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TAUTINES MINTIESUETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NEBAIGTA BYLA
Solženicinq į laisvę ištrėmus

Į Vakaru Vokietiją ištrem
tas Aleksandras Solženici
nas atsisakė ką nors pareikš
ti, nurodydamas, kad jis pa
kankamai pasakęs tėvynėje. 
Iš tiesy tie patys žodžiai 
šiapus ir anapus valstybės 
sienų turi visai kitokią reikš
mę. Šiandien Solženicinas 
yra žinomas visame pasau
lyje ir net tapo milijonie
rium (paryžiškio France - 
Soir skaičiavimu, jo raštai 
laisvame pasaulyje turėję 
jam pelnyti apie 6 mil. dole
rių) tik dėl to, ką jis sakė ir 
rašė Rusijoje. Čia atvykęs 
jis tapo eiliniu emigrantu, 
kurio balsas kasdien silpnė
ja. Ergo, dar vienas sovietų 
laimėjimas?

Ne visai! Faktas, kad 
Kremlius visdėlto šį kartą 
nepasielgė visai logiškai ir 
Solženicino fiziškai nesunai
kino, yra labai reikšmingas. 
Jis kalba ne tik už tai,
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1973 m. pabaigoje V. Vo
kietijoje leidžiamas įtakin
gasis Frankfurter Allgemei- 
ne Zeitung buvo nusiuntęs 
savo korespondentą Ulrich 
Grudinski į Kiniją susipa
žinti su krašte vyraujančio
mis nuotaikomis. Šis žurna
listas turėjo progą pakeliau
ti ne tik po Kinijos miestus, 
bet taip pat jam buvo leis
ta nuvykti į Vidinę Mon
goliją (ž. schemą). Apie šio 
keliauninko stebėjimus čia 
supažindinsim ir Dirvos 
skaitytojus.

Visoje Kinijoje vyksta ne
nutrūkstamas pasirengimas 
karui, lyg kacj jis rytoj pra
sidėtų. Šie pasiruošimai 
ypač pagyvėjo Chu En-lai 
paskelbus atsišaukimą KP 
Kongrese skatinant liaudį 
budėti prieš galimą ‘revi- 
zionistų užpuolimą’. Gi Kini
jos šiaurėje, o ypač jos pa
sieniuose šie darbai vyko ne 
nutrūkstamai. Galima saky
ti, kad kiekviena bendruo
menė, įmonė ar universite
tas sudarė savo milicijos bū
rius; gi prie įmonių yra išri
kiuoti į dangų nukreipti šau
ti paruošti priešlėktuvinės 
artilerijos pabūklai; o grei
tosios pagalbos stotys yra 
paslėptos netoliese esan
čiuose kalnuose -- rašo Gru
dinski. “Ir pagal Mao nuro
dymus jau yra iškasti gilūs 
požeminiai tuneliai, kuriuo
se yra suslėptos, karo me
tui, grūdų atsargos”, tęsia 
korespondentas.

Įtvirtintų atramos taškų 
gynybos sistema, buvusi la
bai veiksminga prieš Japo
niją karo metu, taip pat ir 
dabar randa kuo plačiausią 
pritaikymą. Galima tvirtin
ti, kad bėdos atveju ištisi

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

kad Kremlius skaitosi su Va
karų pasaulio opinija, bet ir 
neteko tvirto tikėjimo į savo 
‘tiesą’.

Ieškant atsakymo į Solže
nicino suaktualintą klausimą 
ar Stalinas buvo tik ‘nelai
mingas atsitikimas’ ar logiš
ka Lenino komunizmo išda
va, dažnai nurodoma, kad 
turint galvoje visas buvu
sias aplinkybes Stalinas ne
galėjęs elgtis kitaip. Tik 
žiauriausiomis priemonėmis 
jis galėjęs sulaikyti Rusijos 
imperijos subyrėjimą į tau
tines valstybes ir ją iš žemės 
ūkio krašto paversti pramo
nės valstybe. Jei ne Stali
nas, sakoma, Sovietija nebū
tų išlaikiusi vokiečių užpuo
limo ir 1941 metais subyrė
jusi. Todėl iš sovietinio ir 
net. rusiško nacionalistinio 

miestai ‘pasislėps po žeme’ 
ir ten galės ištverti ligi pra
eis atominio sunaikinimo pa
vojus.

Šiaurės Kinijoje yra mes
tas obalsis: “Kiekvienas 
kaimas kovoja už savo išsi
laikymą!’’. Tai reiškia, kad 
700 milijonų kiniečių, karo 
atveju taps 700 milijonų ka
rių. Korespondentui yra taip 
pat tekę stebėti jaunimo ka
ro pratimus stepėse, kurių 
metu paaugliai yra mokomi 
šaudyti, joti ir ‘kapoti prie
šo galvas’. Gi Vid. Mongo
lijos sostinėje, Huhehot, Ki
nijos liaudies armijos kariai 
mokomi atakuoti ekrane 
vaizduojamas priešo jėgas!

Autorius mano, kad Kini
jos baimė būti užpulta yra 
gana reali; šis jausmas yra 
ypač stiprus prie SSSR sie
nų. Tiesa, eiliniai piliečiai 
dar neužmiršo Sovietų S- 
gos Kinijai suteiktos para
mos prieš 20 metų. Tačiau 
dabar iš lėto prigyja nuomo
nė, kad ‘naujieji carai’, be jo
kių sąžinės išmetinėjimų ga
lį staiga užpulti Kiniją

Be jokios ‘kariškos psicho
zės’ yra atvirai svarsto
mos priežastys galimam 
SSSR 'žaibo smūgiui’ prieš 
Kiniją. Apie tai išgirsite 
kalbant ar Pekine ar Mongo
lijoje. Kiniečiai teigia, kad 
Rusijos carai,.prieš šimtme
tį, yra okupavę virš 1,5 mili
jonų kvadratinių kilometrų 
Kinijos teritorijos. Yra prisi
menamos 1969 m. vykusios 
kovos tarp SSSR ir Kini
jos armijų prie Usuri upės 
krantų. Ir kaip tik tų kovų 
metu SSSR Gynybos minist
ras gen. Matvejus Zacharo- 
vas grąsino Kinijai ‘žaibo 
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taško žiūrint, Stalinas buvęs 
logiškas ir reikalingas. Tie
sa, kai kur jo priemonės 
buvo groteskiškos, tačiau tai 
daugiau ar mažiau, nelaimin
gi atsitikimai, išplaukę iš ‘as
mens kulto’.

Šiandien visas tas klausi
mas yra daugiau akademinio 
pobūdžio. Sovietija yra vir
tusi super-valstybe, kurios 
nėra kaip sunaikinti iš lau
ko. Ją galima sunaikinti ar 
reformuoti tik iš vidaus. Čia 
iškyla visa Solženicino reikš
mė.

Kas iš visų tarptautinių 
laimėjimų, jei paskiras tos 
imperijos narys neturi ele
mentarinės laisvės? Toks 
klausimas nekeliamas kovos 
metu, bet jis natūraliai turi 
iškilti taikos metu. Privačiai 
jis nesvetimas milijonams 
galvojančių žmonių, viešai 
jį iškėlė tik saujelė. Būdin
ga, kad valdžia juos jau ne
nori sunaikinti, bet tik pa
vaizduoti bepročiais ar šiaip 
lygstvaros netekusiais. Toks 
elgesys išplaukia ne tik iš tu
rimų pozicijų tvirtumo, bet 
ir valdančios klasės įsitikini
mo širdies gilumoje, kad tie 
‘durniai’ vis dėl to yra tei
sūs. Solženicino atvejis yra 
užkrečiamas ne tik dėl sa
vo filmiško ‘happy ending’, 
bet ir dėl to, kad kritika 
tampa reikalingu ir net ‘ma
dingu’ dalyku, iki tam tikro 
laipsnio prieinamu ir Sovie
tijoje.

Caro režimas sugriuvo ne 
tiek dėl to, kad jis buvo ne
tikęs, bet dėl to, kad buvo 
visuotinai tikima, kad jis rei
kalingas reformų. Stolypi- 
nas jau 1911 metais sugal
vojo, kad plati žemės refor
ma sukūrusi pasiturinčių 
ūkininkų luomą, galėjo išgel
bėti Rusijds imperiją. Bet 
tani jam reikėjo 20 metų, ku
rių jau nebuvo. Savaime aiš
ku, kad caristinė Rusija 
jokiu būdu negalėjo įsivel
ti į karą. Tik karas ją pražu
dė ir tai jau yra Solženici
no “1914 m. rugpjūtis” 
tema, pasidariusi aktuali ir 
šiandien.

Jo balsas užsienyje susilp- 
nės, bet jo mintys ir idėjos 
Rusijoje plėsis. Dėl to, kad 
jose yra tiesos, dėl to kad jo 
žmoniškumo reikalavimas 
yra visuotinis. Byla atidėta, 
bet dar nebaigta.

Colorado gubernatorius John D. Vanderhoof įteikia lietuvių delegacijai proklamaciją, 
skelbiančią 1974 m. vasario 16 d. “Lithuanian Day in Colorado“. Nuotraukoje iš kairės: 
Mikas Barva, delegacijos vadovė Adelė Mikelevičienė, Audronė Lataitytė, Danutė 
Virketytė, Albertas Vaitaitis ir gubernatorius John D. Vanderhoof.

Sauliaus Pliuškonio nuotrauka

Kanados Lietuvių Fondo taryba. Sėdi iš kairės: S. Kuzmas, valdybos pirm. V. Balsys, 
JAV LFpirm. dr. A. Razma, KLF Tarybos pirm. dr. A. Pacevičius, L. Gvildienė, Tarybos 
sekr. P. Januška, valdybos vicepirm. K. Aperavičius. Stovi iš kairės: valdybos sekr. K. 
Lukošius, ižd. Pr. Bastys, L. Tamošauskas, J. Bersėnas, vicepirm. J. Mockus, vicepirm. St. 
Jakubickas ir J. Simanavičius. Nuotraukoje nėra E. Cuplinsko ir St. Deorgio.

St. Ddbkaus nuotrauka

Kanados Lietuvių Fondas
Kanados Lietuvių Fondas 

šių metų vasario 2 d. turėjo 
dienos metu porą susirinki
mų, o vakare koncertą - aka
demiją skirtą 100,000 dole
rių telkinio garbei. Toji su
ma neatsirado tik pripuola
mai. Ją sukėlė tie lietuviai, 
kuriems Lietuva ir lietuvy
bės išlaikymas išeivijoje bu
vo ir yra didžioji jų rūpesčių 
dalis. Žinoma, tas paėmė 
nemažai laiko kol benamių 
ateivių svajonės virto tikre
nybe. Pretendentų į Kana
dos Lietuvių Fondo gimdy
tojus, jeigu būtų kiek plates
nis apklausinėjimas, tikiu, 
atsirastų nevienas. Manyti- 
na, kad kilusi idėja yra bend
rinio pobūdžio, kurios tik
raisiais tėvais laikytina visa 
mūsų patriotiniai nusiteiku
si išeivija. Tik pasitraukus 
iš savo tėvynės ir palikus ją 
didžiausioje nelaimėje mūsų 
Širdyse liko skaudi ir neuž
gydoma žaizda. Mintys be 
atvangos skrisdamos ten, 
kur ramiai tyvuliuoja Nemu
nas, kur gražios žaliuojan
čios tėviškės sodybos ir mū
sų garsi senovė su jos pilia- 
kaliniais, kėlė mumyse dva
sinį nerimą ir tuo pačiu 
formavo Fondo idėją ir jos 
įgyvendinimą.

Pirmieji rašytiniai ženklai 
ėmė rodytis vėliau. Kana
dos Lietuvių Fondo pirmta- 
kūnu laikytinas Geležinis

PRANAS BASTYS

Fondas, kurio statutas ir 
eventualus jo įsteigimas bu
vo svarstomas 1957 m. To
ronte KLB Krašto Tary
bos suvažiavime. Tačiau jis 
veiklos ypatingos neišvystė, 
nes tuo metu visa bendruo
meninė veikla dėl ideologi
nių priešingumų kentėjo ir 
nebuvo efektyvi.

Atsiradus Milijoniniam 
Fondui Jungtinėse Ameri 
kos Valstybėse sparčiau pa
judėjo ir kanadiškio Fondo 
reikalai. Buvo nežinia, ar 
jungtis ir kartu veikti Mili
joninio Fondo apimtyje, ar 
turėti savo atskirą Fondą 
Kanadoje?

1961 m. KLB Krašto Ta
rybos suvažiavime Toronte, 
išklausius valdybos pirmi
ninko Stp. Kęsgailos ir Mili
joninio Fondo įgaliotinio Ka
nadai V. Ignaičio pranešimų 
po ilgų diskusijų nutarta 
turėti savo atskirą Fondą 
Kanadoje ir vadinti ne ‘Gele
žiniu’, bet ‘Lietuvių Fondu’. 
Čia pat buvo sudaryta ko
misija, kurią suvažiavimas 
įpareigojo paruošti naujus 
Lietuvių Fondo įstatus. Se
kančiame KLB Krašto Tary
bos suvažiavime, kuris įvy
ko Otavoje 1962 m. rugsėjo 
15-16 dienomis įstatai buvo 
priimti ir sudaryta pirmoji 
Fondo valdyba. 1967 m. Lie

tuvių Fondas buvo įregis
truotas Kanados valdžios 
įstaigose ir gavo non profit 
organizacijos čarterį, kuris 
suteikė tam tikrų lengva
tų ne tik pačiam Fondui, 
bet kartu ir nariams. Tačiau 
po nekurio laiko valdžia per
žiūrėjusi siekiančių ne pelno 
organizacijų veiklą priėjo iš
vados, kad daugelis jų ne pil
nai atitinka čarterio dvasiai. 
Kaip pavyzdį galima būtų 
nurodyti kredito kooperaty
vus, kurie jau nuo 1972 m. 
buvo priskirti į apmokesti
namų organizacijų kategori
ją. Tuo pačiu metu buvo 
kliudytas ir Lietuvių Fon
das, kuris norėdamas išlai
kyti ne pelno organizacijos 
statusą, turėjo derintis prie 
naujų valdžios reikalavimų 
darant savo įstatuose šio
kius tokius pakeitimus. Pir
moj eilėj valdžia įžiūrėjo, 
kad 100 dolerių nario mokes
tis yra labai aukštas ir pelno 
nesiekiančiose organizacijo
se nėra praktikuojamas. Ad
vokatas tuos reikalus tvar
kęs ir Fondo įstatus pride
rindamas prie naujų reikala
vimų pasiūlė, kad ir nario 
mokstis būtų minimalus. 
Fondo vadovybė siųsdama 
tuoj po Naujų metų kvieti
mus į specialu susirinkimą 
pridėjo ir įstatų keitimo 
tekstą, kuriame šalia kitų 
buvo pasiūlyta vietoje 100 
dol. įsivesti nario mokestį 
1 dol.

Ryšium su tais pakeiti
mais Tėv. Žib. š.m. sausio 24 
d. 4 nr. koks tai slapukas 
pasirašęs “K. L. Fondo na
rys” pseudonimu straipsny
je "Keisti Fondo vadovy
bės pasiūlymai” rašo:

-- Kanados Lietuvių Fon
dui 1973 metai buvo lyg ir 
sukaktuviniai. Tais metais 
buvo užbaigtas, nors ir gero
kai pavėluotai, pirmasis 
Fondo pagrindinio kapitalo 
organizavimo etapas -- su
rinkta $100,000. Atrodo, kad 
šiuo metu šaukiamas meti
nis Fondo narių susirinki
mas bei su juo siejamas kon
certas - balius kaip tik ir 
turėjo turėti tikslą šiuo nu
eituoju keliu bei pasiektais 
laimėjimais pasidžiaugti. De 
ja, visa ši sukaktuvinė nuo
taika dingsta, kai Fondo na
rys paskaito kartu šaukia
mo specialaus susirinkimo 
darbotvarkėje numatytus 
pakeisti statuto paragrafus.

Kaip matome, jau straips
nio antgalvėje slypi tenden-
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Nr. 14 — 2 DIRVA 1974 m. vasario 20 d.

Australijos padangėje
i ANTANAS LAUKAITIS

PAGERBTI SYDNEJAUS SPORTININKAI
Praeitą šeštadienį gražio

je p. Kraucevičių sodyboje 
(jų du sūnūs yra aktyvūs 
koviečiai, reprezentuoją šį 
klubą paskirose vasaros ir 
žiemos sporto šakose) įvyko 
tradicinis Sydnejaus sporti
ninkų pagerbimas. Jau eilę 
metų ‘Kovo’ valdyba, atsi
dėkodama visiems savo ak
tyviesiems sportininkams už 
jų, šio lietuvių klubo repre- 
zentavimą, visoje metų eigo
je australų tarpe ir ypatin
gai už pasirodymus ir lai
mėjimus metinėse lietuvių 
sporto šventėse, surengia 
didžiulį B-B-Q - Iešminę. Su
kviečiami yra visi sportinin
kai, aktyvūs klubo nariai, 
rėmėjai ir visi sportininkų 
draugai. Oficialiai pristačius 
ir vėliavėlėmis ar kitomis 
dovanomis apdovanojus pa
skirų šakų laimėtojus ir su
pažindinus juos su visais 
svečiais, prasideda skanių
jų jautienos, kiaulienos ir kt. 
kepsnių valgymas, alučio 
gurkšnojimas, įvairiausi žai
dimai, šokiai ir kiti pasilinks
minimai. Šiais metais buvo 
pagerbti ir mažesniojo Syd- 
nėjaus sporto klubo ‘Neries’ 
sportininkai, drauge atšven
čiant šį jaunųjų pagerbimo 
vakarą.

Sportinis gyvenimas ir ak
tyvi jo veikla, reiškiasi la
bai gražiai ne tik Sydnėju
je, bet ir visoje Australijo
je.* Šie metai mūsų lietu
viams sportininkams yra 
ypatingai reikšmingi, nes 

/ šių metų pabaigoje, kartu 
su Australjos Lietuvių Die
nomis, bus švenčiamas ir 
mūsų sportininkų Sidabrinis 
Jubiliejus -- 25-ji Lietuvių 
Sporto Šventė. Šis įvykis 
mums yra labai svarbus ir 
jis bus labai gražiai atžymė
tas ir atšvęstas. Visame 
Australjos lietuvių gyveni
me sportas turėjo ir turi la
bai svarbią reikšmę. Po 24- 
rių-metų, sportinis gyveni
mas ne tik kad neužgęso, bet 
priešingai, jis išsiplėtė, iš
augo iš paskirų krepšinio 
komandų į didžiules, ko ne 
po savaitę laiko tęsiančiąsias 
įvairių šakų sporto šven
tes". Ir jei seniau tėvai di
džiuodavosi gindami savo 
klubų ir lietuvių spalvas, 
tai šiandien, niekuo nema
žiau tą daro ir jų vaikai, dė
vėdami tų pačių spalvų spor
tines uniformas ir nemažiau 
kovodami už savo tėvų įs
teigtus lietuviškus klubus, 
garsinančius mūsų lietuviš
ką sportinį vardą. •

Puikaus, šilto vasaros va
karo aplinkumoje, gausiai 
susirinkusiems Sydnejaus 
sportininkų bičiuliams buvo 
pristatyti paskutiniosios Ho- 
barto šventės laimėtojai: 
Vyrų tinklinio komanda ‘Ko
vo’ moterys - komandinės 
baudų mėtymo laimėtojos, 
J. Abromas - sųueash’o, J.

pirm. V. Neverauskas su po
nia dalyvavo labai iškilmin
game lenkų salės atidaryme. 
Šią pusės milijono dol. ver
tės salę, kurios nuoma vie
nam vakarui yra 600 dol., ati 
darė Pietų Australijos prem 
jeras P. Dunstan. Šioje vie
noje valstijoje lenkų gyvena 
virš 10,000, todėl ir šios pui 
kios salės atidarymas buvo 
pravestas su didele reklama.

♦♦♦

Melbourno Monash uni
versiteto kalbų profesorius 
dr. Jiri Marvan vienoje sa
vo kalboje išsireiškė: Gilioji 
kalbos struktūra yra labai 
artima savo kalbos istorijai. 
Transformacinės kalbos tė
vai Halle ir Comskis įrodė, 
kad anglų kalbos fonologi
nės sistemos gilioji struktū
ra yra keturių šimtų metų 
senumo. Rusų kalbininkas 
Zaliznjak nurodė, kad rusų 
morfologijos gilioji struktū 
ra yra aštuonių šimtų metų 
senumo. Tokie pat nagrinėji
mai sudarė išvadas, kad lie
tuvių morfologijos ir sintak
sės bruožai yra keturių arba 
penkių tūkstančių metų se
numo. Tas yra labai reikš
minga istorinei ligvistikai, 
kuri gali pasinaudoti lietu
vių kalbos duomenimis, nee
gzistuojančiais bet kurioje 
kitoje pasaulio kalboje. Svar 
blausiai, kad lietuvių kalba 
atveria duris į modernios 
kalbos gelmes, kurių niekas 
be lietuvių kalbos negalėjo 
pasiekti. Lietuvių kalba yra 
neįvertinamas įrankis visai 
milijoninei kalbininkų armi
jai.

Dambrauskas - šachmatų, 
V. Liūgą - šachmatų ‘Žaibo’ 
K. Bagdonavičius - golfo, R. 
Araitė -- individualaus bau
dų mėtymo, A. Dulinskas - 
vyrų baudų mėtymo. Tai 
pat buvo pristatyti ir sydne- 
jiškiai krepšininkai, išrinkti 
į Australjos lietuvių rink
tines. Į vyrų krepšinio 
-P. Andriejūnas, M. Liu- 
binskas, S. Lukoševičius, A. 
Laurinaitis. Į moterų -- A. 
Kraucevičienė, A. Kasperai- 
tytė, V. Šatkauskaltė, R. 
Eismontaitė, R. Araitė ir 
D.Dulinskaitė. Į jaunių -- 
T. Jablonskis, G. Eidintas, 
Z. Karkauskas, V. Rimkus. 
Į jaunių mergaičių -- A. Kas- 
peraitytė, V. Laukaitytė, A. 
Lesytė ir E. Šatkauskaitė.

Sportininkų pagerbimo va
karas praėjo tikrai links
moje ir jaunatviškai pakilio
je nuotaikoje, suartindamas 
ir arčiau suvesdamas mūsų 
dabartinius aktyviuosius na
rius su buvusiais sportinin
kais ir jų rėmėjais. Tokioje 
nuotaikoje bendradarbiau
jant ir taip artimai sugy
venant, atrodo, kad dar ir 
mūsų lietuviškas sportas ir 
lietuviškieji sporto’ klubai 
ilgai ir stipriai gyvuos.

***
Antrasis Australijos lietu

vių savaitraštis ‘Tėviškės 
Aidai’ leidžiamas Melbour
ne Australijos Liet. Kat. 
Federacijos ir redaguojamas 
kun. Pr. Dauknio, nuo šių 
pietų pradžios pakeitė savo 
dydžio formatą. Dabar jis 
sumažintas savo dydžiu, ta- vykia, kurioje stovyklavo 
čiau padidėjus puslapių skai
čiui, medžiaga telpa ta pati. 
Formatas yra toks pat kaip 
ir bendruomenės laikraščio 
‘Mūsų Pastogės’, išeinančios 
Sydnejuje.

Melbourne gimnazijos mo
kytoja Regina Čižauskaitė 
ištekėjo už savo darbo ko
legos taip pat mokytojo M. 
Culkin. Vestuvės įvyko lie
tuvių bažnyčioje šliubą duo
dant kun. P. Vaseriui, kai 
vestuvinė puota buvo Liet. 
Namuose, dalyvaujant virš 
150 žmonių. Jaunoji Regi
na buvo baigusi lietuvišką
ją mokyklą Melbourne, kur 
josios tėvas yra mokytojas, 
o taip pat ji yra ir gera dai
nininkė.

*♦*

Po dviejų metų pertrau
kos ir gedulo, netekus savo 
mylimos dukros, Adelaidėje 

ir vėl viešai su savo solo dai
nomis pasirodė mūsų solistė 
Genovaitė Vasiliauskienė, 
kuri yra gana gerai žinoma 
ir Amerikos lietuviams iš 
Amerikoje turėtų savo gas, 
trolių. G. Vasiliauskienė 
šiais metais vėl aktyviai įsi
jungs į choro paruošimą ir 
asmeninį savo pasirodymą.

♦♦♦

Australijos Krašto V-bos

♦♦♦

Šių metų skautų stovyklo
se tiek stovyklautojų, tiek ir 
vadovų tarpe dominavo jau
nimas. Be Sydnejaus ir Mel
bourno tunto 'Džiugo’ sto-

virš 100 skautų, praėjo la
bai gražioje ir draugiškoje 
nuotaikoje. Stovyklos virši
ninku buvo s. Viktoras Ado
mavičius, kai mergaitėms 
vadovavo tik neseniai iš 
Amerikos grižusi v.s. Rasa 
Milvydaitė, kurios vadovau
jamos skautės pasižymėjo 
ypatinga drausme ir tvarka-.

Be sydnėjiškių, kurie N. 
Metus sutiko savajame klu
be, Melbourno lietuviai, ku
rių su svečiais buvo prisi
rinkę apie 600, N. Metus 
sutiko puošnioje Camber- 
well Civic Centre salėje. Ba
lių rengė apyl. valdyba. 
Sveikinimo žodį tarus apyl. 
v-bos pirm. Vyt. Straukui, 
N. Metai buvo sutikti su 
Lietuvos himnu.

Ir tolimajame Perthe, kur 
gyvena tik keli šimtai lietu
vių, buvo surengta graži 
Kalėdų elgutė, kurios metu 
Kalėdų Senis apdovanojo vi
sus mažuosius, vėliau jiems 
pasirodant su gražia pro
grama. Taip pat ir N. Me
tai pertiškių lietuvių buvo 
sutikti gražiai ir iškilmin
gai, suartinant visus ir duo
dant progos artimesniam 
bendravimui.

Newcastle lietuviai savo 
N. Metų sutikimą atšventė

Sydnėjaus sporto klubo Kovo vyrų ir merginų krepšinio komandos. Dešinėje stovi buvęs 
klubo pirmininkas V. Daudaras. E. Karpavičiaus nuotrauka

DaLis svečių atsilankiusių vasario 2 d. į Kanados Lietuvių Fondo koncertą-akademiją.
St. Dabkaus nuotrauka

Kanados Lietuvių Fondas
(Atkelta iš 1 psl.) 

cija ir ji keliauja ištisai 
per visą rašįnį. Autoriui LF 
1973 metai yra nesukaktuvi- 
niai, bet ‘lyg’ ir sukaktuvi
niai. Taipgi autorius nesi
džiaugia $100,000 kapitalo 
telkiniu, bet reiškia nepasi
tenkinimą, kad, girdi, esą 
gerokai pavėluotai tas pada
ryta. Berods, nebuvo iki 
šiol žinoma, kad Fondo vado
vybė būtų turėjusi lėšų tel
kimo reikalu kokius nors ter
minuotus įsipareigojimus ir 
juos laiku neįvykdžiusi. Ar
ba vėl, ką bendra turi kon
certas - balius su specialaus 
susirinkimo darbotvarke? 
Toliau pacitavęs duotus įsta
tų pakeitimo tekstus ir da
vęs jų lietuviškus vertimus, 
išvedžioja, kad kažkas daro- 

bendrame pabaltiečių baliu
je, sutraukusiame tautiečius 
net ir iš toliausių apylink- 
kių. Gi pats tolimiausias šio 
baliaus svečias buvo Algis 
Ulanas, kuris jau antri me
tai moytojauja P. Afrikoje 
ir kuris į balių atskubėjo 
tiesiai iš aerodromo.

KINIJA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

smūgiu’, Taip pat yra prisi
menamas ir sovietinio žur
nalisto Victor Louis straips
nis, kuriame pastarasis rašė 
kad “prieš Kinijos pramo
nės centrus yra nukreiptos 
atominės bombos”. Kiniečiai 
mano, kad Sovietai ir Kinijai 
mėgintų pritaikyti tokį pat 
receptą, kokį jie pritaikė Če
koslovakijai, pagal kurį 
“SSSR turi teisę įsikišti į ki
to socialistinio krašto vidaus 
reikalus, jeigu tai naudinga 
SSSR". Taigi, jeigu tik so
vietai nebijotų bausmės, tad 
žinoma jie tą patį gal ir mė
gintų pritaikyti Kinijai, gal
voja kiniečiai. Bet tokia ope
racija turėtų įvykti arti
miausių dviejų metų laiko
tarpyje, nes vėliau Kinija tu
rės “stiprią atominę kortą”.

Autorius teigia, kad jo pa
sivažinėjimų metu po Vid. 
Mongoliją jis tesutiko tik 
vieną pratimus atliekančią 
minosvaidžių kuopą. Tačiau 
yra žinoma, kad visi vyrai 
nuo 16 ligi 25 metų amžiaus 
priklauso vietinės milicijos 
būriams; gi milicijos atsar
ginius sudaro vyresnio am
žiaus vyrai ir moterys ligi 
35 metų amžiaus. “Gi įmonė
se ir įstaigose yra sukrau
tos ginklų atsargos, kurios 
bus paimtos, kai tik išmuš 
tam naudojimui atėjusi va
landa”, rašo Grudinski.

Žinoma, visi šie pasirengi
mai yra verti rimto dėme
sio. Tik kyla klausimas: ar 
SSSR nepabijos pradėti 
skaudžią operaciją, kurios 
atomazgos ji tikrai negali 
žinoti. Visokiu atveju Kinija 
tai ne Čekoslovakija. Gi 
jeigu SSSR paslystų, tada 
pasauliu netektų laukti ir 
1984 metų.

• ••

ma baisaus. Girdi, tai esan
ti nesąmonė ir organizacinis 
chaosas. Taip pat graude- 
nasi ir dėl tokių dalykų, 
kurie į statuto pakeitimus 
visiškai neįėjo. Būtent, nuo
gąstavimas dėl tarybos ka
dencijos. Girdi, taryba galin
ti likti be kadencijos, o tai 
jau esanti dar niekur negir
dėta nesąmonė. Autorius 
baigdamas apgailestauja, 
kad užuot KLF taryba no
rėdama sudaryti gerą nuo
taiką naujojo vajaus pra
džiai esanti pasirinkusi šį 
laiką Fondo nariams sukir
šinti. Tai girdi, pakenksią 
pačiam pinigų telkimui, visai 
Fondo veiklai ir sukelsią ne
pasitikėjimą pačia instituci
ja.

Tikiu, komentarai nerei
kalingi. Galima būtų tik tiek 
pasakyti, kad straipsnis la
bai piktas ir tektų suabejoti 
jo nauda Fondo augimui. 
Taipgi darosi visiškai neįti
kėtina, kad jį būtų parašęs
K.L. Fondo narys. Jis gal 
būt ir yra narys, bet tik ne 
K.L. Fondo, nes jo linkėji
mai Fondui nėra nuoširdūs.

Specialus narių susirinki
mas numatytas vasario 2 d., 
šeštadieninį buvo pradėtas 
11 vai. Jį pradėjo K.L. Fon
do Tarybos pirminjnkas dr. 
A. Pacevičius ir nusakė, ku
riuo reikalu nariai į šį susi
rinkimą yra sukviesti. Kiek 
plačiau paaiškinęs darbo
tvarkėje numatytą statuto 
pakeitimo klausimą davė 
žodį ir leido pasisakyti na
riams.

Pirmuoju kalbėjęs A. Rin- 
kūnas nurodė, kad nariai 
nėra susipažinę su statuto 
paragrafų siūlomais keisti 
tekstais, todėl šis susirinki
mas negalįs jų svarstyti ir 
priimti. Siūlė statuto keiti
mo klausimą nukelti vėles
nei datai.

‘Po vieno kito pasisaky
mo, K. Lukošiui pageidau
jant, buvo leista padaryti 
pranešimą ir duoti paaiški
nimus statuto kooregatoriui 
adv. Mr. Grant. Susumuo
jant diskusijose keliamas 
mintis paaiškėjo, kad dauge
liui buvo nesuprantamas per 
ėjimas prie 1 dol. nario 
mokesčio ir už jį balso gavi
mas. Tačiau, kai buvo įsiti
kinta, kad nesuderinus savo 
veiklos su valdžios nuosta
tais galima nustoti jos 
teikiamų lengvatų, statuto 
pakeitimas absoliučia dau
guma buvo priimtas. Pada
ryta ir kita maža korektū
ra. Būtent, visi nariai turės 
tik po vieną balsą.

Tą pačią dieną, tuoj po 
specialaus, vyko metinis na
rių susirinkimas. P. Januš
kai perskaičius protokolą, 
pranešimus padarė tarybos 
pirmininkas dr. A. Pacevi
čius, valdybos pirmininkas 
inž. Vyt. Balsys ir iždinin
kas Pr. Bastys. Išryškėjo 
Fondo veikla ir jo laimėji
mai. 1973 metais buvo pa 
siektas $100,000 kapitalo tel

kinys. Paskutinioji šimtinė 
atėjo iš Otavos ir ją prisiun
tė Fondo įgaliotinis inž. Alb. 
Paškevičius. Naujas šimtas 
tūkstančių skirtas 
Romui Kalantai įamžinti 
reikalaujant ‘Laisvės Lietu
vai’ šūkiu. Gražią pradžią 
yra padarę Kanados Lietu
vių Daktarų Draugija, įneš- 
dama 400 dol. Ypač įnašai 
pakilo susirinkimo metu., 
Šiems metams auditorium 
Datvirtinas Mr. R. Klymas. 
(Lietuviška pavardė, bet ne
lietuvis. Moka keletą žodžių 
ir lietuviškai.) Į pabaigą su
sirinkimas ėjo paskubomis ir 
Dro nekuriuos reikalus gal 
būt buvo tik paviršium 
prašliaužtą. Visi norėjo 
šiek tiek atsipūsti ir pasi
ruošti šauniam šimtatūkstan 
tiniam koncertui, kuris buvo 
ruošiamas vakare Lietuvių 
Namų didžiojoj auditorijoj.

Reikėtų pasakyti, kad 
koncertas - balius ir akade
mija buvo tikrai neeilinio 
pobūdžio. Meninė progra
ma buvo išpildyta iškilaus 
mūsų solisto St. Baro. Solis
tas žavėjo svečius ir jie 
atsilygino jam ilgais aplodis
mentais.

Po kun. dr. P. Gaidos 
invokacijos, šiek tiek pasi
stiprinus skaniai parauošto- 
mis vaišėmis, pagrindinę 
kalbą pasakė Tarybos pir
mininkas dr. A. Pacevičius. 
Prelegentas davęs trumpą 
K. L. Fondo istorinę apy
braižą iškėlė Fondui pasi
darbavusių visą eilę asme
nų. Pranešėja Laima Švėgž- 
daitė pristatė aukštus ir gar
bingus svečius, kurių tarpe 
džiugu buvo pažinti, tai pa
čiai paskirčiai tarnaujančio 
A. L. Fondo pirmininką dr. 
Ant. Razmą.

Akademijos metu K.L. 
Fondą sveikino, atsiektais 
laimėjimasi džiaugėsi ir gra
žiu žodžiu atsiliepė genera
linis konsulas Kanadai dr. 
J. Žmuidzinas, KLB Kraš
to valdybos pirmininkas inž. 
E. Čuplinskas, dr. A. Raz
ma ir kt. Ta pačia proga 
buvo paminėta visa eilė as
menų, kurie jau yra įsijungę 
į antrojo šimto tūkstančių 
vajaus kėlėjų eiles. Tikėtina, 
kad ši paruoš ilgam laikui 
liks gražiu prisiminimu.

MAINTENANCE 
MECHANIC 

NEEDACHANGE?
OWF.NS CORNING FIBERGLASS has 
a conlinuing need for maintenance 
mechanics wilh general plant main* 
tenance experirnce in a heavy manu- 
facturmg environment. Our team of 
over 50 maintenance mechanics per* 
form preventive maintenance and re- 
pair on such systems, equipment «s 
air power systems, beit and chain 
conveyor systems, variable speed 
bearings. drives.hyHraulics, and tranu* 
missionti. If you have experience jn 
these arens, can read blueprints, are 
vveJd, cui and burn, you are probnbJy 
the man for the job. This muy be 
the change you are looking for. Apply 
in person to Employment Office or 
call, 964-98 H to arrange an inter- 
view.

are an F,qual Opportunity 
Employer

OtVENS CORNING 
FIBERGLASS 

7000 McLarin Rd. 
Fairbum, Ga.

(14-25)
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Tūkstantis dolerių
Dirvai

Didelė staidmena buvo 
Dirvai, gavus laišką iš Vy
tauto ir Tautvydo Janulaičiu 
gyv. Chicagoje, su 1000 do
lerių čekiu, kaip a.a. jų 
brangaus tėvo Petro Janu
laičio, mirusio prieš septyne- 
ris metus, palikimą Dirvai.

A.A. Petras Janulaitis, vi
są amžių priklausė tautinei 
srovei. Atvykęs Amerikon 
1949 metais tuoj įsijungė į 
tautininkų eiles, neapleisda
mas nė vieno Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos su
sirinkimo ar parengimo ir 
remdamas pagal išgales tau
tiškąją spaudą. Organizuo
jant Vilties draugiją, jis ta
po vienas pirmųjų jos šimti
ninku ir rėmėju.

1966 m. rugpiūčio 18 d. ei
damas 79 metus, ištiktas 
staigaus širdies priepuolio 
mirė ir buvo palaidotas su 
didelėmis iškilmėmis Chica
goje, šv. Kazimiero kapinė
se, kur abu sūnūs, Vytau
tas ir Tautvydas, savo lėšo- 
is jam pastatė skulptoriaus 
R. Maziliausko suprojektuo
tą ir iškaltą paminklą.

Velionis tiek domėjosi 
tautiškąja spauda, kad sa
vo vaikams pareiškė norą, 
kad iš jo palikimo tūkstan
tis dolerių būtų paskirta laik
raščiui Dirvai.

Petras Janulaitis gimė 
1887 m. lapkričio 16 d. Ro
kiškio apskr. Panemunio 
valsč. Rukliškio pasodoje. 
Eidamas antruosius metus 
jis neteko motinos. Sulau
kęs 9 metų amžiaus buvęs 
paimtas grafaitės Marijos 
Kamarauskaitės (Kamaraus 
kams priklausė ir jo tėvų 
pasoda) į dvarą mokinti skai
tyti ir rašyti, o svarbiausia 
šioji geradarė norėjo vaiku
tį palenkti ir išauklėti lenkiš
kai nusiteikusį... Tačiau iš 
Petruko lenko nepadarė, bet 
daugiau metų laiko gyveni-

Vytauto ir Tautvydo Janulaičiu lėšomis pastaytas gražus paminklas savo mylimam tėvui 
a.a. Petrui Janulaičiui šv. Kazimiero kapinėse Chicagoje. Paminklą suprojektavo ir iška
lė skulptorius R. Maziliauskas.

A.A. Petras Janulaitis

mas aristokratiškoje aplin
kumoje, susipažinimas su iš
auklėto žmogaus elgsena, eti 
ketu, daug lėmė jauno žmo
gaus susikristalizavimui. 
Petrukas pajuto savyje ne
paprastą norą veržtis į moks 
lą, ieškoti tiesos ir grožio, 
ieškoti naujo gyvenimo sau 
ir kitiems, kitokio negu bu
vo jo gimtinės aplinkoje.

Eidamas vienuoliktuosius 
metus jis jau mokosi muzi
kos pas Pandėlio vargoni
ninką Juozą Gaidelį, o vė
liau nuvyko muzikos studi
jos gilinti į Kauną pas prof. 
J. Naujalį.

Pradžioj jis vargoninkavo 
Pociūnėliuose, Truskavoje ir 
ilgesnį laiką Vabalninke, bet 
vargoninko pareigos jį ne
patenkino. Baigęs vidurinio
jo mokslo kursą, klebono Bi
zausko remiamas įstojo į 
Maskvos Šeniavsko univer
sitetą, kur per trejetą metų 
išėjo komercijos mokslų cik
lą ir pasuko savo gyvenimą 
prekybininko keliu.

Petras Janulaitis 1911 me
tais buvo pakviestas į pir
mąją lietuviškos gamybos 
įmonę, įsteigtą lietuvių ka

pitalu, Lietuvos ūkio Maši
nų bendrovė ‘Viliją’ Vilniu
je. Greit jis paskiriamas di
rektoriumi Vilijos b- 
vės skyriuje Kaune, o vėliau 
centre prekybos skyriaus di
rektoriumi. Bet karas nu
traukia jo bendrovės veik
lą.

Po I Pas, karo jį matome 
Lietuvos Siaurųjų Geležin
kelių tarnyboje, kur būda
mas viršininku (1919-1922) 
suorganizavo siaurųjų gele
žinkelių administraciją, dirb 
tuves, atstatė visus siaurų
jų geležinkelių administra
ciją, dirbtuves, atstatė visus 
siaurųjų geležinkelių kelius, 
tiltus stotis ir kt. kurie buvo 
smarkiai sunaikinti ir P. Ja
nulaičiui šioje srityje teko 
daug padėti darbo ir parody
ti ypatingus sugebėjimus, 
kada valstybės iždas buvo 
tuščias.

1923 m. Juozo Tūbelio 
kviečiamas jis įsijungė į Lie
tuvos Žemės Ūkio Koope
ratyvų Sąjungą ir jam pa
vedamas užsienio prekybos 
skyrius.

Po septynerių metų įtemp. 
to darbo Lietūkio organiza
vime ir ugdyme, vyr. direk
torius Petras Janulaitis sa
vo užrašuose yra pažymė
jęs: "... man Lietūkio dar
bas pasidarė juodas, mono
toniškas rutinos darbas ir 
nuobodokas, organizaciniai 
darbai, pagrindinės idėjos ir 
visa kita kas su ta surišta 
jau įgyvendinta”. Tad jis pa
sitraukia į savo pirktąjį 
Daugelių dvarą prie Klaipė
dos kur ūkininakaudamas 
išgyvena apie 12 metų, iki 
pasitraukimo iš Lietuvos.

Petras Janulaitis visą lai
ką buvo Lietuvos ekonomi
nio gyvenimo sūkuryje, ak
tyviai dalyvaudamas ekono
minių organizacijų pasitari
muose ir darbuose. Būda
mas Lietūkio vyr. direkto
riumi, dalyvadavo Preky
bos ir Pramonės Rūmų, 
Maisto bendrovės, Muitų ir 
Tarifų komisijos ir kt. pana
šių vienetų veikloje, pla
navime.

Jis daug rašė ekonomi
niais klausimais Talkoje, 
Lietuvos ūkyje, Tautos ūky
je ir kt.

Jo straipsnių yra tilpę ir 
Dirvoje.

Dirva dėkinga jo sūnums 
Vytautui ir Tautvydui, kurie 
pildydami a.a. savo tėvo va
lią, paskyrė Dirvai šią tūks
tantinę. Ačiū jiems tūksantį 
kartų.

PREZIDENTO ANTANO 
SMETONOS MINĖJIMAS

Lietuvos respublikos pre
zidento Antano Smetonos 
100 metų gimimo sukakties 
pagrindinis minėjimas-aka- 
demija įvyks š. m. gegužės 
mėn. 12 d. New Yorke Kul
tūros židinyje. Rengia Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
junga.

Solženicinas, Mindzenty, 
Kudirka... 'detente’ ženkle
Gyvename tariamosios 

‘detentės’ ženkle. Ieškoma 
santalkos ir atlydžio laisvojo 
ir diktatūrinio pasaulių san
tykiuose. Sunku laukti logi
kos ir apdairumo poelgiuose 
tų asmenų, kuriems likimas 
įkišo į rankas įvykių veži
mo vairavimo vadžias, ir ku
rie apsėsti ‘detentės’ inicia
tyvos. Todėl laisvojo ir dik
tatūrinio pasaulių santykių 
koordinatėse įvykių regis
tracijos kreivė blaškosi, rai
tosi, jaučiasi visiškai pasi
metusi. Tai lyg seismogra
fo linija, praradusi orienty
rus staigių požemio smūgių 
poveikyje. Sekdami ‘deten
tės’ seismografo liniją, net 
be pretenzijos į orakulo ta
lentą, atidengiame logikos 
stoką, naivumo gausą, būsi
mų tragedijų užuomazgas ir 
neišpasakytą ideologinio at
sparumo praradimo mizeri
ja

Su šiupu pasąmonėj suti
ko pasaulis A. Šolženicino iš
trėmimą. Negirdomis pra
leistas kardinolo Mindszen- 

•ty nušalinimas iš apaštališ
kojo sosto. 0 mums čia rūpi 
sujungti su tais įvykiais Si
mo Kudirkos dramą, kurios 
idėjinis tūris lygus aukš
čiau paminėtoms pasaulinio 
masto istorijoms.

A. Šolženicino istorijoj ak 
centuotini azartinio lošimo 
manevrai. Diktatūra neap
dairiai praleido momentą, 
kada galėjo susidoroti su ra
šytoju disidentu patyliukais, 
kur nors mažame teisme, 
kur nors slaptai. Taip susi
dorojo su Simu Kudirka. 
Šolženicino vardas greitai 
peraugo asmenvardį, rašy- 
tojas tapo nelyginant visas 
mechanizuotos kariuomenės 
korpusas, manevruojąs ne
toli Kremliaus. Maskva at
skleidė senus L. Trockio by
lų aplankus.Įvykis buvo ana
logiškas. Priešas buvo per- 
stambus paleisti jam švino 
gabalėlį į pakaušį. Copy- 
right teisių L. Trockio bylai 
nėra, todėl sena stambaus 
politinio priešo ištrėmimo is
torija buvo pakartota su Sol- 
ženicinu. Tai buvo, savaime 
aišku, naktis. Juodas limu
zinas (černyj voron), slapta 
privažiavęs tamsių gatvių 
tuštybėje. Garsusis pasibel
dimas į duris. Tą pasibeldi- 
m taip išgarsino W. Churchi- 
lis savo kalboje apie ‘geleži
nę uždangą’! Septyni civiliai 
aprengti saugumiečiai įsi
veržia į miegančios šeimos 
butą. Trumpas laikas apsi
rengti suimtajam asmeniui. 
Net neumžmiršta ciniška ir 
sovietiniai-klasiška pastaba, 
kurią numeta operacinės 
septinukės vadas: “Neimk 
tos skrandos, ji nebus tau 
reikalinga!”.

Per naktį suimtąjį išlai
kė tardytojo dispozicijoje, 
paryčiu išvežė į aerodro
mą. Aštuonių palydovų sau
gojamas A. Solženicinas bu
vo išlaipdintas Vakarų Vo
kietijos žemėje. L. Trockį, 
absoliučiai tokiu pat būdu, 
išmetė Turkijoje.

Tokia ‘operacija’ reikalin
ga ankstyvesnio paruošimo: 
lėktuvo maršrutas, egzilio 
valstybės sutikimas. Visa tai 
rodo, kad Maskva rūpestin
gai suorkestravo rašytojo 
išplėšimą iš jo tėvynės, bet 
nenusiplovė nuo savęs bar
barizmo antspaudo. Iš tik
rųjų: kas gi kur matė, kad 
valstybė surištų savo pilie
čiui rašytojui rankas ir ko
jas ir išgabentų jį užsienin!!!

Kadaise, dar nesuėjęs į 
šlykštų sandėri su bolševiki
niais leidiniais poetas Vladas 
Šlaitas skelbė, kad nėra žmo 
gui didesnio skausmo už jo 
ištrėmimą iš gimtinės. Prieš 
akis turime A. Šolženicino 
tragediją, V. Šlaito tezės

RIMAS DAIGONAS
iliustraciją. Tegu gi poetas 
V. Šlaitas, apraudodamas 
Šolženicino tragediją, patal
pina ‘Pergalėje’ savo pos
mus. Tiktai tada mes įtikė
sime, kad poetas nesukly
do adresuodamas savo eiles 
A. Baltakio organui...

Prisimindami L. Trockio 
ištrėmimo techniką, logiškai 
prisimename ir jo istorijos 
finalą. V. Lenino ginklane- 
šis, teroro pradininkas, L. 
Trockis žuvo Meksikoje. 
Maskva ‘nesutepė nagų’ 
Trockio krauju.

Oficialus washingtoninių 
sferų aplink Baltuosius Na
mus laikymasis buvo ge
riausioje ‘detentės’ tradici
joje. Spaudos žmonėms, pa
siteiravus apie Šolženicino 
versiją, buvo šaltai atsaky
ta: “No comment!”.

Tai mums primena kitą 
šios dienos tragediją, kur 
dedama vilčių į kitos pakrai
pos ‘detentės’ nokimą. Šio
mis dienomis V atikanas atė
mė iš kardinolo Minds
zenty arkivyskupijos vado
vo titulą. Išleistas iš Buda
pešto, kur jis ilgai gyveno 
JAV ambasadoje, kardino
las nesiliovė skelbęs apie 
vengrų tautai primestą pa
valdumą nuo Maskvos. Jis 
tvirtino, kad vien tiktai so
vietiniai tankai palaiko Veng 
rijoje teroristinį režimą. Vi
są tai Mindszenty skelbė tu
rėdamas aukštąjį Vengrijos 
arkivyskupo titulą, iš ’Esz- 
stergomo istorinio sosto’. 
Komplimentinių epitetų 
sraute Vatikanas ‘atleido’ 
seną kardinolą iŠ jo parei
gų, atimdamas drauge ir jo 
titulą. Dabar Mindszenty 
sulygintas su tais persenu
siais kardinolais, kurie' ne
beturi pareigų, kuriems be
liko tyliai kalbėti maldas.

Ką visas tas nuolaidomas 
Maskvai, ta pastanga neer
zinti Kremliaus neatlaidaus 
kardinolo pareiškimai, reiš
kia kenčiančiai vengrų tau
tai? Juk dėl laisvės idėjos 
čekai gavo ir modernųjį 
šventą jaunuolį, susideginu
sį Prahos aikštėje. Mes tai 
suprasti galime. Mes turime 
savo jaunuolį, dėl laisvės 
idėjos liepsnojusį Kauno 
miesto sode.

Kardinolo Mindszenty at
vejis mums būtų analogiš
kas uždraudimui mūsų išei
vijos vyksupams kalbėti pa
triotinėmis temomis, sakyti 
patriotinius pamokslus, pa
liepus ir jiems užsidaryti 
vienuolynų nuošalume, atgai 
lauti ten dėl žmonijos nedo
rybių, bet tykiai, niekam ne
girdint...

Washingtono ‘No com
ment!’ dėl Šolženicino ir Va
tikano ‘ramybės’ akcija kar
dinolo Mindszenty istorijoje, 
keistai susišaukia į vieną 
akordą. Tas akordas yra 
priešprieša lietuviškai iš
minčiai, skambančiai patar
lėje: neik su velniu riešutau
ti!

Tuo tarpu - ir galingiau
sioji valstybė, ir dvasingo
sios moralės arsenalas, pa
keliui ... į riešutyną!

Dykumos ir sausros kli
mate vis dėlto regime ne mi
ražus, bet oazių vaizdus. Si
mo Kudirkos tragedija pa
stebima. Kongresmanas Bob 
Hanragan ir senatorius Char 
les Percy pradėjo didelę 
kampaniją už Simo Kudir
kos išlaisvinimo rezoliuciją. 
Beveik identiškos rezoliuci
jos pateiktos JAV Atstovų 
Rūmuose ir JAV Senate.

Neužmirština, kad Simo 
Kudirkos kalba sovietų teis
me prilygsta istorinių pareiš 
kimų sferai. Tokiais pasau
lis dabar laiko A. Solženici- 
no protestus ir asmens lais

vės gynybą, aptariant jo ‘nu
sikaltimus’ sovietinių rašy
tojų plenume, tokiais laiko 
kardinolo Mindszenty pa
mokslus bei pokalbius su 
spaudos atstovais. Simo Ku
dirkos kalba teisme buvo 
apeliacija į laisvąjį pasaulį 
dėl tarpvalstybinės teisy
bės, dėl humaniškumo, dėl 
asmens laisvių gerbimo, dėl 
tautos teisės gyventi lais
vai, be fanatikų ir budelių 
uzurpacijos.

Solženicinas, Mindszenty 
ir Kudirka užsidegė tamsia
me dangaus skliaute kaip 
kometos, pranašaujančios 
gėrio triumfą, net ir tada 
jeigu baisingos ‘detentės’ 
šalnoj trockiniu pavyzdžiu 
žus kovotojas rašytojas, nu
mirs senelis kardinolas ir 
kankinsis Potmos stovyklo
je herojus jūrininkas lietu
vis.

ALTO DELEGACIJA PAS 
PREZIDENTĄ NIX0NĄ
ALTo delegacija, kurią 

sudaro dr. Kazys Bobelis, 
pirmininkas ir dr. Jonas Ge
nys, ALT atstovas Wa- 
shingtone, vasario 19 d. bus 
priimta prezidento Nixono. 
Tą dieną 2 vai. 30 min. p. p. 
Washingtone įvyks etninių 
grupių vadovų konferenci
ja tarptautiniais ir JAV po
litikos klausimais. Konfe
rencijos metu bus galima Iš
kelti įvairėms etninėms 
grupėms rūpimus klausi
mus. Vakare bus priėmimas 
prezidentūroje. Tuo metu 
pasimatyti ir pasikalbėti su 
prez. Nixonu Baltuosiuose 
rūmuose bus priimta ALTo 
delegacija, dr. K. Bobelis ir 
dr. J. Genys, kurie yra ga
vę kvietimus iš Baltųjų rū
mų.

ALT Inf.

• ALT S-gos Philadelphi
jos skyrius, per ižd. P. Di
delį atsiuntė 50 dol. Vilties 
įnašui padidinti, ir 50 dol. 
Dirvos spaustuvės naujoms 
mašinoms įsigyti.

Už paramą nuoširdžiai 
dėkėjama.

• P. Mačiulis, Union, N. 
J., atnaujindamas prenume
ratą, pridėjo Dirvai parem
ti auką 10 dol. Ačiū.

• Alfonsas Mūrelis, Chi
cago, Dirvai paremti atsiun
tė auką 12 dol. Ačiū.

• Dr. L. Kriaučeliūnas, 
atnaujindamas prenumera
tą pridėjo Dirvai paremti 
auką 10 dol. Ačiū.

• Vytautas šeštokas, at
siuntė 15. dol. padidinimui 
Vilties įnašo ir rašo: "Dir
va daro tikrai gerą įspūdį 
savo turiniu ir įdomiais kul
tūriniais straipsniais. Lin
kiu sėkmės ir tobulėti".

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• Antanas Anicetas Ba
lys, Chicagoje, per Vilties 
draugijos pirmininką K. 
Pocių įteikė Dirvai naujų 
mašinų skolos padengimui 
20 dol. Ačiū.

• Albertas ir Regina Vai- 
taičiai, Littleton, Col. Dir
vai paremti atsiuntė auką 
10 dol. Ačiū.

• Lietuvių žurnalistų 
S-ga per ižd. J. Janušaitį 
dėkodama už S-gos veiklos 
Dirvoje informaciją, pridė
jo auką 25 dol. Ačiū.

• K. Baronas, Hamiltone, 
dėkodamas už laimėtą kny
gą atsiuntė auką 5 dol. 
Ačiū.



Nr. 14 — 4 DIRVA 1974 m. vasario 20 d.

'Aš čia nebūčiau, jei netikėčiau
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Lietuvos nepriklausomy
bės šventės išvakarėse, va
sario 10 d., viso didžiojo 
New Yorko ir jo apylinkių 
lietuviai užpildė naujai pa
statyto Kultūros Židinio salę 
apie 700 vietų susirinkę de
dikacijos iškilmėms į nuosa
vus namus, kurių laukimas 
pareikalavo lygiai dešimties 
metų nuo pirmojo 37 organi
zacijų pasitarimo ir nutari
mo talkinti tėvams pranciš
konams pastatyti kultūros 
centrą - vienuolyną, koply
čią, spaustuvę, salę susirin
kimams, patalpas jaunimo 
organizacijom.

Į atidarymo iškilmes atvy
ko Brooklyno diocezijos vys
kupas F. J. Mugavero, D. 
D., vysk. V. Brizgys ir eilė 
lietuvių dvasiškių bei tėvų 
pranciškonų.

Po iškilmingų mišių toje 
pat salėje įvyko dedikaci
jos iškilmės, kurias atidarė 
LB New Yorko apygardos 
pirm, ir židinio statybos ko
miteto pirm. A. Vakselis ir 
po įžanginio sveikinimo ir 
padėkos žodžio vadovauti 
pakvietė Ireną Veblaitienę.

Tėvų pranciškonų provin- 
ciolas tėvas J. Gailiušis 
perskaitė Lietuvių Kultū
ros Židinio dedikacijos aktą, 
kuriuo tą židinį skiria NE
PRIKLAUSOMAI LIETU
VAI IR LIETUVIŲ TAU
TAI, kad čia augtų jos sūnų 
ir dukrų žmogiškosios asme
nybės moraliniai ir religi
niai pagrindai; stiprėtų jų 
dvasioje tarpusavio lietuviš
kas solidarumas, šiluma lie
tuvių kalbai, kultūrai, ilgų 
amžių gerosios tradicijos; 
gilėtų ištikimybė gyvena
mam kraštui ir įsipareigoji
mas dirbti savo tėvų žemės 
- Lietuvos bei joje gyve
nančių tautiečių asmeninei 
laisvei ir valstybinei nepri
klausomybei.

Tame kelyje jiem tetar
nauja Lietuvių Kultūros Ži
dinys ir tepadeda jiems Vi
sagalis.

Po dedikacijos aktu pasi
rašę: Tėvas J. Gailiušis, pro- 
vinciolas, A. Simutis, Lietu
vos Generalinis Konsulas, 
A. Vakselis, LB New Yorko

Apyg. pirm, ir tėvas P. 
Baltakis, statybos k-to pirm.

Kultūros Židinio atidary
mo proga sveikinimo žodį 
tarė vysk. F. J. Mugavero, 
vysk. V. Brizgys, Tėvas J. 
Gailiušis, OFM nušvietė lie
tuvių pranciškonų gyvenimo 
kelią nuo pat įsikūrimo šia
me krašte ir jų veiklos pas
tangas lietuvybės ir tauti
nės kultūros ugdyme visais 
galimais būdais.

žodžiu sveikino Lietuvos 
generalinis konsulas A. Si
mutis, Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto pirm, 
dr. K. J. Valiūnas, Kunigų 
Vienybės vardu prel. J. Bal- 
kūnas, Amerikos Lietuvių 
Tarybos vardu Vytautas 
Abraitis, Lietuvių Bendruo
menės pirm. J. Gaila ir k.

Visi sveikino tėvus pran
ciškonus, židinio statybos 
komitetą ir LB New Yorko 
apygardą už pastangas ir 
ryžtą šį didį užsimojimą įgy
vendinti, o taip pat linkėjo, 
kad visų darbuotojų ir auko
tojų įdėtos viltys pasiteisin
tų, kad ir didysis mūsų sie
kis - Lietuvos laisvė - būtų 
įgyvendinta. Linkėjo, kad 
šis Kultūros židinys nutau- 
timo jūroje būtų ryškiu švy
turiu, vedančiu paklydusias 
valtis į lietuvybės uostą.

Tėvas Paulius Baltakis, 
taip vadinamas to židinio 
statybos siela pristatė ilgą 
eilę nepaprastų rėmėjų, įne
šusių į statybos fondą po 
keletą tūkstančių dolerių. 
Iš jų kiekvieną iššaukė pa
reiškiant specialią padėką ir 
įteikiant po gėlę, o tokių su
sidarė ilga eilė, nors dar 
daugiau jų nebuvo tą dieną 
atsilankę. Jų turėjo būti 
daug, židinio sąmata rodo 
pajamų iki šiol -1,291,681.87 
dol. Išlaidų - 1,287,667.83. 
Liko skolos -- 108,141.27.

Po trumpos pietų pertrau
kos toje pačioje salėje įvyko 
vėl kita programa - koncer
tas, kurį atliko solistė Gina 
Čapkauskienė ir sol. Kazys 
Yakutis, akompanuojant 
muz. Sauliui Cibui. Abu dai
nininkai, kaip visuomet, 
newyorkiečių publikos buvo 
šiltai sutikti. Gina giedojo ir

mišių metu. Taip pat giedo
jo ir Perkūno choras, vad. 
muz. V. Strolios.

Kultūros Židinio oficialaus 
atidarymo proga išleistas 
stambus leidinys 222 psl., 
pailiustruotas nuotraukomis 
daugiausia pasidarbavusių 
asmenų ir stambiausių auko
tojų, o taip pat jame yra vi
si aukotojai sužymėti pavar
dėmis ir miestais pagal al
fabetą.

Aš čia nebūčiau jei netikė
čiau ateitimi, kalbėjo vysk. 
V. Brizgys. Taigi, nevvyor- 
kiečiai pagaliau turi savo pa
talpas. Jie tikėjo ateitimi ir 
pastatė, o dabar tiki, kad šis 
Kultūros Židinys skleis Švie
są ir Tiesą ir rodys kelią į 
nepriklausomą Tėvynę Lie
tuvą.

DAILĖS PARODA

Šių iškilmių išvakarėse 
Kultūros Židinyje vyko LB 
New Yorko Apygardos su
rengta dailės kūrinių paro
da atžymint aukščiau minėtą 
židinio dedikacijos šventę. 
Paskirta eilė premijų šiems 
dailininkasm; Lietuvių Fon
do premija 1000 dol. K. Žo- 
romskiui; LB New Yorko 
Apygardos skirta 300 dol. 
Reginai Ingelevičienei; LB 
200 dol. Vidai Krištolaitytei 
ir LB 100 dol. A. Vitkauskai- 
tei-Merker. Kunigų Vieny
bės premija paskirta Pau
liui Jurkui.

WANTED
IST CLASS SKILLED

DIE CAST DIE MAKERS 
BORING MILL 

OPERATORS
(Horizontai)

Mušt 'be able to sėt up work from 
blue prints flc close tolerance.

2ND SCH1FT
Top hourly rate plūs shift premium. 
Overtime. Full benefits including 
hospitalization, disabilfty and life 
insurance. 9 paid holidays, paid vac- 
ation. Air conditioned plant.

CUYAHOGA 
INDUSTRIES DIV. 

17920 South Waterloo Road 
Cleveland, Ohio 44119 

216-481-3040
04-17)

SANTAUPOS, PADĖTOS 
IKI 10 DIENOS MĖNESIO 
NEŠ NUOŠIMČIUS NUO 
MĖNESIO PIRMOS.

WE PAY HIGHĖST RATES:

WANTED EXPERIENCED 
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE 
SET-UP MEN 

AND OPERATORS 
WE ARE CONTINUING TO GRO\V 
AND OUR MODERN NEW FAC1LI- 
TIES W1LL REQUIRE ADDIT1ONAL 
EXPERIENCED MULT1PLE SPIN 
DLE ACME GR1DLEY SET-UP MEN 
AND OPERATORS FOR BOTH THE 
IST AND 2ND SHIFTS. STEADY 
EMPLOYMENT W1TH EXCELLENT 
HOURLY RATE AND COMPANY 
PAID FRINGE BENEFITS. APPLY 
OR CALL 216-267-0770 TO AR- 
RANGE FOR AN INTERV1EVV.

HY-LEVEL SCREW 
PRODUCTS 

14600 Industrial Parkway 
Cleveland, Ohio 

04-16)

Garbės pažymėjimai pa
skirti šiems: I.D. Griežei, J. 
Rūteniui, P. Lapei, J. Sodai- 
čiui, O. Paškevičienei ir J. 
Paukštienei. Savo kūrinius 
buvo išstatę 43 dailininkai. 
Premijų jury komisiją suda
rė: A. Vakselis LF atstovas,, 
dailininkai: A. Elskus, Č. Ja- 
nušas, V. Kašuba ir V. J. Jo
nynas.

Kūrinių išstatyta 109. Pa
roda tęsėsi visą savaitę.

(emč)

JAUNIMO SKAITINIŲ 
KONKURSAS

JAV LB švietimo taryba 
skelbia konkursą parašyti 
jaunimui tinkamą literatū
rinį veikalą (romaną, apy
saką, novelę). Veikalas turi 
būti skiriamas paaugliams 
ir netrumpesnis kaip 150 
mašinėle rašytų puslapių. 
Laimėtojui skiriama 1000 
dol. premija. Rankraščius, 
pasirašytus slapyvardžiu ir 
į atskirą vokelį įdėjus savo 
tikrąją pavardę, adresą bei 
telefoną atsiųsti iki 1974 
m. gruodžio 31 d. Jaunimo 
skaitiniams ruošti komisi
jos pirmininkei šiuo adresu: 
Stasė Petersonienė, 2534 W. 
40th Street, Chicago, UI. 
60632.

Konkurso vertinimo ko
misija bus paskelbta vėliau. 
Ji turės visiškai laisvas ran
kas : pavyzdžiui, reikalui 
esant, premijos visai ne
skirti arba ją skelti į dvi 
dalis. Premijuoto veikalo 
išspausdinimu pasirūpins 
švietimo taryba, o dėl ne
premijuotų, bet spausdinti- 
nų veikalų išleidimo bus ta
riamasi su jų autoriais.

• JAV LB švietimo tary
bos Jaunimo skaitinių ruo
šimo komisiją 1973-76 m. 
sudaro šie asmenys: Danu
tė Bindokienė, Stasys Džiu
gas, Agnė Kižienė, Dalia 
Kučėnienė, Elvyra Narutie- 
nė ir komisijos pirmininkė 
Stasė Petersonienė, kurios 
adresas yra 2534 W. 40th 
St., Chicago, III. 60632.

• Europos lietuviškųjų 
studijų savaitė šiais metais 
pirmą kartą įvyks gražio
joje Šveicarijoje rugpiūčio 
4-11. šiam lietuvių inteli
gentų sąskrydžiui parinkta 
vieta pranciškonų išlaiko
mame Antoniushause jMor- 
chach. Moderniškai įrengti 
rūmai pritaikinti kongre
sams ir pan. renginiams. 
Registruotis: Frau Irena 
Kaestli. 3006 Bern. Giaco- 
mettistr. 33a.

DOMI] Simui i
LIETU I IR KITAS ŠALIS

Prieš sudarant dovanų siuntinį savo giminėms 
Lietuvoje, pirmiausia pasitarkite su mumis kas nau
dingiausia ir reikalingiausia jiems pasiųst.

Pavasario ir vasaros sezonui siūloma šias prekes:
Nepermatomo nailono medžiaga suknelei ........$10.00
Crimplene medžiaga suknelei ........................... $11.50
Crimplene medžiaga su blizgučiais................... $14.00
Nailoninės arba šilkinės skarelės ....................$ 2.50 
Komplektas moteriškų nailoninių

apatinių rūbų ......... ..................................... $ 9.00
Gefiūro medžiaga suknelei ...............................$15.00
Labai gera angliška vilnonė eilutei medžiaga $42.00 
Dirbtinis Mink kailis paltui......................... $50.00
Nailoniniai išeiginiai marškiniai...... ................ $ 8.50

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, 
dviračių, televizijos aparatų ir kt. Persiunčiame pi
nigus dėl tokių prekių, kurias iš čia negalima pa
siųsti.

Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo nau
dojimui ”01impia” rašomosias mašinėles su lietu
višku šriftu.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England.
Telef. 01 739 8734 or 01 460 2592.

Sudarome testamentus, administruojame nuosa
vybes, persiunčiame palikimus prekėmis arba pini
gais j Lietuvą ir kitas šalis. Reikalaukite mūsų kai
noraščių, nurodykite savo pageidavimus.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį 
lietuvį kailininku jk/- 
Chicagoje
NORMANĄ |J| 

BURŠTEINĄ
Tel. 263-5826 MįlIĮl
(įstaigos) ir
677-8489 (buto) ((llil

185 North Wabash Avenue ,2nd Flbor
Chicago, 111. 60601

— 4 yr. Certificates (Min. $10,000)

— yr. Certificates (Min. $1,000.00)

Member F.S.L.I.C., Wa»hington, D.C. Eguol Opportunity lender

alnt 
jitliony 
javlngs

1447 S. 49th Court • Cicero, Illinois, 60650 

Phone ( 312)656-6330
Ooen Mon., 9-8; Tue»., Thurj, Fri., 9-5; Sat.,9-1; Closed Wed.

MILL WRIGHT WELDER
Mušt be Journeyman or Eųuivalent and be able to 
work any shift. Excellent benefits and working 
conditions. Apply:

CHAMPION SPARK PLUG CO.
20000 Conner Avė., Detroit, Mich. 48234

An Equ«l Opportunity Employer
(14-15)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6815 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

y ">« • ■ y v

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-COND1TIONED KOPLYČIOS

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.



DIRVA1974 m. vasario 20 d.

ČESLOVAS GEDGAUDAS IR LIETUVOS ISTORIJA - V

PIRMOSIOS BALTŲ VALSTYBĖS
ĮKŪRIMO DATA <» JŪRATĖ SUTKUTE-Dt R8SALES

Jeigu mums tektų iš tolo 
studijuoti dabartines dvi 
nuomones apie šių laikų Lie
tuvą, iš vienos pusės susi
durtume su Nepriklausomos 
Lietuvos įkūrimo data 1918 
metais ir su pavadinimu ‘Lie 
tuvos Respublika’, o iš kitos 
pusės su LTSR atsiradimu 
1940 metais. Nepriklausomą 
Lietuvą įkūrę lietuviai šian
dieną atsisako vartoti LTSR 
pavadinimą, nes jie tokio 
daikto nepripažįsta. Tuo tar
pu sovietai, nors ir yra pri
versti laiks nuo laiko pami
nėti ‘buržuazinę Lietuvą’, 
visgi kiek galėdami vengia 
kalbėti apie 1918 metų įvy
kių politinę svarbą.

Mūsų laikais, nuomonių 
nesutarimo priežastis yra 
tame, jog mes nenorime pri
pažinti svetimos okupacijos. 
Tačiau atmetus esminį oku
pacijos faktą, čia mes taipo
gi susiduriame su žmogiška 
tendencija neminėti nepri
pažinto ‘įkūrimo’.

Su panašiu noru tiktai ‘sa
vųjų pusę’ iškelti susitinka
me kai pradedame kalbėti 
apie pirmosios baltų valsty
bės įkūrimo datą -- ar datas. 
Mat vyčių-gaudų ir eisčių- 
vanduolių šakos, kiekviena 
atskirai, kalba apie skirtin
gas mūsų pirmosios valsty
bės įkūrimo datas.

Savo knygos įžangoje, da
tuodamas Taurojos metus, 
Č. Gedgaudas vadovaujasi 
pačių vyčių-gaudų turėtais 
ir į vakarų Europą atvež
tais šaltiniais. Šaltinių yra 
daug, jų yra labai įvairaus 
pobūdžio, ir jie visi sutam
pa; taigi Č. Gedgaudo mini
ma gaudų valstybės įkūrimo 
data 1490 m. prieš Kr. (žiūr. 
jo knygos psl. 163; jokių abe
jonių sukelti negali. Patys 
vyčiai gaudai, atvykę į Isp^ 
paniją, tą motinos - tėvynės 
valstybinio įkūrimo datą mi
ni kaipo gerai žinomą fak
tą.

Kai sekdama šiuo keliu 
pradėjau judinti vanduolių 
palikimą Pietų Ispanijoje ir 
Š. Afrikoje -- apstulbau. Van- 
duoliai (vandalai), kurie bu
vo nuo Baltijos pajūrio paki

DIRVOS NOVELĖS KONKURSAS
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

temą, turinį ir pobūdi patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1974 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 voku, 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.

lusi ne vyčių-gaudų, o eisčių 
baltiška šaka, griežtai igno
ruoja gaudų valstybės įkūri
mo datą ir FAKTĄ. Toks jų 
tylėjimas yra tuo keistesnis, 
jog gaudų valstybės įkūrimą 
kaip Č. Gedgaudas teisin
gai atžymi, linksniuoja šim
tai įvairių autorių. Taigi yra 
itin keista nieko neužtikti 
paprastai geriau už vidur
amžių Europą informuotuo
se vanduolių (vėliau arabų) 
šaltiniuose. Gi šie pastarie
ji tiktai kalba apie žymiai se
nesnę mūsų organizuotą 
valstybę, kuri buvusi įkurta 
prieš pirmąją pabaltų eks
pediciją į Indiją ir prieš Ba
bilonijos atsiradimą. Kas blo 
giau - jų patiekiami davi
niai sutampa su eisčių, ei- 
tilių, eitonių ir t.t. vardais, 
kuriais vedos, biblija, šume
rų tikyba vadina pirmuosius 
dievus-žmones.

Žinys Vaidila, priklausęs 
eisčių-vanduolių šakos mo
kyklai, vadina eisčius ‘aši
niu’ (eisiniu) vardu ir nuro
do, jog tai būta pirmosios 
pabaltų civilizacijos, turėju
sios vidaus santvarką, para
šiusios įstatymus, išvysčiu- 
sios mokslus ir pastačiusios 
miestus.

Č. Gedgaudo knygoje, be 
jau minėtos gaudų valsty
bės įkūrimo datos 1490 m. 
prieš Kristų, yra minima 
arijų kalendoriaus pradžios 
data - 5.508 metai prieš 
Kristų. Kadangi senovėje 
veik visose tautose pirmie
ji kalendoriaus metai būda
vo skaičiuojami su atatinka
mos santvarkos pradžios me 
tais, tenka įtarti, kad ši data 
atžymi pirmosios arijų vals
tybės atsiradimo metus. (Ne 
kitaip ir šiandieną mes 
skaičiuojame metus nuo 
krikščionybės pradžios, o 
arabai nuo mahometanizmo 
pradžios.

Taigi turint omenyje, kad 
senovėje kiekviena didesnė 
imperija metus skaičiavo sa
vaip, pagal savuosius istori
nius įvykius, nepaprastos 
svarbos įgauna mūsų atve
ju Lietuvos Metraščio metų 
skaičiavimo būdas. Mūsų 

metraštyje, Mindaugo mir
ties metai (1263 m.; yra ra
šomi skaičiumi 6771, kas nu
rodo, kad mes metus skai
čiuodavome pradėdami nuo 
5.508 metų prieš Kristų 
datos. (1).

Čia atsiveria platus toli
mesnių tyrimų kelias, nes 
mes esame dviejų skirtingų 
pirmosios baltų valstybės 
įkūrimo datų akivaizdoje. 
Atsiranda hipotezė, kad 
1490 metais prieš Kr. įvyko 
ne valstybės įkūrimas, o tik
tai vidinis perversmas, ku
rio metu valdžios ir ekono
mijos kontrolė perėjo iš pre
kiautojų eisčių rankų į ban
dų savininkų gaudų rankas.

Šią hipotezę dalinai pare
mia faktas, jog minėta 1490 
m. pr. Kr. data sutampa 
su graikų genčių invazijos 
į dabartinę Graikiją laiko
tarpiu. Graikų antplūdžio pa 
sekoje, eisčiai nustojo kon
troliavę išėjimą iš Dono- 
Dniepro-Dunojaus bei Azo
vo ir Juodosios jūros sričių į 
Viduržemio jūrą. Eisčių ba
zės Viduržemio jūroje tapo 
izoliuotos nuo žemyne esan
čio tautos kamieno užnu
gario. Eisčių ekonominiam 
pajėgumui šitaip sumažėjus, 
logiškas kandidatas į ekono
miniai ir politiniai pajėgiau
sią tautos luomą tampa že
mės naudotojai ir bandų sa
vininkai gaudai. Tokiu būdu, 
pusantro tūkstančio metų 
prieš Kristų laikotarpyje, 
pačiame mūsų tautos centre 
įvyksta vidinis jėgų persi
tvarkymas.

Iš eisčių, tiesioginiame 
kontakte su tautos centru 
lieka tiktai šiaurinė, Balti
jos jūros eisčių, šaka.

Savaime aišku, ir eisčius, 
ir gaudus čia reikia supras
ti, kaip Č. Gedgaudas jau ne 
kartą yra nurodęs, išimtinai 
luomo, ne tautos, prasme: 
tai būta jūreivių-prekiauto- 
jų luomo iš vienos pusės, ir 
galvijų gaudytojų bei augin
tojų luomo iš kitos pusės.

(1) 5.508 metais pr. Kr. 
prasidėjęs arijų kalendorius 
yra seniausias pasaulyje, 
nes Egipto, Babilono, žydų 
santvarkos yra atsiradusios 
žymiai vėliau. Šis kalendo
rius šiandieną yra žinomas 
‘Aleksandrijos kalendoriaus’ 
vardu; kaip Č. Gedgaudas 
jau yra atžymėjęs, toks ka
lendoriaus vardas yra vėly
vas ir anakroniškas, nes 
Aleksandrija atsirado po 
Aleksandro žygio 400 m. pr. 
Kr. laikotarpyje.

Kaina $15.00
Perlaidas galima siųsti 

tiesiog autoriui Česlovui 
Gedgaudui, P. O. Box 5544, 
Santa Monica, Cal. 90405.

Jaukioje Jaunimo centro kavinėje susirinkę Chicagos Lietuvių operos ir spaudos 
bei radijo atstovai. Iš kairės: Br. Mačiukevičius, R. Vaitkevičienė, rašyt. A. Kairys, muz. 
A. Nakas, J. Jasaitis, J. Kaunas, muz. A. Stephens, A. Pužauskas, kun. J. Prunskis, 
V. Kasniūnas, J. Janušaitis, muz. B. Chomskis, dail. A. Valeška, V. Vaitkevičius, A. 
Smolinskas, D. Vakarė, V. Būtėnas ir operos pirm. Vyt. Radžius.

Lietuvių Foto archyvo nuotrauka

OPEROS 'KAUKIŲ BALIUS' BELAUKIANT
Lietuvių operos valdyba 

buvo sukvietusi lietuvių 
laikraščių korespondentus, 
muzikus, gyv. Chicagoje 
operos režisierių, dekoraci
jų dailininką, solistus ir LB 
atstovą J. Jasaitį pasikalbė
jimui ir informacijai apie 
naujai šį pavasarį statomą 
Verdi operą ‘Kaukių Balius’.

Operos vicepirmininkas 
V. Momkus kreipėsi į susi
rinkusius, prašydamas pa
remti operos pastatymą ir 
valdybos pastangas bei dar
bą, ruošiantis pavasariniams 
spektakliams. Ypač svarbu 
smulkiau painformuoti mūsų 
visuomenę.

Operos pirmininkas V. 
Radžius painformavo apie 
solistų, dirigento, dailininko 
režisieriaus parinkimą ir 
apie operos finansinę būklę 
bei ateities sumanymus.

Du pirmuosius spektak
lius diriguos V. Marijošius, 
o trečiąjį A. Vasaitis jo asis
tentas. Operą režisuos Tom 
Cowan amerikietis. Jis Indi
anos universitete Blooming- 
tone baigė režisūros moks
lus. Ten veikia naujai pasta
tyta opera ištisus metus ir 
jos rūmai kaštavo apie 4 mi
lijonus dol.

Operų pastatymai reika
lauja didelių pastangų, rū
pesčio, patyrimo, o svar
biausiai lėšų. Lietuvių ope
ra Chicagoje turėjo jau 17 
operų pastatymų su 58 spek
takliais. Būkštavimai, kad 
lietuvių opera Chicagoje ga
li nustoti egzistuoti man at
rodo be pagrindo. Išskiriant 
valstybės išlaikomų operų, 
visos pasaulio operos, neiš
skiriant Lyric, Metropoli
tan ir kitų operų, savo trum
palaikius sezonus užbaigia 
su milijoniniais deficitais. 
Jos išviso negalėtų egzistuo
ti, jei negautų materialinės 
paramos iš privačių organi
zacijų bei atskirų mecenatų. 
Tad visai nenuostabu, kad 
mūsų opera praeitą sezoną 
užbaigė su 8000 tūkstančiais 
deficito. Ryžtas išlaikyti sa
vąją operą pas mus dar labai 
gyvas ir jokių nuovargio 
ženklų nesimato. Atvirkš
čiai ateity planuojama pa
statyti keletą operų, aprašy
tų Amerikoje gyvenančių 
liet, kompozitorių. Dėl at
sargumo šiais metais numa
toma duoti tik 3 spektaklius, 
vietoje įprastų 4. Tikimasi, 
kad visi bilietai bus išpar
duoti, o ypatingai daug 
vilčių dedama į mūsų gera
širdžius mecenatus, kurių 
dėka kasmet sumažėja nuo
stolių rizika ir jų aukos įga
lina valdybą imtis vykdyti 
geresnius ir vertingesnius 
pastatymus. Ankščiau mu
ziką, teatrus, operas rėmė 
karališkieji dvarai, o šian
dien šias pareigas perėmė

ANTANAS NAKAS

mūsų kilnieji mecenatai. Tai 
ko mums jau taip labai sielo
tis?

Šiame subuvime dailinin
kas A. Valeška parodė deko
racijų makietus. Atrodo, 
kad dekoracijos prie gero 
scenoje apšvietimo, bus 
įspūdingos. Svarbiausia, kad 
jos turės ryšį su operos 
veiksmo dramatine eiga ir 
muzika.

Šviesų žaismas dekoracijų 
fone turi nepaprastai dide
lės reikšmės. Manau, kad 
dailininkas sueis į dar glau
desnį kontaktą su režisie
rium ir dirigentu, nes kiek
viena scena reikalauja švie
sų ketimosi ir žaismo, ku
ris dažniausiai tikrovę pa
verčia pasaka ir iliuzija.

Dail. A. Valeškos eskyzas operos Kaukių balius’ scenai.
E. Būtėno nuotrauka

MŪŠIAI UŽ ŽYDRIOJO EKRANO
Žydrasis ekranas -- tele

vizija. Plačioji visuomenė 
nežino apie batalijas už žyd
raus ekrano. Anaip tol, pla
čioji visuomenė gerai mato 
tiradų bei patraukimo per 
dantį raketas, kuriomis lai
do populiarūs politinių įvy
kių komentatoriai, net gi 
naujienų pranešėjai, Baltųjų 
Namų adresu.

Tačiau mūšiai už žydraus 
ekrano tikrai vyksta. Tai 
televizijinių tinklų (net- 
work) tąsynės su jų priežiū
ros įstaigomis.

Tinku priežiūrą vykdo 
The Federal Communica- 
tions Commission, sutrum
pintai FCC. Šios komisijos 
galia yra tikrai didelė. 
FCC seka, kad televizijos 
tinklai neturėtų monopolio 
informacijos bei programos 
srity. Pirmas ir stambiau
sias nesutarimų objektas ta
po tinklo parengtos progra
mos. FCC nori, kad tinklai 
nerengtų savų programų, 
bet pirktų tokias iš atskirų 
autorių arba organizacijų. 
Šitokiu būdu, taria FCC, bus 
išvengta programų monopo

Nr. 14 — 5

‘Kaukių Balius’ yra Verdi 
22-ji jo parašyta opera, dar 
prieš ‘Likimo Galia’, kurios 
gerą pastatymą jau matėme 
Chicagoje.

Italijos padangėje gimusio 
genijaus žvaigždė dar ryš
kiai šviečia visam pasauliui. 
Jos šviesa siekia ir mūsų pa
dangę. Daug jo operų girdė
jome ir jos paliko mums ne
pamirštamą įspūdį, pridur
siu dar net pasididžiavimą 
savomis pastangomis, nes 
kaikurie mūsų operos pa
statymai prilygo profesiona
linių operų pastatymams. Ir 
profesionalų tarpe pasitaiko 
žymiai silpnesnių pajėgų ne 
gu mūsų operoje.

Baigiant prisiminiau kaž
kieno priežodį: “visi žmo- 
nėsa yra dulkės, bet kaiku
rie jų yra aukso dulkės”.

lio. FCC vykdo principi
niai įstatymo raidę, tuo tar
pu tinklai žiūri į tai praktiš
kai. Programoms statyti lė
šos gaunamos iš skelbimų. 
Tiktai labai stambūs skel
bimų davėjai įstengia pasta
tyti savo programą. Tai yra, 
vadinamos, ‘specialios’ pro
gramos. Parankiausias pro
gramų tvarkymas yra, tink
lui paruošus savo programą 
jai apmokėti surinkti dauge
lį smulkesnių ir vietinių 
skelbimų davėjų. Tokios 
programos dabar daugiausia 
ir pasiekia ekraną. Tinklai 
protestuoja, kad principinis 
antimonopolinis FCC elge
sys yra įžanga į TV kompa
nijų savarankumą. Kad tai 
arti programų cenzūros. 
Kad tai neįvykdoma finansi
ne prasme.

Tuo tarpu FCC tvirtina, 
kad įstatymas draudžiąs 
koncentruoti žinių ir vaidi
nių programas vienose ran
kose. Oro bangos priklauso 
žmonėms (the airwaves be- 
long to the people) - yra 

(Nukelta į. 6 psl!)
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LOS ANGELES JURŲ SKAUTAMS 

PADOVANOJO JACHTĄ
Sausio mėn. 26 d. šv. Ka-

žimiero parapijos salėje įvy
ko metinis jūros skautų ba
lius, praėjęs nepaprastai 
puikioje skautiškoje nuotai
koje. Skoningai papuošta sa
lė ir vaišių stalas, su senai 
bematytu tortu -- ežiu, vidu
ryje, irgi daug prisidėjo prie 
skautiškai šeimyniškos nuo
taikos.

Įdomi buvo ir programa 
išpildyta mūsų jaunimo (ku
rio mums labai trūksta sce
noje). Pranešėjas su humoru 
- A. Arbas, gražiai su jau
natvišku pokštu pravedė vi
są programa. Vytenis Dūda, 
akompanuojamas S. Gu
dausko su gitara, padainavo 
keletą lengvo žanro daine
lių. Gražiai nuskambėjo ‘Mu- 
raja’ skirta šio baliaus gar
bės viešniai Mrs. R. Burns 
ir G. Gudauskienės ‘Pirmas 
pabučiavimas’. Lengvą dai
nelę padainavo ir D. Arai- 
tė, pati sau pritardama gita
ra. Skautukės gracingai pa
šoko šokį su lankais. Žino
ma visą programą domina
vo S. Gudauskas, netik savo 
muzikiniais sugebėjimais, 
bet ir lengvu humoru, ku
ris labai maloniai nuteikė 
publiką. Saulius, padainavo 
savo sukurtą dainą ‘Eisim 
-broliai’ akompanuodamas gi 
tara, šiai dainai žodžius pa
rašė A. Arbas. Tikrai dai
na pilna meilės tėvynei, nors 
tie jaunuoliai gimę ir augę 
Amerikos padangėje. Įdo
mus ir trio, sudainavęs skau
tiškų ir liaudies dainų. Sma
gi jų interpretacija ‘Juli
ja’. Trijulė patys sau ir akom 
panavo: A. Arbas - banjo, 
D. Araitė ir S. Gudauskas - 
gitaromis.

Mūšiai už...
(Atkelta iš 5 psl.) 

antimonopolinio įstatymo 
principas. Gana keistai atro
do, kad šito principo netai
koma spaudiniams ir jų kon
centracijai vienose ranko
se. Juo labiau kurjoziškai at
rodo 1969 metų įvykis Bos
tone. 125 metų senumo The 
Herald Traveler begalėjo iš
silaikyti iš televizijos pro
gramos, kurią laikraštis tei
kė per penktą kanalą. FCC 
nustatė, kad tai yra žinių 
teikimo monopolis. Progra
mos buvo neleistos, užsida
rė ir 125 metų senumo laik
raštis. FCC veiksmus galima 
skusti Vyriausiajam Teis
mui Bostono laikraščio bylo
je teismas stojo FCC pusė
je.

Labai dažnai televizijiniai 
tinklai, vengdami konflikto 
į programą kiša sindikati
nius niekučius (syndicated 
cheapies), rodydami, kad tai 
nėra jų pastatymo progra
ma. Čia gaunamas tikras 
kurjozas: FCC, kovoje prieš 
monopolį dėl visuomenės in
teresų, tai pačiai visuomenei 
rodyti netiesiogiai įragina 
atmestiną medžiagą.

FCC veikimo tikslas aiš
kus: užginti viešosios nuo
monės bei žinių tiekimo kon
trolės koncentraciją. FCC 
gali sulaikyti arba ir visai 
atimti leidimus verstis pro
gramų pristatymu er tele
vizijos ekraną. Visa tai yra 
visuomenės interesų dėlei.

Tokia yra formali mūšių 
už žydaraus ekrano sce
na. Tačiau kovoje prieš žinių 
ir programų monopolį visiš
kai išleista iš akių tikroji 
žydraus ekrano problema. 
Tai moralinė problema, ku
rią ekranas ciniškai triuški
na prieš šimtų milijonų žiū
rovų akis kasdieną, kas 
valandą. Tai sadistinio turi
nio vaidinimai, žmogžudys
čių akademijos, seksualinio 
pakrikimo demonstracijos... 
Visa tai rodoma su. tikslu pa
traukti skelbimų davėjų dė
mesį. Visa tai yra ir didelė 
moralinė žala visuomenei.

• Solistė Janina čeką- 
nauskienė DIRVOS novelės 
konkurso laureatės Petronė
lės Orentaitės pagerbime, š. 
m. kovo mėn. 24 d., 2 vai. 
p. p. Los Angeles Lietuvių 
Tautinių Namų salėje išpil
dys meninę programą.

Programą užbaigė senas 
'jūros vilkas’ V. Zelenis, 
meistriškai pagrodamas lū
pine armonika klasikinius 
dalykus, kaip ištrauką iš Tra 
viatos.

Prieš programą buvo pri
statyti ir iš toliau atkeliavę 
svečiai: LF pirm. dr. Razma, 
ALT pirm. dr. K. Bobelis, 
JAV LB pirm. J. Gaila.

Jaudinantis momentas bu
vo kada į sceną buvo iškvies
ta Mrs. R. Burns, restoranų 
Bob Burns savininkė. Ši mie
la amerikietė per A. Tumą, 
padovanojo lietuviams jūros 
skautams lenktyninę jachtą 
tik keleto metų senumo. Ši 
jachta ‘Ali Out” vadovauja
ma Burns sūnaus ir jo drau
go laimėjo nemažai trofėjų 
ne tik Kalifornijoje, bet ir 
Anglijoje. Reikia tikėtis, 
kad mūsų jūros skautai tu
rėdami tokį puikų laivą, ne
tik iškylaus jūroje, bet kar
tas nuo karto išgarsins lie
tuvių vardą ir tarptautinė
se lenktynėse; talento yra, 
laivas yra, trūksta tik noro, 
užsispyrimo ir laiko... Poniai 
Burns buvo įteikta raudonų 
rožių puokštė ir simbolinė 
jūros skaučių kepuraitė.

Iš viso balius buvo pasi
sekęs ir nuotaikos ir pelno 
atžvilgiais. Visų jūros skau
tų tarpusavis artimas sugy
venimas tiesiog alsuote al
suoja iš jų pačių ir jų tėvų.

V. Irlikienė.

RATE HEMMERS
Experienced, steady work, 

good piecework rates.
Call 216-771-7449

WANTED SK1LLEDTOOL ROOM MACKINISTS
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance.
Good hourly rate, overtime and 
/ringes.E. W. TOOL & mfg.

3 555 W. 69TH ST. 
CLEVELAND. OHIO

(8-14)

JOURNEYMAN 
PIPEFITTERS 

ELECTRICIANS 
TOOL MAKERS 
MILLWRIGHTS

Mušt have 8 yrs. exp. or jour- 
neyman’s card. Apply employ- 
ment office, Baumhart Rd., Lo- 
rain, Ohio, Tues. through Thurs. 
9 A. M. to 1 P. M. and 7 P. M. 
to 8 P. M.

FORD MOTOR CO.
LORAIN ASSEMBLY 

PLANT 
5400 Baumhart Rd. 

Lorain, Ohio

An Equal Opportunity Employer
(814)

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
■...... ANTANAS GRINIUS
DETROITO LIETUVIŲ KULTŪROS KLUBO 

METINIS SUSIRINKIMAS

Detroito Lietuvių Kultū
ros Klubo Metinis susirinki
mas įvyko vasario 3 d., 12 
vai. Lietuvių Namuose. Su
sirinkimas nebuvo gausus 
narių skaičiumi, bet dar
bingas ir tvarkingai praves
tas. Susirinkime dalyvavo 
apie 25 klubo nariai. Jį pra
vedė skyr. pirm. Antanas 
Musteikis, sekretoriavo Jur
gis Baublys. Atsistojimu pa
gerbta mirusi klubo narė Zu
zana Arlauskaitė-Mik šiene.

Pranešimus padarė: pir
mininkas Antanas Mustei
kis, vicepirmininkė Stefa 
Kaunelienė ir Jurgis Baub
lys.

Pirmininko Antano Mus
teikio pranešimu 1973 me
tais klubo pastangomis buvo 
sudarytas komitetas ir su
rengtas ir paminėtas Lie
tuvos sostinės Vilniaus 650 
metų sukakties paminėji
mas.

Premijoms skirti komisi
jai pasiūlyta skirti premiją 
dr. K. Jurgėlos knygai suki
limas 1862-64 metais. Prie 
pasiūlymo buvo pridėta isto
riko Jono Švobos veikalo 
analizė ir buvo gautas at
sakymas iš kurio matyti, 
kad viltis dar neprarasta.

Sudarytas iš 5 organizaci
jų komitetas ir tų Organiza
cijų vardu parengtas ir iš
siųstas į Lenkiją kardinolui 
Stefan Wyšinskiui laiškas, 
prašant leisti Lenkijoje lie
tuviams melstis lietuvių kal
ba. Laiške rašoma:

“Mus pasiekė žinios, jog 
lietuviams katalikams Seinų 
mieste yra neleidžiama atna
šauti šv. Mišias ir liturginį 
patarnavimą jų gimtąja kal
ba. Sunku mums tikėti, kad 
tai yra teisybė šiame moder
niame laike, po Antrojo Va
tikano Tarybos, kuri dėjo 
garbingas pastangas atnau
jinti Bažnyčią ir išreiškė 
pagarbą ir paskatinimą tau
tinei įgimtai liturgijai (Cons- 
titution on Sacred Liturgy, 
par. 37). Daugelis Bažnyčių 
įvairiuose kraštuose pradė
jo Tarybos nutarimus įgy
vendinti ir sudarė sąlygas 
tautinėms mažumoms gar
binti Dievą sava tautine 
įgimta kalba. Net ir čia, 
Amerikoje, kur vyksta ‘ly
dantis puodas’, sudaręs sun
kumų daugeliui emigrantų 
naudoti savo įgimtą kultū
rą, - gali turėti liturginį pa
tarnavimą savoje kalboje. 
Pavyzdžiui, čia Detroite, 
galima rasti daugelį Bažny
čių, kuriose šv. Mišios atna
šaujamos, evengelijos skai
tomos, giesmės giedamos 
lenkų, lietuvių, slovakų ir ki
tų kalbomis.

“Kodėl tokie dalykai vyks
ta skirtingai Lenkijoje? Ko
dėl lietuvių mažumai nelei
džiama Dievo duota teise 
melstis, giedoti, evangeli
ją klausyti jų įgimta kalba? 
Ar gi Lenkijoje pagrindinės 
žmogaus teisės rezervuotos 
tiktai didžiumai?

“Mes negalime tikėti, jog 
taip yra. Mes žinome, kad 
Lenkija 20 amžiuje kaip mo
dernus kraštas žengia pir
myn ir pripažįsta reikalin
gumą bei pagarbą prigim
čiai ne tik didžiumai, bet 
taip pat ir tautinėms mažu
moms. Mes žinome, jog ka
talikų Bažnyčia Lenkijoje 
nėra viduramžių Bažnyčia, 
bet tai bažnyčia po Vatika
no II atsinaujinusi teikian
ti Kristaus meilę visiems 
Bažnyčios vaikams, net ir 
tiems, kurių etninė prigim
tis skiriasi nuo daugumos.

“Žinodami visa tai, mes 
negalime tikėti, kad liturgi
ja lietuvių kalba Seino lietu
viams yra draudžiama dėl 
blogos valios, bet tikriausiai 
dėl kai kurių administraty- 

vinių nesusipratimų.
Todėl, jūsų Eminencija, 

mes nuolankiai prašome jus 
atitaisyti tą nemalonų įvykį 
ir grąžinti Seinų Lietuviams 
katalikams liturginį patar
navimą jų kalba”.

Kalėdų švenčių ir Naujų 
Metų proga pasveikinta: abi 
lietuviškos radijo valandė
lės, ALTS-gos seimas, Da
riaus ir Girėno klubas jo 20 
metų sukakties proga, skau
tai, skautai akademikai ir 
šv. Petro parapijos choras ir 
jo vadovas muz. Stasys 
Sližys.

Gautas laiškas iš ponios 
Jūratės Statkutės - de 
Rosales, kuri dėkoja už jos 
straipsnių spaudoje įvertini
mą.

Klubo vicepirmininkė Ste
fa Kaunelienė apibūdino klu
bo atliktus darbus amerikie
čių tarpe: Ji atpasakojo 
Pavergtų tautų surengtą 
festivalį prie Detroito upės 
ir Tautų mugę Tarptauti
niame Institute.

Jurgis Baublys kalbėjo 
apie sudarytą Velykinių 
margučių albumą. Susirinki
mas pageidavo, kad būtų su
darytas lietuviškų šiaudinu
kų ir lietuviškų juostų al
bumas. Prie Velykinių mar
gučių albumo sudarymo sa
vo darbais nuotraukomis ir 
margučiais prisidėjo: Jur
gis Baublys, Vladas Staš- 
kus, Klara Virškuvienė ir ki
ti.

Klubo valdyba 1974 me
tams perrinkta beveik visa 
ta pati. Ją sudaro: Antanas 
Musteikis - pirmininkas, 
Rožė Bilaitienė, Stefa Kau
nelienė, Jonas Švoba, Lidija 
Mingelienė ir Vincas Tamo
šiūnas -- vicepirmininkai, 
sekretorė anglų kalba Vik
torija Norvilaitė ir iždinin
kas Juozas Augaitis. Revizi
jos komisiją sudaro: Alfon
sas Gilvydis - pirmininkas ir 
Joana Švobienė ir Kazys 
Sragauskas - nariai. Po val
dybos rinkimų sekė įvairios 
diskusijos ir buvo aptarti 
ateities veiklos planai.

Regina Juškaitė ir Petras 
Vasiliauskas paskaitė iš Jur
gio Jankaus knygos ‘Užkan
džiai’ Kryžius ir savo gražiu 
skaitymu ir gražia lietuvių 
kalbos tarsena užsitarnavo 
visų pagyrimo ir padė
kos.

Klubo garbės narys Juo
zas Tamošiūnas įteikė auką 
$20. susirinkimui pasibai
gus klubo narės visus vai
šino kavute ir skanumy
nais.

FACTORY HELP
NO EXPERIENCE NEF.DED FOR 

L1CHT FACTORY WORK.
Steady work for qualificd people. 

APPLY IN PERSON 
INTERSTATE DIESEL CO.

2093 EAST 19th ST. 
CLEVELAND. OHIO

(514)

FACTORY
• Radial Drill
• Horizonal boring mill
• Turret lathe
• Milling machine
• Tapė control drill press
• Planer
• Fitters
• Welders

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. 
New 2-year labor ajrreement 
just entered into, providing ex- 
cellent hourly rates and company 
paid fringe benefit program. 
Steady employment assured due 
to sizeable backlog.

CLEVELAND CRANE & 
ENG1NEERING 

Div. of McNeil Corp.
1271 EAST 289 ST.

WICKL1FFE, OHIO 44092

An Equal Opportunity Employer 
(11-14)

NATIONALITIES DANCE FESTIVAL AT 
’74 HOME AND FLOWER SH0W

“Bavaria” Schuhplattler is just one of the thirteen 
Folk Art groups that will perform at the 1974 Cleveland 
Home and Flower Show, Feb. 16th to 24th. The Cleve
land Gaelic Society, Cleveland Jr. Tamburitzans, 
Grandinėlė Lithuanian Dancers, St. Theodosius Folk 
Dancers, Russian Malė Chorus, Ukranian Dance Group, 
the Danube Schvvaben Jugendgruppe and the Sho-Jo- 
Ji Japanfese Dancers are just a few of the performing 
dance groups. Ali performances will be in an area adja- 
cent to the Promenade Cafe serving imported wines 
and cheeses.

Many of the nationality groups will offer pastries and 
candy for sale in their booths surrounding the dance 
festival stage. Advance tickets for the 1974 Cleveland 
Home and Flower Show and the dance festival are now 
on sale for $1.75 at florist shops, garden clubs, Law- 
sons, Sears & Roebuck and A&P Supermarkets 
throughout the area. General admission Feb. 16th to 
24th is $2.50.

IŠ CLEVELANDO BIRUTIEČIU VEIKLOS
C

Š.m. vasario mėn. 2 d. 
DLK Birutės Draugijos Cle- 
velando skyriaus susirinki
mas įvyko pirm. V. Nagevi- 
čienės bute.

Jaukiuose V. Nagevičie- 
nės namuose birutininkės 
savarstė einamuosius savo 
veiklos reikalus, bei ateities 
planus.

Kaip ligi šiol, taip ir atei
tyje minėta Draugija numa
to savo veiklą daugiau 
nukreipti į kultūrinę bei ka- 
ritatyvinę sritį palaikant 
glaudžius santykius ir su lie
tuviškuoju jaunimu, kurio 
negalima palikti nuošaliai, 
su juo reikia bendradar
biauti, išklausyti pageidavi
mus, jam padėti, patarti ir 
taip pat gerbti jo pažiūras. 
Šia tema kalbėjo birutinin- 
kė Ingrida Bublienė. Ji gana 
vaizdžiai nušvietė jaunimo 
siekius bei norus lietuvškoj 
veikloj, pažymėdama, jog 
jaunimas nenori vien tik ste
bėti, bet aktyviai veikti ir 
nesitenkinti vien tik rekla
minių lapelių išdalinimu. 
Jaunimas nemėgsta ilgai 
svarstyti ir posėdžiauti, jis 
staigus, spontaniškas ir ak
tingas, savo sprendimus 
greit vykdo. Jaunimas taip 
pat jautrus ir kritikai, nes 
nepagrįsta kritika tik ardo 
bendrą veiklą ir veda prie 
neigiamų rezultatų mūsų 
kovoje dėl Lietuvos laisvės.

Ingridos Bublienės pa
skaitą išklausiusios biruti
ninkės pareiškė ir savo nuo
mones, kurios daugumoj su
tapo su prelegentės pareikš
tom mintim. Susirinkime 
dalyvavusi viešnia R. Majo- 
rovienė taip pat pastebėjo 
jaunimo jautrumą kritikai, 
jo varžymąsi lietuvių kalbo
je ir stoką laiko. Pirm. V. 
Nagevičienė baigdama šį 
įdomų pokalbį dėkojo prele
gentei ir visom dalyvėm pa
stebėdama, kad toks atviras 
ir nuoširdus bendradarbia-. 
vimas su jaunimu yra labai 
sveikintinas ir pageidauja
mas visose organizacijose. 
Su jaunimu reiktų kuo 
dažniau susitikti, bendra
darbiauti, jam padėti ir pa
tarti.

Aptarusios einamuosius 
reikalus ir padiskutavusios, 
birutininkės baigė savo susi
rinkimą tradicine giesme 
‘Lietuva brangi’. Po šio biru
tininkės turėjo retą progą 
pamatyti gražius gimtosios 
Lietuvos vaizdus skaidrėse, 
kurias parodė A. Majoro- 
vas. Tikrai malonus jausmas 
nuteikė visas, kai pro akis 
gražiausiomis spalvomis pra 
bėgo vaizdai, kurie daug 
gražių prisiminimų sužadi
no visų širdyse. (ss)

SPORTO 
VARŽYBŲ 
KALENDORIUS

Pabaltiečių Sporto Fede
racija savo metiniame suva
žiavime, įvykusiame š.m. 
sausio 19 d. Toronte, nu
statė sekantį varžybinį ka
lendorių, 1974 m.:

* SLIDINĖJIMO, alpi
nistinio ir cross-country pir
menybės įvyks š.m. kovo 
2-3 d., estų slidinėjimo ku
rorte ‘Devil’s Elbow’, Betha- 
ny, Ont. Rengia estai.

STALO TENISO pirme
nybės numatomos š.m. ge
gužės 18-19 d., New Yorke. 
Vykdo latviai.

* LAUKO TENISO pir
menybes rengs estai, rug
pjūčio mėnesį, Toronte. Da
ta dar neaiški.

* ŠAUDYMO PIRMENY
BĖS numatomos Labor Day 
savaitgalį, Kanadoje. Vykdo 
latviai. Data dar nėra galu
tinai patvirtinta. -

* LENGVOSIOS ATLE
TIKOS visų klasių pirmeny
bės įvyks š.m. rugsėjo 14- 
15 d., Clevelande, Ohio. Vyk 
do lsk Žaibas.

* GOLFO PIRMENYBES 
vykdo estai, š.m. rugsėjo 21 
d., Toronto apylinkėje, Ka
nadoje.

* KLUBINĖS TINKLI
NIO pirmenybės įvyks š.m. 
lapkričio 2-3 d., Clevelande 
Ohio. Vykdo LSK Žaibas. 
Varžybos vyks vyrų, mote
rų, jaunių ir mergaičių 
klasėse.



1974 m. vasario 20 d.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

MIRĖ ALBINA 
BARZDUKIENĖ

Vasario 13 d. širdies smū
giu Clevelande mirė Albina 
Kazlauskaitė - Barzdukienė, 
PLB Valdybos garbės pir
mininko Stasio Barzduko 
žmona. Lietuvoj buvo mo
kytoja. Ten liko trys jos se
serys, svetur — dvi. Taip 
pat liko trys vaikai — du 
sūnūs ir duktė, visi akty
vūs lietuviškame gyvenime. 
Velionė aktyviai reiškėsi 
Liet. Bendruomenėje ir Lie
tuvių Katalikų Moterų Są
jungoj.

Velionė buvo pašarvota 
Della E. Jakubs laidotuvių 
namuose. Penktadienį Cle
velando lietuvių visuomenė 
gausiai susirinko į atsisvei
kinimą, kurį pravedė M. 
Lenkauskienė. šeštadienį, 
vasario 16 d. po gedulingų 
pamaldų Nauj. parapijos 
bažnyčioje, kuriose irgi da
lyvavo daug žmonių buvo 
palydėta amžinam poilsiui į 
Visų Sielų kapines.

Reiškiame užuojautą 
skausmo valandoje velionės 
vyrui Stasiui Barzdukui 
šeimai.

DIRVA

Lithuanian Village Ine. direkcija paskutiniajame posėdyje prieš metinį akcininkų 
susirinkimą, kuris įvyks 1974 vasario 24. Iš kairės: vykd. vicep. Zenonas Dučmanas, 
Stasys Lukas, Finansų k-jos pirm. Edvardas Stepas, finansų sekretorius Jonas Apanavi
čius, bendrovės pirm. Juozas Stempužis, Planavimo k-jos pirm. Vacys Vinclovas, akcijų 
sekr. Stasys Mačys, iždininkas Zigmas Tarutis, protokolų sekr. Pranas Stempužis, vicep. 
klubo reikalams Jurgis Malskis. Nuotraukoje trūksta dviejų direktorių - Raimundo Kudu- 
kio ir Ernesto Šamo. Ši direkcija vadovavo Clevelando lietuvių naujųjų namų statybai. 
_______________________ Gasparik nuotrauka

LB Clevelando apyl. pirm. J. Malskis įteikia Lietuvių Na
mų pirmininkui Juozui Stempužiui N. Metų sutikimo ba
liaus pelno likutį 1100 dolerių, stebint finansų komisijos 
pirm. E. Stepui. Nuotraukoje iš kairės: J. Stempužis, J. 
Malskis ir E. Stepas.

ir

LIETUVIAI 
TELEVIZIJOJE

Praeitą šeštadienį, vasa
rio 16 d. TV 5 stotis 7:30 v. 
v. Eyewitness Journal pus
valandyje rodė Davė Pater- 
son gražiai paruoštą mon
tažą iš Clevelando lietuvių 
gyvenimo.

Reportažas buvo pradė
tas Dirvos pirmo puslapio 
nuotrauka ir supažindino su 
charakteringesniais lietuvių 
gyvenimo vaizdais.

ĮDOMI PARODA
Gegužės 12 d. Europa 

Travel Service salėje Pr. 
Baltuonio kūrinių paroda. 
Ruošia Korp! Giedra.

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

• Ralph J. Perk, Cleve
lando merui susirgus, Vasa
rio šešioliktosios minėjime 
jį atstovavo Clevelando 
miesto viešųjų įmonių di
rektorius R. Kudukis. Minė
jimas buvo gausus svečiais. 
Plačiau apie minėjimą bus 
kituose Dirvos numeriuose.

• Dr. Vladas Bložė, Cle
velande, atnaujindamas pre
numeratą pridėjo Dirvai au
ką 10 dol. Ačiū.

• I. Plechavičienė, Cleve
lande, Dirvai paremti at
siuntė auką 20 dol. Ačiū.

POETO J. BALTRUŠAIČIO 
PAMINĖJIMAS

Kovo 17 d., 4 vai. p. p. 
Lietuvių namuose į^yks 
Lietuvos diplomato ir poeto 
Jurgio Baltrušaičio paminė- 
jimas-akademija. Rengia L. 
B. Kultūrinių parengimų 
komisija.

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

WANTED EXPERJENCED 
WELDERS 

Experienced on Hobart Mig 16 ga- 
and up. Short run work, mušt do his 
own setups and fitting, also light 
plate burning. Accurate srhall to 
niedium work.

REX METAL PARTS CO.
1295 WEST 78TH ST. 
CLEVELAND. OHIO 

216-281-9710 
(10-16)

Staiga mirus
A. A.

ALBINAI BARZDUKIENEI, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės garbės pirmi

ninkui STASIUI BARZDUKUI, jo šeimai ir ar

timiesiems reiškia gilią užuojautą

Clevelando Skyriaus Birutietės

A. A.

ALBINAI BARZDUKIENEI 
mirus, vyrą STASĮ BARZDUKĄ, vaikus AUŠRĄ, 

ARVYDĄ ir GYTĮ, bei jų šeimas nuoširdžiai už

jaučiu

Juozas Kaklauskas

A. A.

ALBINAI BARZDUKIENEI
Staiga mirus, jos vyrui STASIUI BARZDUKUI, 

sūnums ARVYDUI ir GYČIUI, dukrai AUŠRAI ir 

jų šeimoms gilią užuojautą reiškia

Nijolė ir Gytis Motiejūnai

LIETUVIŲ NAMŲ 
AKCIJAS ĮSIGIJO

Per gruodžio ir sausio 
mėnesius Lietuvių Namų 
akcijas įsigijo:

Antanas čiuprinskas — 
4, Daniel Parulis — 1, Albi
na Grėbliūnas — 1, Bernie

Velička — 2, Pranas Kara
lius — Jaunimo Fondui pa
pildomai — 5, Walter ir 
Valdonė žiedoniai papildo
mai — 8, Victor ir Eliza
beth August — 10, L. B-nės 
Clevelando apyl. auka- iš 
Naujų Metų sutikimo pelno 
per pirm. Jurgį Malskį —

ra

Zuperio! Žavino/ 
"AND LCAN ASSOCIADON * 

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus.

Automatinė, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★

Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 
naujoms statyboms, priestatams ir 

remontui.
★

Už reguliarius taupymo indėlius 
mokama 5%%

Už terminuotus taupymo pažymėjimus 
mokama įfyz < —1^2 '•

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $20,000.

Išduodami kelionių čekiai, orderiai, priimami mokes
čių įmokėjimai, elektros, dujų ir telefono sąskaitos, 

parduodami JAV bonai.

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
pafarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland, Ohio *44119 
6712 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44112 
14406 Cedar Rd., University Hts., Ohio 44121

DARBO VALANDOS
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:30 iki 
4:00 • Penktadienį 9:30 iki 6:00 ,• šeštadienį 
9:30 iki 2:30 • Pirmadienį uždaryta. • Pagrin

dinė įstaiga E. 185 St. atidaryta iki 2:30.

Nr. 14 — 7

7 DIENOS ČIKAGOJE
(Atkelta iš 8 psl.) 

jas dalykas. Taip pat ban
dom vieną veikalą, kurs nė
ra juokingas, bet graudžiai 
ironiškas. Tai rašyt. J. Gru
šo kūrinys. Vieną škicą at- 
kursime ne dialogine forma, 
bet pasakojimu. Tai bus taip 
pat naujas bandymas. Apla
mai mūsų repertuarą suda
rys net 22 atskiri gabalai. 
Taipogi bandom porą drąses 
nės satyros gabalų, kurie gal 
kai kam atrodys, kad per
žengia tradicines lietuviškos 
scenos ribas. Bet iš dalies 
tuo Antras Kaimas beveik 
visada yra apkaltinamas”. 
Paskutinis Antro Kaimo 
pasirodymas buvo Detroite 
per lietuvių studentų suva
žiavimą. A.T. Antanaičio žo
džiais, gal iki šiol Antro Kai
mo niekas taip gerai nesu
prato ir taip šiltai nepriėmė 
kaip studentai Detroite, su
važiavę iš Amerikos bei Ka
nados. Ten net nebuvo pasi
piktinta, kad Antras Kaimas 
peržengė tradicines lietuviš
kos scenos ribas, nes jauni
mas gerai suprato tai, ką 
Antras Kaimas savo škicuo

ti,100.00.
Lithuanian Village, Ine. 

dėkoja visiems. Prašo įsigy
ti akcijų, ypač kas dar ne
turi. šiuo metu dar būtinai 
reikia $20,000.00 užmokėti 
už baldus.

se norėjo pasakyti. Aplamai 
Chicagoje susidomėjimas 
Antro Kaimo spektakliais 
visada būna didelis ir bilie
tai iš anksto išperkami. Šis 
teatrinis vienetas ypač trau
kia mūsų jaunimą.

• Steponas Kęsgailą iš 
Kanados persiuntė Balfui 
Eleonoros Alesiejūnaitės 
testamentu paliktą sumą 
Balfui. Mirusi E. Alesiejū- 
naitė nebuvo turtuolė ir sa
vo sutaupytus pinigus, virš 
1,600.00 dol., paskyrė į var
gą patekusiems lietuviams 
šelpti. Tai gražus pavyzdys. 
Testamento vykdytoju yra 
Steponas Kęsgailą.

• Racine Lietuvių Moterų 
Klubas per Idą Tamulėnie- 
nę Dirvai paremti atsiuntė 
auką 10 dol. Ačiū.

ELECTRICIANS ' 
Required by eleetrie erane man- 
ufacturer. Steady employment. 
Good working conditions. Apply 
to American Crane & Equip- 
ment Corp., 60!> Old Swede Road, 
Douglassville, Pa. Phone 1 (215) 
385-6061. (12-14)

FITTERS-WELDERS
STEEL TANK AND PLATE FABRI

CATION
NEED EXPERIENCED — Fitter* who 

can read drawingB and fabricatc.
TOP WAGES And fringe benefit*. 

Good opportunity for qualified men.

ROSS TANK & WELDING CO. 
MUN1TH. MICH. 49259 

517-596-2987
An Equnl Opportunity Employer 

(10-14)

/

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

Nuostabus pošventinis

PASIŪLYMAS
Dabar 
puikus 

garantuotas 
sutaupymas 

^689
kirpimas, 
išplovimas 

ir sudėjimas

Žavus

Femme~Fair PUSMETINS
Atšviežinkite savo nuotaiką ir išvaizdą dabar kada 
švenčių įtampa yra praėjusį, čia yra puikus sudė
jimas, toks minkštas ir švelnus, kad galėtumėte iš
laikyti savo mėgiamą stilių per ateinančius mėne
sius. Užsisakykite dabar kol atsargos neišnaudotos.

Pusmetinis
kiti puikūs plačiai 
žinomi nuo $6-95

Išplovimas ir sudėjimas,
kuris iš tik
rųjų laikosi

Dažymas Kirpimas
Leiskite eksper- $£95 Talentingai sti- 
tams atlkti už 'O' ' liaus pritaikymas

Pusmetinės blakstienos
Pilnos paros akių žavesiui

Penkt., šeši, patarnavimo kaina tik 50 c. daugiau.

WEST

• Oppotlte Southtend. 845-3400'
• Opposlte Weetgate, 333-6646 
e North Olmited, 777-8686
• Parmatown, 884-6300
• Elyria Midvray Mali, Elyrta 

324-5742, Lorain 333-800

EAST

• 406 Euclid Avė. žnd fl. 181-3161
• Southgate, 5399 WarrensvlUe, 663-6346
• Oppoglte Eastgate, 449-3435
• Severance Center, 382-2600, 382-2569
• Shoregate, 944-6700, Lake Shore Blvd.
• Mentor, 255-9115, Next to Zayre'a



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS
• ALT Racino skyrius 

maloniai kviečia visus j Lie
tuvos Nepriklausomybės at
statymo 56 metų sukakties 
minėjimą, vasario mėn. 24 
d., 3 vai. šv. Kazimiero pa
rapijos svetainėje.

Paskaitą skaitys dr. Adol

Mylimai žmonai ir mamytei

A. A.

ALBINAI BARZDUKIENEI 

mirus, jos vyrą STASĮ BARZDUKĄ ir 

ilgalaikius LSK Žaibo klubo narius, vai

kus AUŠRĄ, GYTĮ ir ARVYDĄ nuo

širdžiai užjaučiame

Clevelando LSK žaibas

Mano buvusiam mokytojui

STASIUI BARZDUKUI,

jo mylimai žmonai mirus, skausmo va

landoje reiškiame gilią užuojautą

Dėl
A. A.

ALBINOS BARZDUKIENES 
mirties, jos vyrui STASIUI, dukteriai 
AUŠRAI su šeima, sūnums ARVYDUI 
ir GYČIUI su šeimomis, seserims P. 
STANIŠKIENEI, N. BIELINIENEI ir 
visiems giminėms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir jungiamės į jų gilų liūdesį

Mielai

ALBINAI BARZDUKIENEI

miirus, vyrui, dukrai, sūnums, seserims 

bei jų šeimoms nuoširdžią užuojautą 

reiškia

Paulė ir Petras Balčiūnai 
Nijolė ir Donatas Balčiūnai 
Nijolė Maželienė

A. A.

ALBINAI BARZDUKIENEI

staigiai ir netikėtai mirus, jos vyrą PLB 

Garbės Pirm. STASĮ BARZDUKĄ, 

dukrą AUŠRĄ, sūnus GYTĮ ir ARVY

DĄ, jų šeimas bei kitus gimines giliai 

užjaučiame ir kartu su Jais liūdime

Juozas Kapočius 
ir šeima

fas Palaitis.
Yra gauta Wisconsino gu

bernatoriaus ir Racino me
ro proklamacijos skelbian
čios Vasario 16 dieną — 
LIETUVOS DIENA.

Meninę programos dalį 
išpildys Waukegano šv.

Emilija ir Vaclovas 
čekai

Baltramiejaus parapijos 
choras vedamas muziko 
Mark Kanchan.

Po minėjimo įvyks šeimy
ninis pobūvis.

Pamaldos šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje bus 
aukojamos 9:30 vai. dirbu
sių, kovojusių ir žuvusių už 
Lietuvą intencija.

• Illinois Lietuvių Res
publikonų Lygos metinis 
banketas įvyks šeštadienį, 
kovo 9, Šv. Antano parapi
jos salėj, Cicero, III. Kvie
čiami visi paremti lietuvių 
politinę veiklą ir dalyvauti 
šiame parengime. Bilietai 
po $10 asmeniui galima gau
ti pas kiekvieną Lygos val
dybos narį ir taipogi krei
piantis į Lygos būstinę ad
resu 2422 W. Marųuette Rd.

• Balfo direktorių suva
žiavimas įvyks š. m. balan
džio mėn. 27 d. Chicagoje. 
Suvažiavime bus padaryti 
valdybos pranešimai, pa
teiktos finansinės apyskai
tos ir nustatytos gairės atei
ties veiklai. Prašoma, kad 
kitos organizacijos šiuo lai
ku suvažiavimų neruoštų, 
kad visi Balfo direktoriai 
suvažiavime dalėtų daly
vautų.

A. A.

ALBINAI BARZDUKIENEI

staigiai ir netikėtai mirus, jos vyrą PLB 

Garbės Pirm. STASĮ BARZDUKĄ, 

dukrą AUŠRĄ, sūnus GYTĮ ir ARVY

DĄ, jų šeimas bei kitus gimines giliai 

užjaučiame ir kartu su Jais liūdime

Clevelando Vyrų Oktetas

VINCEI PAVILČIENEI 
mirus, jos dukrai AUDRONEI, LST Korp! Neo- 
Lithuania vyr. valdybos vicepirmininkei, ir ve

lionės vyrui VINCUI PAVILčIUl nuoširdžią užuo

jautą reiškiame
LST Korp! Neo-Lithuania 

Vyr. Valdyba

A t A

JUOZUI KRŲLIKUI,
Sibiro kankiniui, mirus Lietuvoje, jo žmonai 
ADAI, seseriai ALBINAI STRIMAVIčIENEI, 
broliui KAZIMIERUI ir kit. giminėms širdingą 
užuojautą reiškia

A. Vaišnys

• PASKUTINIU metu 
mūsų spaudoje vėl aštriai 
iškilo ginčas dėl Čiurlionio 
galerijos, esančios Jaunimo 
centro rūmuose Chicagoje, 
kur laisvėje gyvenančių dai
lininkų kūriniai saugojami 
ateities nepriklausomai Lie
tuvai. Vasario 15 d. galerijo
je atidaryta tradicinė lietu
vių dailininkų paroda, ruoš
ta Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės proga, gi vasa
rio 5 d. dabartinė Čiurlionio 
galerijos vadovybė ir galeri
jos globos komitetas buvo 
sušaukęs specialią spaudos 
konferenciją, kurioje daly
vavo nemažas būrys lietuvių 
laikraščių bei radijo valan
dėlių atstovų, taip pat daili
ninkai ir kiti visuomeninin
kai. Kadangi dėl Čiurlionio 
galerijos ginčijasi dvi pusės: 
dabartinė galerijos vadovy
bė ir globos komitetas iš vie
nos ir galerijos čarterio lai-

Henrikas Brazaitis 
su šeima 

kytojai iš kitos, susirinku
sieji galėjo išklausyti ir ži
nias pasisemti tik iš vienos 
pusės, atseit, iš tu, kurie 
spaudos konferenciją rengė. 
Iš pranešimų, padarytų kon
ferencijai vadovavusio glo
bos k-to atstovo teis. J. 
Jasaičio, dabartinės galeri
jos direktorės dail. V. Balu- 
kienės ir kun. J. Borevi- 
čiaus atrodė, kad šimtapro
centinė tiesa yra jų pusėje 
ir kad vadinamieji galerijos 
čarterio laikytojai išsiėmė 
naują čarterį tada, kai tikra
sis čarterio laikytojas Ame
rikiečių Lietuvių Menininkų 
klubas iš pareigų atleido ga
lerijos įgaliotinį dail. Z. Kol
bą. Po to tarp abiejų pusių 
iškilo iki šiol nesibaigianti 
kova bei ginčai. Nemaloniai 
padėčiai išspręsti buvo įs
teigti taikos, o vėliau globos 
komitetai, po kurio steigia
muoju aktu 1964 m. pasira
šė Lietuvos gen. konsulas 
dr. P. Daužvardis, dail. prof. 
A. Varnas, dail. Z. Kolba, J. 
Jasaitis, P. Gaučys ir kiti. 
Dabartinis globos komitetas 
aiškiai stovi dabartinės Čiur 
lionio galerijos vadovybės 
pusėje. Bet kad yra dalis 
kaltės dėl vis nesibaigian
čio ginčo ir iš dabartinių ga
lerijos valdytojų pusės ir net 
kai kurių žmonių per dide
lio užsispyrimo, man asme
niškai po spaudos konfe
rencijos pareiškė abu Jauni
mo centro direktoriai - kun.
G. Kijauskas ir kun. Al. Ke
zys, abu jėzuitai, davę 
puikią pastogę galerijai eg
zistuoti.

• ATSIMENU tas dienas, 
kai iš galerijos įgaliotinio 
pareigų buvo atleistas dail. 
Z. Kolba. Tada dirbau M. 
Morkūno spaustuvėje ' ir 
dail. Z. Kolba, surinkęs aukų 
stropiai ruošė Čiurlionio ga
lerijos penkių metų sukaktu
vinį leidinį. Vieną dieną kaip 
vėjas spaustuvėn įsisuko 
naujieji galerijos įgalioti
niai dailininkai V. Petravi
čius, J. Pautienius ir P. 
Kaupas. Pirmas jų uždavi
nys buvo sulaikyti Z. Kol
bos paruoštą ir jau surinktą 
leidinį. Trys naujieji įgalio
tiniai tada atrodė labai išdi
dūs ir į Z. Kolbos darbą žiū
rėjo su panieka. Žinoma, ir 
dail. Z. Kolba buvo nepės
čias ir lengvai nepasidavė. 
Regisi tada ir prasidėjo dail. 
Z. Kolbos kova su naująja 
galerijos vadovybe ir su 
LAM klubu, vadovaujamu, 
berods, rašyt. P. Gaučio. 
Taip pat prisimenam, kad 
naujasis galerijos direktori- 
atas neilgai laikėsi ir reikė
jo ieškoti naujų žmonių bei 
steigti taikos ir vėliau glo
bos komitetus.

• TAME VISAME ginče, 
atsiradus dviem čarterio lai
kytojams, iškilo tokių nema
lonumų, kurie neišspręsti ir 
šiandien. Pvz. New Yorke

VLADUS BŪTINAS
mirė dail. P. Puzinas, visus 
savo kūrinius testamentu 
užrašęs Čiurlionio galerijai. 
Kadangi vasario 5 d. įvyku
sioje spaudos konferencijoje 
dalyvavo ir mirusio dailinin
ko žmona A. Puzinienė, ji 
visą reikalą autentiškai nu
švietė. Būtent į teismą New 
Yorke prisistatė dail. Z. Kol
ba su visais Čiurlionio gale
rijos įgaliojimais, surašytais 
ant galerijos blanko ir pa
tvirtintais jos antspaudu. 
Teismas patvirtino, kad dail. 
P. Puzino paveikslai būtų 
atiduoti Čiurlionio galerijai 
adresu 5620 S. Claremont 
Avė., Chicago. Kai A. Puzi
nienė apsilankydavo Chica
goje ir užėjusi pas dail. Z. 
Kolbą prašydavo ją nuvežti 
į galeriją pažiūrėti vyro pa
veikslų, šis vieną kartą at
sakęs, kad galerija remon
tuojama, o kitą kartą -- kad 
dabar nėra lankymo valan
dos. Tik vėliau A. Puzinie
nė pamačiusi, kad jos vyro 
paveikslai laikomi priva
čioje Midland taupymo bend 
rovėje pas adv. Žiogą. A. 
Puzinienė aiškiai pasisakė, 
kad buvo apgauta ir prašė 
daryti žygius, kad paveikslai 
sugrįžtų į galeriją, į tą vie
tą, kurią testamentu nuro
dė jos velionis vyras. Neuž- 
stojant nei vienos, nei kitos 
besiginčijančios pusės, čia 
norėjau iškelti tik vieną ki
tą faktą iš prisiminimų bei 
dabarties su nuoširdžiu pra
šymu, kad nesibaigiantis 
ginčas vieną dieną būtų iš
spręstas, parodžius kiek 
nuolaidos ir vienai ir kitai 
pusei.

• ANTRAS KAIMAS, 
linksmas satyrinio teatro ko
lektyvas, vienuoliktaisiais 
savo egzistencijos metais 
scenon ateina su nauja pro
grama. Pastatymai bus va
sario 23,24, kovo 2 ir 3 d.d. 
Playhouse salėje, Marųuette 
Parke, šiais metais Ant
ram Kaime vaidina: J. Jakš- 
tytė, V. Kavaliūnaitė, N. 
Sparkytė, J. Aleksiūnas, E. 
Būtėnas, R. Cinką ir R. Sta- 
kauskas. Iš pavardžių mato
si, kad kolektyvas pajaunė
jęs, nes turi du naujus 
narius, atėjusius iš jaunimo 
dramos studijos - Nijolę 
Sparkytę ir Eugenijų Būtė
ną, ne kartą Dirvai patalki
ninkaujantį fotografijomis. 
Antro Kaimo prievaizda A.T 
Antanaitis vienos repetici
jos metu, kur buvo repetuo
jamas Antano Gustaičio 
‘Didvyrių’ škicas, paklaustas 
apie Šių metų repertuarą, 
atsakė: “Ieškom naujesnės 
formos bei turinio. Iš tokio 
naujo pobūdžio būtų absur
dinio teatro gabaliukas su fi
losofiniu šarmu. Kadangi iki 
šipl mums charakteringi bu
vo anekdotinio pobūdžio ški
cai, tad užgriebimas ir 
absurdinio teatro bus nau-

(Nukelta į 7 psl.)

Antro Kaimo prievaizda Algirdas Titus Antanaitis.
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