietuvių jaunimas su savo 
kūriniais.

Svečiai galės pasivaišinti 
birutiečių skaniai pagamin
tais lietuviškais valgiais.

Vi^i lietuviai maloniai 
kviečiami atsilankyti į pa
rodą.

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

pakvietė mokyklos vedė
ją V. Palūną minėjimą 
uždaryti. P. Palūnas jaut
riais žodžiais kreipėsi į 
dalyvius, primindamas 
dar kartą lituanistinių 
mokyklų egzistencijos 
svarbą ir baigdamas sa
vo jautrų žodį "Telaimi
na Dievas Lietuvą".

Tautinių švenčių minė
jimai mūsuose yra įpras
ti, tačiau malonu maty
ti, kad 
jaunimo 
mas ne
jimuose dalyvauti, bet 
jiems vadovauti ir juos 
paruošti. Šie mokiniai iš 
tikro įrodė,, kad nuošir
džiai rodomas pasitikė
jimas neapvilia. Tikėki
mės, kad ir kiti seks šį

MAINTENANCE
MACHINE REPAIRMĄN

Journeyman first class, mušt have 
served on apprenticeship or equiva- 
lent, Ist shift. Paid hospitalization^, 
other fringes. Steady employment, 
call C. M. Kukulą.

HARRIS CALORIFIC CO.
5501 CASS AVĖ. 2 16-961 -5700

CLEVELAND, OHIO
Grow>ng manufacturer of qualily sas, 
cuttinu and weldinR equipment.

An Equal Opportunity Employer
(12-18)

IST CLASS SKILLED
ALL AROUND MACHINE 

REPAIRMAN
Mušt have experience in hydraulies 
excellent pay, good working condi- 
tion and fringe bnefits.

APPLY IN PERSON 
MICHIGAN RIVET DIV.

21221 HOVF.R RD. 
WARREN, MICH.

(1824)

HEAT TREAT
MAINTENANCE MAN

Welding, bricking, gener»l repair. 
Top scale, benefits and overtime. 
Perfection Heat Treating Co.. 11650 
\Vormer, Detroit. Mich. 48239. 3 13- 
538-4600 PHONE OR WRITE.

(16-22) •

yra skatinamas 
savarankišku- 

vien tuose minė-
TOOL DESIGNERS

MACHINE DESIGNERS
Mušt have 3 years minimum experi- 

Inleresting work, top 
to vvork for a

M r. McCred.

DESIGN INC.

ence desired. 
pay and benefits, 
grovving company.

Send resume to

GREAT LAKĘS
P. O. BOX 637 

GRAND HAVEN. MICH. 49417
616-847-4710

(16-223

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6815 SO. UESTERN AVĖ.. CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601



TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Stasys Lozoraitis, jr., 
Lietuvos atstovas prie šv. 
Sosto, PLB seime š. m. rug
sėjo 1 d. Washingtone skai
tys paskaitą: "Tarptautinė 
padėtis ir Lietuvos laisvini
mas”.

• ALT S-gos Detroito 
skyriaus pirmininkas Jonas 
Švoba atsiuntė 50 dol., kaip 
pelno likutį iš skyriaus 
rengto vasario 16 minėji
mo, prašant įrašyti į ALT 
S-gos Detroito skyriaus 
įnašus Vilties draugijoje.

Už paramą nuoširdžiai 
dėkojame.

• ALT pirmininkas dr. 
Kazys Bobelis, kovo 3 d. iš
vyko atostogoms į Wyom- 
ing ligi kovo 11d. ALT pir
mininką pavaduos Teodoras 
Blinstrubas, ALT vicepir
mininkas.

• Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondo metinis narių 
susirinkimas įvyks š. m. 
kovo 17 dieną, 7 vai. vak. 
dr. V. ir E. čekų namuose, 
VVoodhaven, N. Y. Dieno
tvarkėje be kitų klausimų 

Vilties Draugijos šimtininkui ir 

buvusiam Vilties draugijos vicepirmi

ninkui, Dirvos rėmėjui, Tautinės Są

jungos veikėjui

JONUI GAIŽUČIUI, 
brangiai motinai Lietuvoje mirus, reiš

kiame gilią užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

Brangiai motinai ANASTAZIJAI

GAI2UTIENEI Lietuvoje mirus, sūnų

JONĄ GAIŽUTI

ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame

Gerald and Mary 
B e c k e r

Detroit, Mich.

A. t A.

MARIJAI JANSONIENEI

mirus, jos vyrui dr. EDUARDUI JAN

SONUI reiškiame nuoširdžiausią užuo

jautą

Ada ir Jonas
M u s t e i k i a i
Rochester, N. Y.

bus naujos valdybos rinki
mai.

SĄSKRYDIS

NEW YORKE
New Yorko stud. atei

tininkų draugovė rengia 
sąskrydį kovo 17-18 d.d. 
studentams ir susidomė
jusiems vyresniems 
moksleiviams. Pradžia 
— šeštadienį, 12val.p.p. 
pas Joną Vainių 80-39 
87th Road, Woodhaven,
N.Y. 11421. Savaitgalįpra- 
dėsime pagrindine pa
skaita aktualia tema.

Taip pat įvyks simpo
ziumas, kuriame dalyvau
ja: Rimas Juzaitis, Vytas 
Maciūnas, Algis Norvilą, 
Antanas Razgaitis, Jonas 
Vainius.

Į sąskrydžio progra
mą įsijungs ir SAS CV- 
bos pirmininkas Vytau
tas Narutis ir vicepir
mininkas Linas Sidrys iš 
Chicagos. Tarp įvairių 
punktų vyks diskusijos.

Floridoje Įsikūręs jūrų skau
tininkas L. Knopfmileris, prie 
savo namų pasistatė jūrini stul
pą, kuriame Vasario 16 proga iš 
kėlė JAV ir Lietuvos vėliavas. 
Kaimynams klausinėjant kas tai 
per vėliava, paaiškino kad tą 
dieną visame pasaulyje lietu
viai mini Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą ir supažin
dino su dabartine pavergtos Lie 
tuvos padėtimL

Vakare, 7 vai. bus ati
darymas parodos "Jauni 
mas ir jo menas — 1973" 
Kultūros Židinyje, 361 
Highland Blvd., Brook- 
lyn, N.Y. 11207. Bus pro
ga apžiūrėti jaunųjų me
nininkų kūrinius. Po pa
rodos atidarymo, 8 v.v. 
prasidės pasilinksmini
mas.

Sekmadienį, 11 vai. ry
to, užbaigsime sąskrydį 
dalyvaudami Jaunimo šv. 
Mišiose Kultūros Židiny
je. Po šv. Mišių — ka
vutė.

Kviečiame visą susi
domėjusį jaunimą atvyk
ti įš įrengiamą sąskrydį. 
Savaitgalis žada būti 
linksmas; akademinėpro- 
grama pilna minčių, idė
jų. Galėsime aptarti veik
lą bei jos problemas ir 
ateities darbus. Iki pa
simatymo!

Registruotis prašome 
pas Rasą Navickaitę, 214 
Eldert Lane, Woodhaven, 
N.Y. 11421. Tel. (212) 647 
-6294.

LOS ANGELES
ĮDOMI paskaita

Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjun
gos Los Angeles skyriaus 
pirmas šiais metais susirin
kimas įvyko vasario 24 d., 
Vilią Taxco restorane, Los 
Angeles mieste. Dalyvavo 
skyriaus nariai su žmono
mis, bei keli svečiai — viso 
45 asmenys.

Susirinkimą pravedė sky
riaus pirmininkas inž. V. 
Černius. Pagrindinis kalbė
tojas buvo inž. V. šliupas 
iš San Francisco. Jo paskai
ta : "Lietuvis inžinierius 
tarptautinėje tarnyboje”, 
Kolega šliupas dirba tarp
tautinėje statybos industri
joje ir darbo reikalais yra 
aplankęs daugelį kraštų. 
Sava paskaitoje V. šliupas 
supažindino dalyvius su sa
vo darbais užsienyje ir pa
pasakojo apie kitus lietu
vius inžinierius, kuriuos 
sutiko Afrikoje bei Azijoje. 
Paskaita buvo pailiustruota 
skaidrėmis.

Prieš paskaitą buvo va
karienė. Viskas praėjo la
bai smagioj nuotaikoj. Se
kantis susirinkimas rengia
mas už dviejų mėnesių.

TOOL MAKER 
I.D.-O.D. GRINDER HANDS

JOURNEYMAN OR 10 YEARS 
EXPF.RIENCE.

F.XCELLENT WORKING CONDI
TIONS & FRINGE BENEFITS.

APPLY AT

KARMAZIN PRODUCTS 
3776 I 1 th St. 

WYANDOTTE. MICH. 
313-282-3776

An Equal Opportunity Employer 
(18-19)

nms BūTtms
• SKAITANT mūsų spaudą, ga

lima užtikti visokių, tiesiog neį
tikėtinų įdomybių. Anui "Kario" 
š.m. nr. 1 brolio parašytame 
straipsnyje apie Lietuvos rezis
tencijos didvyri aviacijos kap. 
Albertą švarplaitl yra toks sa
kinys: "Baigęs pradžios mokyk
lą, 1926 m. jis išlaikė kvotimus 
l Kudirkos Naumiesčio progim
naziją. Vėliau porą metų mokė
si Sakių Žiburio gimnazijoje, iš 
kurios išstojo, nes iš elgesio ga 
vo ketvertuką (kun. Surkaus dė
ka). Mat, būdamas evangeli
kas, nėjo j katalikų bažnyčią..." 
Sis faktas, atvėrus po daugelio 
metų, parodo, kad ir nepriklau
somoje Lietuvoje būta "ultra- 
katalikų", kurie turėjo didelę 
galią. Iki šiol išeivijos lietuvių 
šeimą stengęsis kaip galima la
biau jungti, o ne skaldyti, dien
raštis "Draugas" š.m. nr. 41 at
spausdintame reportaže Sv. 
Vardo draugija paminėjo Vasa
rio 16” praleido ir tokius saki
nius: "Negaliu praeiti nepaste
bėjęs vieno dalyko. Paskelbus 
‘Drauge’, kad Vasario 16 minė
jime bus rodomas filmas iš Lie
tuvos gyvenimo, iš vakaro vie
nas ultrapatriotų telefonu egza
minavo kun. J. Kuzinską, kokio 
turinio tas filmas. Jis bijąs, kad 
nebūtų dabartinės Lietuvos — 
bolševikiškas..." Man regis, kad 
grupuoti išeivijos lietuvių visuo
menę J "ultrapatriotus" ("Drau
go" paskelbti žodžiai) ir "drun- 
gininkus - frontininkus" ("Nau
jienų") yra didelė klaida ir vie
šas skaldymas mūsų bendruome
nės. Negi viešai skelbsime, kad 
prieš kurt LB Cicero apy
linkės valdybos rinkimus laimė
jo ultrapatriotai, o kovo 25 d. tas 
pats pasikartojo ir didžiojoje LB 
Marąuette Parko apylinkėje. 
Man regis, kad tiek LB, tiek ki
tose organizacijose dirbantieji 
yra geri lietuviai patriotai, tik 
jų ėjimai dėl šviesesnės Lietu
vos ateities skiriasi. Kai tie 
ėjimai pasiekia kolaboravimo su 
priešu ribas, apie tokius, žino
ma, jaii kita kalba.

• NESENIAI "Dirvoje" buvo gc. 
rokai pavanotas ir jėzuitų leidžia 
mo žurnalo "Laiškai lietuviams" 
turinys bei žurnalo vedama lini
ja. Žinau, kad vienas kitas iš 
pavadintų "ultrapatriotų" žurna
lo prenumeratą nutraukė. Bet 
grįžtant iš vieno LŽS cv posė
džio, žurnalo redaktorius kun. 
J. Vaišnys pasakojo, kaip reda
guojant žurnalą, sunku esą vi
siems (tikti. Kaip tik tuo metu 
žurnalo prenumeratos buvo at
sisakęs ir vienas iš tų žmonių, 
kurio aktyvus bendravimas su 
okup. Lietuva daugeliui kelia 
net įtarimą. Atsisakęs gal dėl 
to, kad nepatikęs per daug kon
servatyvus žurnalo turinys, kur 
vienu atveju iškeliama Lietuvos 
tikinčiųjų kančios ir aplamai 
pavergtos tautos golgota. Kovo 
14 d. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje įvyksta žurnalo "Laiškai 
lietuviams" tradicinis vakaras 
ir premijų {teikimas šio žurna 
lo skelbto keturioliktojo straips • 
nių konkurso laimėtojams. Po 
oficialiosios dalies bus pasta
tytos dvi trumpos operos — C. 
A. Debussy "Paklydėlis sūnus” (18-24)

Prieš devyneris metus, 1964.ni.15 Chicagoje mirė ilgametis "Dainavos" ansamblio meno vadovas 
muz. Stepas Sodeika. Čia matome jo palaikus, giminių, "dainaviečių" ir didelio būrio lietuvių visuo
menės lydimus J šv. Kryžiaus liet, bažnyčią, kur velionis per eilę metų vargoninkavo.

V. Noreikos nuotrauka

— biblinio turinio kūrinys, ku
ri galima pavadinti ir insce
nizuota kantata, ataustas išraiš 
kos šokių, ir kita linksma trum - 
putė opera — G.C. Menotti "Te 
lefonas" su gražiomis solo bei 
dužtų melodijomis. įdomu, kad 
"Laiškai lietuviams" skelbto 
konkurso mecenatų eilėse yra 
ir žinoma tautinės srovės vei
kėja Stefanija Rudokienė.

• KAD TRADICINIO braižo 
melancholiškos ir gal net sen
timentalios poezijos yra pasi
ilgę lietuviai skaitytojai, paro
dė Chicagoje gyvenančios poe
tės Ados Karvelytės neseniai iš
ėjusio pirmojo jos rinkinio "Ne 
tie varpai" pasisekimas. Pradė
jusi rašyti maždaugprieš 35 me
tus, ji paliko ištikima ui pačiai 
formai bei braižui, koks vieš- 
pauvo tada: nuoširdi.atvira,me
lancholiška. Jos bendraamžiai, 
pvz. K.*Bradflnas ar H. Nagys, 
nors ir neišėję { filosofinės ly
rikos lankas, ilgainiui subrandi
no monumentalius naujo ir, sa
kyčiau, tikrai uutinio braižo kū 
rinius, kurie atsigulė antologi
jose, kurie aptariami rimtosepo 
ezijos studijose ir kurių {taka su 
grjžo net { okup. Lietuvą. A. Kar 
velytės poeziją, kol kas, berods, 
neradusią vietos antologijose bei 
studijose, atviromis rankomis 
priėmė gyvoji visuomenė kaip kO 
rybą, išreiškiančią ir jų nuotai
kas bei idėjas. Ta pati visuome
nė, Lietuvos Dukterų d-jai paė
mus iniciatyvą, vasario 25 d. Jau 
nimo centre buvo surengusi ir po
ezijos rinkinio "Ne tie varpai" 
viešą pristatymą, kuriame pir
mą kartą Chicagoje pasirodė ir 
naujasis Jaunimo centrochoras, 
vadovaujamas muz. F, Strolios, 
o pačią knygą pristatė drama- 
turgąs A. Kairys.

• SKAITYTOJAI yra gerai in 
formuoti apie vis labiau besi
plečiančią šių dienų gyvosios lie
tuvių studentijos veiklą. Šio laik
raščio puslapiuoše jau buvo už
uominų ir apie Illinois universi
tete, Urbanoje įsisteigusi pabal- 
tiečių studentų sambūri "Baltic 
Peoples Union". Neseniai univer
sitete jie buvo surengę parodą 
ir pasikvietę iŠ Chicagos lietu
vius skautus -- tautinių šokių 
šokėjus. Po to jie pradėjo leis
ti anglų kalba informacinius lei
dinius apie Pabaltijo valstybes 
ir jų kančias okupacijoje, tai 
pailiustruodami žemėlapiais. Va
sario 16 tas pats pabaltiečių stu
dentų sambūris universitete su
organizavo kioską, kuriame pla
tino biuletenius ir rinko para
šus Jaunimo peticijai. Biuletenių 
buvo išdalinta apie 5,000. Savo 
pranešime lietuvių spaudai Ur- 
banos studentai rašo: ”BPU na
riai darbavosi visą dieną ir, kai 
atėjo vakaras, visi sutiko, kad 
vaisiai buvo gausūs. Tą pačią die - 
ną J sambūri prisirašė nauji na
riai. įdomumas Pabaltiju vis au
ga ir tai dėka augančio informa
cijos skleidimo j studentų ma
sę"... Baltic Peoples Union" 
valdybą Illinois universitete Ur 
banoje sudaro: Algis Rimas, Re 
nata Baziliauskas, Anna Lapinš 
ir Antanas Brizgys. Sveikiname 
jaunimą, kuris ieško vis daugiau 

draugų laisvųjų lietuvių kovoje 
už gražesni Lietuvos rytojų.

• KARTAIS pasitaiko taip, kad 
rašomoji mašinėlė netyčia su
maišo raides ir visai iškraipo 
pavardę, o rašantis, skubėdamas 
to nepamato. Taip ir aš, apra
šydamas "La Boheme" operos 
spektaklius, dirigentą Gulio Fa- 
vario pavadinau neteisinga Fla- 
vio pavarde, nors prieš akis tu 
rėjau programą iš išanksti
niuose aprašymuoe jo pavardę 
buvau teisingai parašęs. Skaity
tojų už šią klaidą atsiprašau ir 
dėkoju tiems, kurie klaidą pa
stebėjo bei perspėjo.

• J. MAŽEIKOS ir J. Janu- 
šaičio populiari "Paramos" pre 
kybą Marąuette Parke vasario 
6 d. sulaukė dešimties metų,kai 
ji {sikūrusi moderniose dabar
tinėse patalpose, kur per dieną 
pereina ne vienas šimtas lietu
vių. Šalia kitų gėrybių čia ypač 
gausiai yra perkama lietuvių 
spauda, jų tarpe ir "Dirva". Abu 
prekybos partneriai gražiai su
gyvena, puikiai patarnauja ir gau 
šiai aukoja lietuviškiems reika
lams.

WANTED IST CLASS 
SKILLED 

ALL AROUND MACHINE HANDS 
and 

WELDING & BRAZING HANDS 
Steady work, overtime & fringe 

benefits.
WALCO F.NTERPR1SE INC. 

13159 Stephens 
MVARREN, MICH.

3 13-754-5810’
(18-24)

VVANTED JOURNEYMEN or 
IST CLASS 

DIEMAKERS 
Ejcperienced molding dies, line & 

stamping. Also 
MACHINE HANDS 

Excellenl working conditions, all ben
efits. overtime. Blue Cross, lifc & 
health insurance, paid holidays, va- 
catons, retirement, 

CLOVER TOOL & 
MANUFACTURING 

130 N. GROESBECK 
MT. CLEMENS, MICH. 

(18-21)

JOURNEYMAN or IST CLASS 
DIE MODEL MAKERS 

PLASTIC DUPLICATORS 
FIXTURE BU1LDERS 
(PLASTIC «< STEEL) 

MOLD MAKERS 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints 6t close Tolerance. also 

TRUCK DR1VER 
Overtime & lon« program. 

BEECH PATTERN & TOOL 
19431 Mt. Elliot, Detroit. Mich. 

(18-20)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

TOOL & DIE 
MAKERS

FOR 2nd & 3rd SHIFT

Experience in large stamping 
and draw operation and be able 
to sėt up work from blue prints 
and close tolerance.

ALSO

JOURNEYMAN
ELECTRICIAN

FOR 2nd SHIFT
Mušt have experienced in ma- 
chinery repair.

APPLY OR CALL
ANDERSON BOLLING 

CO.
212 Prospect St.
Goshen, Indiana 

219-533-3191
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