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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Iš lietuviško taško žiū
rint, prezidento Fordo glė- 
besčiavimasis su Brežnevu 
Vladivostoke atrodo kaip 
įgrisęs pasikartojimas. Kiek 
jau kartų matėme ameri
kiečių politikus mūsų tarpe 
kalbant apie Lietuvos išlais
vinimą ir kovą su komu
nizmu! Tai tačiau nė kiek ne
kliudė tiems patiems žmo
nėms, patekus į Maskvą, kel
ti taures už taikos, tuo pa
čiu ir status quo išlaikymą. 
Ir dabartinis prezidentas nė
ra išimtis. Prieš keletą me
tų, kalbėdamas už honora
rą Chicagos Alto parengi
me jis panaudojo visą jam 
pasiųstą medžiagą apie Lie
tuvos bylą. Mes jam plojo
me, ne tik už tą kalbą, bet 
ir už tai, kad jis kongre
se visados būdavo eilėse tų 
kurie įspėdavo nepasitikėti 
sovietais ir apgailestavo Jal
tos bei Potsdamo susitari
mus bei sovietų pasistūmė
jimą Vakarų Europon. Jo 
antikomunizmas buvo taip 
žinomas, kad tapus prezi
dentu, N .Y. Times vylėsi, 
kad jis į tarptautinę padė
tį žiūrės kitaip negu apie ją 
kalbėjo savo tolimos pro
vincijos Grand Rapids rinki
kams (ir mums).

Dabar tas pats žmogus 
per kelias valandas susita
rė su Brežnevu apriboti 
abiejų kraštų puolamuosius 
ginklus. Pagal jo spaudos 
sekretorių Ron Nessen. For- 
das toli pralenkęs Nixoną, 
kuris tokio susitarimo ne
galėjo pasiekti per eilę me
tų!

Noras atkreipti tautos dė
mesį į užsienio politiką tuo 
metu, kai ji yra labai susirū
pinusi ūkine būkle, kuri yra 
tokia neaiški, kad sunku 
griebtis kokių konkrečių 
žingsnių, yra suprantamas ir 
gal pateisinamas. Sunku 
tačiau tikėtis, kad jis turė
tų pasisekimo. Net buvęs 
Fordo spaudos sekretorius 
Jerald F. terHorst, kuris 
dar jaučia savo buvusiam 
bosui simpatijų, rašo, kad 
kol kas Fordo-Brežnevo 
susitarimas nėra daugiau 
kaip tik rankos paspaudi
mas. Dar reikės nemažai

PAGERBĖ LIETUVOS GEN. KONSULĄ A. SIMUTĮ

Lietuvos Generalinio Konsulo New Yorke A. Simučio 65 metų sukakties minė
jimo, įvykusio lapkričio 23 d., Kultūros Židinyje, dalyvaujant virš 200 žmonių, 
prezidiumas. Iš kairės giedant tautos himną stovi: tėv. P. Baltakis, OFM, Mr. 
Ozolinš, L. Valiūnienė, V. Sevrukas, dr. K. Valiūnas, J. Simutienė, Lietuvos 
generalinis konsulas New Yorke A. Simutis, R. Budrienė, prel. J. Balkūnas, dr. 
P. Vileišis, I, Vakselienė ir A. Vakselis.

Minėjimą rengė New Yorko lietuvių organizacijų komitetas, vadovaujamas 
LB Apygardos pirm. A: Vakselio. Jubiliatą žodžiu sveikino Vliko pirm. dr. K. Valiū
nas, prel. J. Balkūnas, tėvas P. Baltakis, OFM, PMT pirm, latvė Ozolinš ir 
kiti. Pagrindiniu kalbėtoju buvo dr. P. Vileišis. Atidarymo žodį tarė A. Vakselis, 
rengimo k-to pirmininkas. Akademiją paįvairino ir meninė programa, kurią atliko 
vyrų choras, vadovaujamas muz. V. Strolios ir tautinių šokių grupė, vadovaujama 
J. Matulaitienės. Po oficialios dalies buvo šokiai. Gauta daug sveikinimų raš
tu iš įvairių Amerikos miestų diplomatinių atstovų, organizacijų ir draugų, 
kuriuos perskaitė programai vadovavęs R. Kezys. L. Tamošaičio nuotr.

Tarp gražių pažadų ir realybės

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

žemesnių pareigūnų derybų, 
kad susitarti dėl techniškų 
smulkmenų, o savarbiausia 
rasti būdą patikrinimui, kad 
sovietai neprasilenkė su su
darytu susitarimu. O kad so
vietais negalima pasitikėti, 
Fordas net 25 metus teigė iš 
kongreso tribūnos!

Antra vertus Brežnevo- 
Fordo susitikimas įrodė, 
kad sovietai ir toliau siekia 
galimai geresnių santykių su 
JAV. O kadangi to paties

SVARSTO ARABU NAFTOS VERSMUI UŽĖMIMĄ
BRUNIUS AUŠROTAS

‘Human Events’ savaitraš 
tis savo X1.23. numeryje įsi
dėjo net du straipsnius, ku
riuose svarstomos ir puose
lėjamos mintys apie galimą 
arabų žibalo šaltinių kariš
ką okupaciją ir nusavinimą. 
Viename straipsnyje pik. 
Robert D. Heinl, Jr. žiūri 
į tokį veiksmą iš kariškos 
pusės; gi antrajame prof. 
Jeffrey Hart, apsvarsto to
kią akciją bei politiškai-ka- 
riškas galimybes ir jų reika
lingumą.

J. Hart, prisimindamas 
pastaruosius prezidento 
Ford ir Valst. sekretoriaus
H. Kissinger pareiškimus, 
alyvą kontroliuojančių kraš
tų adresu, teigia, kad “ir 
Prezidento ir jo valst. sekre
toriaus pareiškimai iššaukė 
labai greižtą reakciją žibalo 
monopolio sluoksniuose’’, 
šia proga Australijos min. 
pirm. Gough Whitlam (ko
munistams parsidavęs socia
listas) JT pilnatyje pasaky
toje kalboje pabrėžė, kad 
“karas už išteklius ir ener
gijos šaltinius, šiais moder
niškais laikais, būtų visiška 
nesąmonė”. Gi NY Times 
dienraščio nuolatinis bend
radarbis A. Lewis šiame 
laikraštyje rašė, kad “britų 

nori ir JAV, nebuvo sunku 
susitarti dėl puolamųjų gink 
lų apribojimo. Juo labiau, 
kad tiek ginklų, kiek leidžia
ma kiekvienam kraštui, dar 
neturi nė viena pusė, o jau 
esamų seniai pakako, kad iš
laikyti ‘teroro balansą’, ku
ris totalinį karą daro neįma
nomu.

Už tat viską krūvon su
ėmus (ir užmiršus kartėlį 
dėl ankstyvesnių pareiški
mų nebojimo), Fordo kelio

angliakasių obalsis, jog dur
tuvais negalima iškasti ang
lį, yra pritaikomas ir šiuo at
veju”.

Vienok profesorius neabe
joja, kad Fordo administra
cija svarstanti net keletą 
varijantų-galimybių, kaip 
Amerikai derėtų pasielgti 
šiuo nelemtu atveju. Viena 
tokia į arabus spaudimo 
priemonių galėtų būti mais
to išvežimas į arabų gyvena
mus kraštus, lygiai pritai
kant ir diplomatišką slėgi
mą.

Žinoma, arabai taip pat' 
supranta, kad tik vieninte
lė JAV tegalinti priversti 
Izraelį atsitraukti iš arabų 
užgrobtų teritorijų ir dėl 
to arabai žaidžia su JAV la
bai atsargų žaidimą: žibalo 
ir karo klausimai dar nėra 
surikiuoti ant šachmatų len
tos stalo.

Svarstant visą virtinę la
bai sudėtingų klausimų, pri
einama išvados, kad tokia 
Libija, ir kiti maži Persų 
įlankos žibalą išvežą emi- 
granti gali nulemti JAV ir 
V. Europos aukštai tech
niškai ir pramoniškai iš
vystytų kraštų gyventojų 
likimą. Neužmirština, kad 
maži kraštai, liliputinės vals

nė į Tolimuosius Rytus 
yra sveikintina. Ne dėl jau 
pasiektų rezultatų, o dėl ini
ciatyvos derėtis ir ... intri
guoti. Įdomi smulkmena. 
Kai Fordas skrido 4 Vladi
vostoką, kiniečiai paskleidė 
gandus per užsieinio ko
respondentus, kad Pekinas 
buvo jau tris kartus įspėtas 
apie sovietų pasiruošimus 
pulti Kiniją. Įspėjo kaž 
kokia ‘trečia’ valstybė. Ko
kia, nesunku įspėti: tik JAV 
turi žvalgybos satelitus, ku
rie gali susekti sovietų ar
mijų manevrus. Kol kas ne 
dora, bet suktumas yra už
sienio politikai vesti reikalin 
gas įrankis.

tybėlės, tas žibalo versmes 
neparengė techniškam jų iš
naudojimui savo jėgomis: ži
balas pasiekia dienos šviesą 
todėl, kad JAV ir V. Euro
pos specialistai įdėjo daug 
pinigo ir patyrimo, kad tos 
versmės būtų naudingos vi
siems žmonėms. Gi arabai, 
siekdami šovinistiškų vers
lų, iškėlė naftos kainas į 
stratosferiškas aukštybes, 
kad šiuo būdu pasmaugtų 
pramoniškai išsivysčiusius 
kraštus, rašo Hart.

Esą keliolika svarių argu
mentų buvę iškelti arabų ži
balo diskusijose ir būtent, 
kad “kariškas žibalo vers
mių okupavimas nebūtų 
praktiškas”. Autoriaus nuo
mone, tie argumentai nebu
vę labai įtikinantys: nors 
arabai ir išsprogdintų ži
balo versmes (vienas iš ar
gumentų), bet pastarosios 
nesančios per daug giliai po 
žeme ir būtų lengva jas 
greit sutaisyti. “Jeigu pilnai 
pavyktų 48 vai. žaibiška ope
racija, tada arabų šeichai 
būtų pritrenkti prie sienos”, 
samprotauja profesorius.

Kitas arabų žibalo okupan 
tas, pik. R. H. Heinl Jr., šį 
klausimą nagrinėja iš grynai 
kariško požiūrio. Jis prisi
mena senatoriaus William
Fulbright pasisakymą, kai 
arabai paskelbė į JAV žibalo 
įvežimo draudimą, kad “ka
rišku požiūriu arabai yra ly
giai tiek svarbūs kaip stir
nos liūtų pasaulyje”.

R. Heinl galvoja, kad 
ryšium su šia senatoriaus 
pažiūra, priimtini dėmesin 
šie klausimai:

1. Ar JAV ir kiti V. Eu
ropos pramonės kraštai gali 
morališkai pateisinti karišką 
akciją už jiems reikalingos 
energijos nenutrūkstamą tie 
kimą?

2. Ar toki veiksmai Persi
jos įlankoje, nenutraukiant 
žibalo tiekimo, įmanomi 
praktiškai įvykdyti?

3. Kaip į tokius veiksmus 
atsakys SSSR? Ar žibalo 
versmių užsitikrinimas ne
sukels karo tarp milžinų?

Svarstydamas tuos klausi
mus pulkininkas prieina iš
vados, kad arabai pramonės 
kraštams paskelbė karą, 
įvykdydami Pearl Harbour 
smūgį (suprask žibalo kainų 
pakėlimas) ir "ar mes to no
rime ar ne, mes esame karo 
stovyje su arabų kraštais. 
Dabar tik lieka klausimas 
ar mes kapituliuosime, kad 
išliktume gyvi”.

Esą arabų ekonomiška 
agresija prieš pramonės 
kraštus pateisintų mūsų ka
riškas ir tam tolygias prieš- 
priemones, rašo Hainl. To
liau persvarstęs geografiš-

MIRĖ ADV. JULIUS SMETONA
š. m. lapkričio 28 d. Cleve

lande šv. Vincento ligoninė
je mirė nuo kraujo išsilie
jimo galvos smegenyse, adv. 
Julius Smetona, pirmojo ir 
paskutiniojo Lietuvos prezi
dento Antano Smetonos sū
nus.

Velionis buvo gimęs 1913 
m. vasario 17 d. Vilniuje. 
1930 m. baigė Kauno jėzuitų 
gimnaziją, 1935 m. Vytauto 
D. Universitete teisės fakul
tetą ir buvo pakviestas civi
linės teisės katedros asis
tentu. 136-37 karo mokyklo
je atliko karinę prievolę ir 
iš jos išėjo atsargos jaun. 
leitn. laipsniu. 1937-39 m. 
gilino studijas Paryžiuje.

Sovietams okupuojant 
Lietuvą, 1940 m. birželio 
mėn. 15 d. kartu su tėvais 
ir artimaisiais paliko Lie
tuvą.

Atvykęs į JAV ir apsigy
venęs Clevelande, Western 
Reserve universitete studi
javo teisę. Išlaikęs egzami
nus vertėsi Clevelande ad- 

kas operacijos galimybes au
torius prieina išvados, kad 
‘Dhahran uosto ir aero
dromo užėmimas suteiktų 
idealų prietiltį reikalingiems 
tiekimams ir sustiprini
mams iš V. Europos ir JAV 
priimti”.

“Iš esmės imant tai nebū
tų kaž kaip sunki kariška 
operacija, kad užėmus Saudi 
Arabijos, Abu Dhabi ir Ku- 
wait versmes. Turint jas 
savo rankose mes kontro
liuotume 30°/o visų šiandien 
žinomų alyvos atsargų. Su
prantama tie resursai užtik
rintų normalų pramonės 
kraštų darbą ir vysty
mąsi”, samprotauja auto
rius.

Tik pik. Hinel nežino: 
ar SSSR leis JAV ir jos 
sąjungininkams kontroliuoti 
Persijos įlanką, kuri jau 
nuo caristinės Rusijos lai
kų, buvusi Rusijos imperi
jos tikslų centre? Ir kaip 
į tokį klausimą atsakyti, 
kada visą SSSR politiką gau
bia KGB paslapčių išlaiky
mo tinklas, žinoma, pulk. 
Heinl plaukai šiaušiasi pa
galvojus” apie galimą ato
minių bombų savininkų susi
dūrimą”. Ir autorius labai 
nuoširdžiai apgailestauja, 
kad prezidentas Lyndon 
Johnson ir jo Gynybos sek
retorius Robert S. McNa- 
mara pavėlino SSSR pra
lenkti JAV A-ginklų prana
šume.

vokatūra.
Aktyviai dalyvavo tauti

nėse organizacijose eida
mas vadovaujančias parei
gas neolituanuose ir Tauti
nėje Sąjungoje.

Ilgus metus Julius Sme
tona buvo pati ryškiausia 
Clevelando lietuvių koloni
jos kovos už lietuvių tautos 
laisvę ir valstybės atstaty
mą asmenybė. Laikas betgi 
bėgo, prailgusiame kelyje į 
laisvą Lietuvą atsirado ir 
pavargusių ir kitais keliais 
pasukusių. Velionis nepa
prastai išgyveno visus nu
krypimus nuo, jo įsitikini
mu vienintelio tikro kietos 
kovos už Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės atstaty
mą kelio, ir į jokius-kom
promisus niekada nesileido.

Paskutiniais metais ir pa
vergtoje Lietuvoje ir JAV 
lietuvių išeivijoje pasirodė 
skaidrių laisvės kovos ir 
tautinio susipratimo žibu
rių. Tie žiburiai velioniui bu
vo didžiausias dvasinis su
stiprinimas ir viltis.

Su ypatingu pakilimu 
džiaugėsi herojiškai tvirto 
patrioto Simo Kudirkos ste
buklingu išlaisvinimu ir gi
liai išgyveno jo triumfalinį 
ir tokį vieningą sutikimą 
Clevelande.

Bet vieną dieną- po Simo 
Kudirkos apsilankymo Ju
lius Smetona sunkios ligos 
pakirstas buvo paguldytas į 
švento Vincento ligoninę, iš 
kurios jau nebeišėjo.

Nuliūdime liko žmona Bi
rutė. sūnūs Antanas, Vytau
tas ir Juozas.

Atsisveikinimas su velio
niu įvyko š. m. lapkričio 29 
d. Flyn laidotuvių namuose. 
Plačiau bus aprašyta kituo
se Dirvos numeriuose.

Lapkričio 30 d. po iškil
mingų pamaldų šv. Jurgio 
bažnyčioje, palaidotas Visų 
Sielų kapuose, palydint gau
siam lietuvių ir svetimtau
čiu būriui bičiulių ir arti
mųjų.

Mirė
• Prof. Juozas Brazaitis, 

71 m., Darbininko redakto
rius, lapkričio 28 d. mirė 
Nevv Yorke. Velionis nuo 
Lietuvos okupacijos laikų 
dalyvavo rezistencinėje-po- 
litinėje veikloje, buvo Lie
tuvos laikinosios vyriausy
bės ministeris pirmininkas, 
Lietuvių Fronto atstovas 
Vlike.



Nr. 89 — 2 DIRVA 1974 m. gruodžio 4 d.

RU/TRALIJO/ PADRIKOJE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ARŪNAS LAUKAITIS

SYDNEJAUS "DAINOS” DVIDEŠIMTMETIS

Lapkričio 9-tą dieną, di
džiulėje Auburn salėje, Syd- 
nėjaus lietuvių choras ‘Dai
na’ grandioziniu koncertu at
šventė savo gyvavimo 20-tį. 
Susirinkę virš 400 syndėjiš- 
kių lietuviškos dainos mė
gėju, savo tarpe turėdami ir 
nemažai svečių iš kitų lietu
viškųjų kolonijų, turėjo pro
gos pasiklausyti šiame jubi
liejiniame koncerte išpildytų 
šio choro moterų, vyrų ir 
mišraus vieneto dainų. Viso, 
su pakartojimais, šie trys 
chorai išpildė 23 dainas, ku
rios beveik be išimčių buvo 
palydėtos skambiais ploji
mais, kas aiškiai įrodė stip
rų ir gerą pasiruošimą 
šiam koncertui.

Choras 'Daina' Sydnėjuje 
įsisteigė 1954 metais. Tuo 
metu buvęs apylinkės V-bos 
narys, dabar Sydnėjuje esąs 
didelis biznierius Pranas Sa
kalauskas, surinkęs 40-tį dai 
nininkų, pakvietė Joną Gai
žauską jam vadovauti. Pats 
choras išsirinko pirmuosius 
savo seniūnus, kurių O. Gro- 
sienė dar ir dabar gerai 
verčiasi savo nuosavoje pre
kyboje, kai K. Batūra, jau 
eilę metų gyvena Toronto, 
Kanadoje ir ten yra žino
mas kaip didelis skautų vei
kėjas. Metų laikotarpyje 
chorui yra vadovavęs Algis 
Plūkas, kai 1957 metais šj 
darbą perima muz. Kazimie
ras Kavaliauskas ir jam iki 
pat savo mirties, vadovauja 
12 metų. Šiame laikotarpyje 
choras išaugo į stiprų ir di
delį vienetą. Jie giedojo baž
nyčioje, minėjimuose, sa
vuose ir kitų ruošiamuose 
koncertuose jie gražiai re
prezentavo mūsų gražiąją 
dainą, tuo pačiu keldami ir 
josios meilę mūsų visoje 
lietuviškoje bendruomenėje.

1969 metais, po staigios 
K. Kavaliausko mirties, cho
ro dirigavimą perima Bro
nius Kiveris, buvęs šio choro 
krikšto tėvas ir ilgametis 
jo rėmėjas. Greitu laiku 
choristų skaičius padaugėjo, 
peršokant net 60-tį. Su 
nauju chorvedžiu atjaunė
jo ir pagyvėjo, ypatingai sa
vuoju repertuaru ‘Daina’. Be 
vietinių lietuviškų pasi
rodymų išeinama plačiau ir į 
tarptautinius, bei australų 
koncertus, iš kurių pats žy
miausias buvo oficialiame 
Sydnejaus Operos rūmų ati
darymo koncerte, ypatingai 
kai šiuos didžiuosius rūmus 
atidarė Anglijos karalienė. 
Choro eilėms vis didėjant, 
buvo sudarytas ir atskiras 
moterų choras, kuriam va
dovauti buvo pakviesta jau
noji muzikos konservatori
jos studentė Zita Belkutė, 
kuri su savo vienetu pirmą 
kartą pasirodė 1972 metais.

Įsisteigus Lietuvių Na
mams, gražų ir šiltą prie
globstį juose rado ir mūsų 
choras, kuris juose turi sa
vąsias repeticijas ir dažnai, 
bendrąi ar paskirai, išpildo 
klube savaitgalines progra
mas. Be pačių choristų, 
dirigentų, labai didelį darbą 

Lietuvių Bendruomenės Sydney Apylinkės Australijoje pirmininkas Juozas 
Maksvytis (kairėje) sveikina Dainos chorą 20 metų veiklos proga Jubiliejinio 
Koncerto metu š.m. lapkričio mėn. 9 d. Dalyvavo apie 500 svečių. (Iš dešinės) 
chorvedžiai Bronius Kiveris ir Zita Belkutė buvo publikos labai įvertinti ir 
maloniai priimti. Choro valdybos pirmininkas yra Pranas Nagys; ir reikia pažy
mėti, kad valdybos ir chorvedžių bendradarbiavimas, ir sąmoningos choristų 
kūrybinės pastangos, suteikia ‘Dainos’ chorui neabejotiną stiprybę. Chore yra 62 
choristai. V. Vilkaičio nuotrauka.

atlieka ir choro valdyba, ku
rią dabar sudaro: Pr. Nagys 
- pirm., A. Kramilius, P. 
Ropė ir parengimų šeiminin
kė E. Mickevičienė.

Nuskambėjus galutinai 
koncerto muzikos garsams, 
pasikeitus dovanomis ir svei 
kinimo kalboms, buvo pa
kviesti ir gausiai salėje kaip 
žiūrovai dalyvavę buvę šio 
choro dainininkai, kartu su 
visu choru sudainuoti vieną 
dainą. Nors apsirengimas jų 
ir skyrėsi nuo puikiai atro
dančių dabartinių choristų, 
tačiau daina suskambėjo 
taip galingai ir gražiai, sa
vo muzikinais tonais lyg tai 
ir kviesdama savo buvusius 
dainininkus, po turėtų atos
togų ir vėl įsijungti į šį dide
lį ir gražų mūsų reprezen
tacinį vienetą.

Sveikinant visą ‘Dainą’ 
jos sukaktuvių proga, norisi 
jiems palinkėti ir toliau tos 
dvasinės stiprybės ir ištver
mės, kuri juos lydėjo pirmuo 
sius 20 metų, kad ir toliau 
taip tvirtai žengiant mūsų 
lietuviškuoju keliu Australi
joje, jie su mūsų gražiąja 
daina mus džiugintų, puose
lėtų jos meilę mūsų jaunimo 
priaugančioje kartoje ir tuo 
pačiu rodytų jos skambesį 
australų tarpe. Ačiū už pui
kų koncertą.

*♦*

Melbourne Baltų Komite
to moterys, lietuviams pa
siūlius, suruošė moterų eity
nes, kurių tikslas buvo vie
ša demonstracija prieš Dar- 
biečių vyriausybę ir tuo pa
čiu piniginių lėšų teikimas, 
veiklai prieš vyriausybės 
pripažinimą remtf. Kelio at
stumas buvo 10 kilometrų 
ir jis prasidėjo nuo Latvių 
Namų ir baigėsi Lietuvių 
Namuose. Šiose eitynėse da
lyvavo virš 200 baltų tauty
bių moterų pasipuošusių sa
vo tautiniais drabužiais, ne
šant Australijos ir savasias 
tautines vėliavas. Šią visą 
didelę eiseną lydėjo ir san
kryžose stabdė judėjimą, vie 
tos vyrų ir moterų policijos 
pareigūnai. Žygio pabaigoje 
Lietuvių Namuose ateinan
čių moterų jau laukė didžiu
lis skaičius žmonių, kurie jas 
sutiko su ovacijomis, vėliau 
visas eisenos dalyves pavai
šinant. Be didelės padary
tos moterų reklamos Pabal
tijui, buvo šios eisenos daly
vių surinkta virš 3000 dole
rių, kurie buvo atiduoti Bal
tų Komitetui. Šis gražus Mel 
bourno moterų pavyzdys ir 
australų tarpe sukėlė didelį 
susidomėjimą.

Adelaidėje mūsų žinomo
ji solistė ir mokytoja A. Gu- 
čiuvienė, mūsų kultūrininko 
Pr. Pusdešrio prašoma, baž
nyčios parapijos salėje pra
vedė operos ‘Jūratė ir Kas
tytis’ (iš plokštelių prista
tymą. Savo pačios iniciaty
va ji iš Chicagos buvo 
išsirūpinusi puikių spalvotų 
skaidrių, padarytų spektak
lio premjeros metu. Šios 

operos pristatymas praėjo 
su didžiausiu pasisekimu, 
kai visi į jį atsilankę, jautėsi 
jog buvo patys šioje operoje. 
Numatoma, kad šios mūsų 
operos pristatymas bus pa
kartotas Melbourne ir Syd
nėjuje, ypatingai kai p. A. 
Gučiuvienė šiam reikalui 
yra taip gerai pasiruošusi, 
kas tikrai sužavės ir šių 
miestų lietuviškos operos 
mėgėjus. »**

Nedidelės Brisbane lietu
vių kolonijos Bendruomenės 
V-bos narys dr. Vytautas 
Kiaušas, kartu su kapelio
nu dr. P. Bačinsku, gavę 
šio miesto arkivyskupo lei
dimą, į anglų kalbą perspaus 
dino Lietuvių Katalikų Baž
nyčios Kroniką ir ją iš
siuntinėjo visiems šios vals
tijos katalikų kunigams, pra
šydami jų ne tik moralinės, 
bet ir asmeninės paramos 
lietuviams.

Po pirmųjų savo darbo 
metų Sydnejaus Lietuvių 
Klubas turėjo savo pirmą
sias užbaigtuves ir metinį 
narių susirinkimą. Pirminin
ko Vyt. Simniškio praneši
mu, klubas per savo darbo 
metus turėjo 43.000 dolerių 
pelno, kas yra tikrai gražus 
darbo rezultatas. Kaip jau 
ne vieną kartą anksčiau ra
šiau, mūsų Lietuvių Klube 
sau šiltą prieglobstį rado 
daugumas vietinių organiza
cijų, kai valdyba yra labai 
artima visai jaunimo veiklai 
ir juos visokeriopai remia. 
Į naująją klubo valdybą bu
vo išrinkti: V. Simniškis - 
pirm., M. Petronis, B. Kau- 
feldas, A. Kramilius, A. Reis 
gys, Pr. Nagys ir A. Mige- 
vičius. Geros sėkmės ir atei
tyje mūsų naujai valdybai.

Po penkerių metų didelių 
pastangų ir pasišventimo 
Melbourno Lietuvių Klubas 
gavo licenzijuoto klubo tei
ses. Didieji Melbourno Lie
tuvių Namai esantieji kone 
pačiame miesto centre, labai 
daug pasitarnavo visiems 
lietuviškiems reikalams ir 
čia prieglobstį rasdavo visi, 
tačiau jų išlaikymas buvo 
brangus ir reikėjo rasti prie
monių, kad jie patys save 
galėtų išsilaikyti. Neturint 
gėrimams licenzijos buvo 
neįmanoma ką nors plačiau 
pradėti veikti. Buv. namų 
pirmininko inž. J. Pelenaus- 
ko iniciatyva ir buvo šis rei
kalas pradėtas judinti ir 
galų gale licenzija gauta. 
Nors Viktorijos valstijoje ir 
yra uždrausta klubuose tu
rėti pokerio mašinas, kas 
ypatingai duoda klubams 
daug pelno, tačiau jau da
bar šiudse namuose yra da
roma daug naujų pakeitimų, 
specialių įrengimų ir, pagal 
dabartinį klubo pirmininką 
A. Ramanauską, iškilmingas 
šio klubo atidarymas įvyks 
tuoj po N. Metų.

wanted experienced
FINISH REPAIRMAN

Full time;. Paying top wage», and 
have ideal working conditions. Paid 
vacations, & other benefits. Working 
45 hours per week.

HEKMAN FURNITURE CO.
1400 BUCHANAN $W 

GRAND RAPIDS. M1CH. 
616-452-141I

An F.qual Opportunity Emplover 
(R6-92)

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania kviečia 
visus korporantus su šeimomis, draugais 
ir pažįstamais į

NAUJŲJŲ 1975 METŲ 
SUTIKIMĄ CJHCAGOJE

1974 m. gruodžio men. 31 d.
LIETUVIŲ TAUTINIUOSE NAMUOSE 

6422 SO. KEDZIE AVĖ.
Telef. 778-9878

Vietos rezervuojamos ir pinigai sumokami iki 
gruodžio mėn. 21 d. pas Bronių Kasakaitį, 7150 So. 
Spaulding Avė., Chicago. III. 60629, telef. 778-7707.

■ laiškai Dirvai
KOKS NESMAGUS KLAIDOS 

ATITAISYMAS!

Kaip žinoma, dažnokai 
pasitaiko, kad straipsniuo
se ar knygose įsivelia svar
bių korektūros klaidų, ku
rias būtina atitaisyti. Dar 
dažniau įsivelia ar būna pri
veliama faktinių klaidų: ap
sirikimų, tyčinių prasimany
mų, sąmoningų melų ir dar 
blogesnių dalykų. Jų tiek 
apstu dabar mūsų spaudoje. 

TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
754% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6 */z % — 1 metų su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują 
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton 
įdėjus atitinkama sumą.

Member F.S.L.I.C., Washington, D.C. Equal Opportunity Lender

Saint
Amttiony 
gavlngs

1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 
Phone (312) 656-6330

Open Mon., 9-8; Tues, Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed.
Juozas Gribauskas, vedėjas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

kad ne visada suinteresuo
tiems užtektų laiko bei no
ro atitaisinėti.

Pastaruoju laiku Dirvoje 
pastebėjau vieną klaidą ar 
apsirikimą kurio mano dide
liam džiaugsmui būtų buvę 
geriau neatitaisyti.

Dirvos 81 nr. septynių 
Čikagos dienų skiltyje mano 
brangus bičiulis Vladas Bu

tėnas trumpai, bet puikiai 
aprašė išleistuvių pobūvį 
p.p. Karvelių namuose, kur 
dalyvavo Lietuvių Žurnalis
tų Sąjungos valdybos na
riai in corpore, buv. LRD 
pirmininkas Aloyzas Baro
nas, dar kai kurie svarbūs 
svečiai bei Šeimininkų gimi
nės. Ir pobūvyje įvyko tik
ras siurprizas, kai kolega 
Būtėnas išgirdo mane iš 
plokštelės dainuojant Spau
dos baliaus valsą. Ir pri
dėčiau, kad per Karvelio 
garsiakalbį valsas ir jo dai
nininko balsas tą naktį ypač 
gerai nuskambėjo.

Grįžęs iš kelionių į Los 
Angeles, aš šią žinią paskai
čiau, kaip suprantama, su di
deliu pasitenkinimu. Paskai
tė ir kai kurie kiti los- 
angliečiai, nes netrukus net 
keletas telefonu mane svei
kino, kaip dainininką, ir lin
kėjo toliau tęsti šį labai ver
tingą polinkį. Netrukus vie
no gero sambūrio ponia ėmė 
kalbinti, ar nesutikčiau ir jų 
ruošiamo pobūvio progra
moje nors kartą pasirodyti 
ir “ką nors”, ne būtinai tik 
spaudos valsą, padainuoti. 
Aš, žinoma, pradžioje kuk
liai atsikalbinėjau, skiedžiau 
ir dūmus leidau, bet daviau 
suprasti, kad gal kada nors 
ir pasinaudočiau tokiu ver
tingu pasiūlymu, ypač kai 
mūsų saloj (atsiprašau -- ko
lonijoj), šalia Pavasario, 
daugiau žymesnių tenorų 
kaip ir nebepriauga.

Bet štai tas pats V. Bu
tėnas Dirvos 85 nr. staiga 
pranešė, kad jo pranešime 
buvusi įsibrovusi klaida: 
spaudos valsą dainavęs ne 
aš, bet mano senų laikų bi
čiulis Kaune, A. Šabaniaus- 
kas. Ir už tą klaidą jis atsi
prašė skaitytojus. Spėju, 
kad skaitytojam Čia buvo 
maždaug vistiek. Atsiprašy
ti būtų buvę galima nebent 
Šabaniauską, bet jis irgi per 
toli, Dirvos tenai negauna.

Reikėjo todėl tą klaidą pa
likti ir taip skausmingai ne
atimti iš manęs malonumo 
pabūti dainininku. Juk tik 
Naujienos laikas nuo laiko 
dar primena skaitytojam, 
kad aš esąs buvęs daininin
kas, bet dabar jau niekam 
mano balsas nebetikęs. O 
kai ir V. Būtėnas gerą gandą 
atšaukė - tai kas mano dai
navimais betikės? Aš negir
dom užmerkiu akis į kitas 
man priskiriamas klaidas ir 
baisybes. Bet bent šios vie
nos reikėjo neatitaisyti.

Bronys Raila

MACHINISTS 
TOOL ROOM

58 hour week, days. Due to re- 
tirement we have an immediate 
need for an all around tool room 
machinist. Ideal candidate will 
have several years experience as 
a job journeyman machinist and 
be able to grind tools & sėt up 
and operate standard tool room 
eųuipment. Good hourly rate, 
plūs above average fringe ben
efits.

FOOTBURT-REYNOLDS
a division of Reynolds 

Aluminum co.
1311 Chardon Kd., EucUd, Ohio

An I.MUal Oppor i uni t V l.inplnvvi

MACHINE REPAIR 
MAN

Mušt be experienced on a wide 
variety of standard machine tool, 
and eųuipnient, capable of in- 
stalling, maintaining and.repair- 
ing maehines. Excellent hourly 
rate and fringe benefits. Call 
employment manager for inter- 
view appointment.

ANDERSON IBEC
19699 Progresą 216-238-5800 

Strongsville, Ohio
An Eonai Onnnrlunifv f >Hph»v’r

PART-TIME 
OPPORTUNITY

• Housevvives 
(2-3 hrs. Daily)

• CoJloge Students
• Apt. Dvvellers
• Persons Needing 

Extra Income
SHOW * SELL AVON’S 

fantastic falu * 
HOL1DAY LINE!

Call Mrs. Russell
216-521-2030 216-449-3622
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ATSISVEIKINANT SU
JULIUM SMETONA

BENDRUOMENE VYKDO PLATAUS MASTO SPAUDOS VAJŲ

Dr. Antano Butkaus 
kalba, pasakyta š.m. 
lapkričio 29 d. Cleve
lande atsisveikinant su 
a.a. adv. Julium Smeto
na.

Šiandien man tenka širdį 
spaudžianti pareiga Ameri
kos Lietuvių Tautinės Są
jungos Valdybos ir šios Są
jungos Clevelando Skyriaus 
vardu bei Dirvos redakcijos 
ir Vilties Draugijos, o taip 
pat ir Korporacijos Neo-Li- 
thuania vardu pasakyti pas
kutinį sudiev ir su Tavim, 
brangus Juliau, amžinai at
sisveikinti.

Visa Tautinės srovės ir 
ideologijos žmonių šeima 
šiandien liūdi netekusi Ta
vęs, - drauge su Tavo pasi
likusia mylima žmona Bi
rute ir Tavo brangia šeima 
bei artimais giminėmis.

Staigi ir sunki liga ir ne
laukta mirtis negailestingai 
išplėšė ne tik mylimą vyrą 
ir tėvą, bet taip pat mir
tis išplėšė iš mūsų tarpo tau
rų lietuvį ir labai gilų patrio
tą.

Velionis advokatas Julius 
Smetona, Tautinės ideologi
jos žmonėms yra kelerio
pai brangus:

Pirma: -- Jis buvo Korp. 
Neo-Lithuania filisteris ir 
Clevelando padalinio pirmi
ninkas. Jis priklausė Ame
rikos Lietuvių Tautinei Są
jungai ir buvo veiklus bei 
energingas Clevelando Sky
riaus pirmininkas. Šalia to 
jis buvo ir ALTS-gos Tary
bos narys.

Velionis adv. Julius Sme
tona rašė Dirvoje ir kitoje 
lietuvių spaudoje aktualiais 
visuomeniniais klausimais. 
Drauge jis rėmė Dirvą ir 
materialiai, nuolatos didin
damas įnašą Vilties Draugi
joje ir tuo būdu jau buvo 
tapęs keleriopu jos ‘šim
tininku’ - rėmėju.

Antra: advokatas Julius 
Smetona, tautinės ideologi
jos žmonėms, kaip ir visiems 
lietuviams patriotams, yra 
brangus ir dėl to, kad jis 
yra pirmojo ir paskutinio 
nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos Prezidento An
tano Smetonos sūnus.

Trečia: velionis adv. Ju
lius Smetona Tautinės kryp
ties žmonėms yra ypatingai 
brangus ir dėlto, kad jis nuo 
pat savo jaunystės išaugo ir 
subrendo mūsų tautinės 
ideologijos kūrėjo ir jos vie
no iš stipriausių ugdytojų 
ir puoselėtojų - to mūsų 
didžiojo patriarcho prezi
dento Antano Smetonos šei
moje.

Psichologai tvirtina, kad 
mes paveldime vaizduotę, 
emocijas bei aplinkos suvo
kimo būdus iš mūsų tėvų, 
senelių ir protėvių mums ne
sukontroliuojamu ir nesu
prantamu būdu.

Esu tikras, kad velionies 
Juliaus jaunystė, praleista 
ne tik giliai sąmoningoje 
bei patriotinėje šeimoje, 
bet drauge ir pačiam lietuviš 
kojo valstybinio gyvenimo 
centre nuo pat nepriklau
somybės atstatymo beveik 
be pertraukos iki pat jos 
tragiško praradimo, paliko 
jame neišdildomus pėdsa
kus. Tad ir tą tragišką 

Lietuvos laisvės praradimą 
velionis adv. Julius Smeto
na išgyveno gal stipriau 
negu daugelis iš mūsų. Už
tat ir jis beveik visą 
tremties ir išeivijos laiką gy
veno ne tiek sau, kiek besi
rūpindamas Lietuvos valsty
bine ateitimi.

Per paskutiniuosius 15 
metų Clevelande turėjau ir 
aš gana dažnos progos su ve
lioniu Juliumi pasikalbėti. 
Neatsimenu nė vieno iš tų 
pasikalbėjimų, kuriame jis 
būtų kalbinęs smulkiai kas- 
dieninias ar asmeniniais rei
kalais. Pokalbis tarp mud
viejų, velionies Juliaus ini
ciatyva, visados būdavo apie 
lietuvių tautinės ideologijos, 
visuomeninius, ar Lietuvos 
reikalus.

Neįmanoma ir netikslu 
šią skaudžiai liūdna proga 
išvardinti visus adv. Juliaus 
Smetonos įnašus. Tas ture 
būti padaryta kitoje for
moje.

Mums šiandien ypatingai 
skaudu atsiskirti su velio
niu Juliumi ir dėl to, kad 
šįmet ne vien Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjunga, 
bet ir visa išeivija gausiai 
minėjo prezidento Antano 
Smetonos 100-to metų gim
tadienį. Šiais prezidento 
Smetonos metais iš jo gyve
nimo būdo ir darbų sėmė
mės sau išminties, kaupėme 
valią ir skaičiavome savo 
pajėgas, ieškodami tinka-

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS 
ŠVENČIŲ KELIONEI 

I ARGENTINA<•
Išskrenda š. m. gruodžio mėn. 19 dieną 

per New Yorką.
Bilieto kaina iš Chicagos —

14/28 dienoms $770.00 asmeniui 
28/45 dienoms $694.90 asmeniui

PLANUOKITE SAVO ATOSTOGAS 1975 METAMS: 
KELIAUKITE SU LIETUVIŲ EKSKURSIJOMIS

Vasario mėn. 1 d. — EKSKURSIJA J HAVAJUS —
4 salos, a15 dienu kelionė 

$549.00 4" 10% mokesčio, asmeniui 
(dvigubam kambary)

Vasario mėn. 15 d. — EKSKURSIJA Į MEKSIKĄ — 
7 dienų kelionė (Mexico City, Acapulco) 

$339.00 + 10', mokesčio, asmeniui 
(dvigubam kambary)

Kovo mėn. 10 d. — EKSKURSIJA I ŠVENTĄ 
ŽEMĘ IR GRAIKIJĄ, 10 dienų kelionė 
$939.00 asmeniui (dvigubam kambary)

Balandžio mėn. 19 d. — ŠVENTŲ METŲ 
EKSKURSIJA Į ROMĄ — 11 dienų kelionė 

$659.00 asmeniui (dvigubam kambary)
PRICES & AIR FARES SUB.JECT TO CHANGE. RATES 
QUOTED MASED ON TARIFFS ANO EXCHANGES IN 

EFFECT AUGUST 1, 1974.

Dėl informacijų skambinkite arba rašykite:

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Tel. (312) 238-9787
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos, sudarome 

reikalingus iškvietimo dokumentus. Taip pat teikiame in
formacijas kelionių reikalais po visą Ameriką ir kitus pa
saulio kraštus: parduodame lėktuvu bilietus, parūpiname 
reikalingas vizas.

iki šių

darbą, 
ir litu-

JAV LB Krašto Valdyba, 
paryškindama lietuvių spau
dos laisvės 70-čio paminėji
mą ir norėdama efektingiau 
pagelbėti mūsų laikraščiams 
paskelbė plataus masto spau 
dos vajų, kuris tęsis nuo 
lapkričio mėn. 1 d. 
metų pabaigos.

Į tą prasmingą 
tarp kitko įjungtos 
anistinės mokyklos. LB Švie 
timo Taryba pritardama 
šiam užmojui, kreipėsi į 
lietuanistinių mokyklų mo
kytojus, prašydama aktyviai 
dalyvauti šiame spaudos va
juje ir kviesdama imtis ini
ciatyvos įjungti lituanistinį 
mokyklų mokinius į spau
dos platinimo darbą.

JAV LB Krašto Valdyba 
mano, kad šis spaudos vajus 
pasiseks, jei bus vadovau
jamasi šitokiom taisyklėm:

1. Periodinė spauda pla
tinama tarpklasinių varžybų 
pagrindu.

miausių priemonių Lietuvos 
laisvinimo bylai iškelti. Mū
sų širdies skausmui, štai 
vėl vienas šios vaiklos ąžuo
las iš mūsų tarp amžinai at
siskyrė.

Tad Tautinės Sąjungos, 
Dirvos redakcijos, Vilties 
Draugijos ir Korp! Neo-Li- 
thuania vardu čia pareiškiu 
gilią užuojautą velionies 
adv. Juliaus Smetonos žmo
nai Birutei, sūnums - Anta
nui, Juozui ir Vytautui; se
seriai Marijai Valiušienei ir 
visiems jo giminėms.

Drauge aš noriu šią mie
lą velionies Juliaus šeimą 
užtikrinti, kad jo pastangos 
ir darbai Lietuvai nenueis 
veltui, nes dar yra daug Lie
tuvos sūnų ir dukterų, ku
riems jo tėvo, prezidento 
Smetonos žodžiais tariant, 
Valstybės gerovė yra mums 
vyriausias įstatymas ir jie 
tiki prezidento tvirtinimu, 
kad tik laisvėje žmogus gali 
tobuliausiai išsiskleisti.

Padėk, Viešpatie, Juliaus 
sūnums pervežti Jo palaikus 
į nepriklausomą Lietuvą. 
Mes, Clevelando lietuviai, 
kiek pajėgsime, jiems šiam 
žygyje talkinsime.

2. Platinimo rezultatai 
turėtų būti skelbiami kas 
šeštadienį mokyklų salėse, 
iškabinant spaudos platini
mo rezultatus, arba juos už
rašant ant lentos.

3. JAV LB Krašto Valdy
ba skiria laikraščių platinto
jams dovanas (prizus) šito
kiom sąlygom:

a) kas išplatins laikraš
čių prenumeratų ne mažiau 
už du šimtus dol. (į tai įeina 
ir gautos aukos), tas gaus ra- 
dio aparatėlį, arba, jei norės, 
dešimties dolerių vertės če
kį;

b) kas išplatins už tris 
šimtus penkiasdešimt dol. -- 
gaus ‘tapė recorder’, arba 
dvidešimties dol. vertės 
čekį.

4. Geriausias kiekvienos 
mokyklos spaudos platinto
jas gaus specialią JAV LB 
Krašto V-bos dovaną.

5. Spaudą platinant, reikia 
išnaudoti žmonių susigrupa- 
vimus prie bažnyčių, koncer
tuose ar kituose renginiuo
se, o taip pat reikia pa
vaikštinėti ir po namus.

Įvairius momentus iš šio 
spaudos platinimo parašo
ma nufotografuoti ir nuo
traukas siųsti JAV LB Val
dybai, kuri pasirūpins jų at
spausdinimu spaudoje.

Šio spaudos vajaus pro
ga lituanistinių mokyklų mo
kytojai prašomi paveikti mo
kinius susidomėti lietuviš
kais laikraščiais. Šiam tiks
lui būtų naudinga šitokia 
sugetija: įpareigoti kiekvie
ną mokinį savaitės bėgyje 
paieškoti laikraščiuose ži
nios ar korespondencijos, 
liečiančios jo gyvenamą vie
tovę ir, ją iškirpus, atneš
ti į mokyklą. Tai turėtų 
būti lituanistinio parengimo 
namų darbo dalis.

Netenka aiškinti nei spau
dos reikšmės, nei jos dabar
ties sunkumų. Tačiau reikia

PARAMA 
DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo Dirvai šie asmenys: 
T. Dulieba, Cleveland ..$5.00 
P. Chalko. Cleveland .... 7.00
A. Vaičius, Cleveland .. 2.00
K. J. Žemeckas. Oshkosh 10.00 
K. Puskunigis, Chicago .. 
Vincas Misiulis, Detroit 
J. Briedis, Detroit ..........
V. Lozoraitis, Linden .... 
J. Jurkus, Rochester .... 
R. Chesonis, Cinnaminson
J. Naras, Philadelphia ..
B. Mozūras, Montreal ..
F. Zylė, Cleveland ..........
V. Kasniūnas, Chicago ..

Juodis, Woodhaven .. 
Vizbaras, So. Boston .. 
Bielinis, Henrietta .... 
Zauka, Rockford ..........

K. Žemeckas, Oshkosh .. 10.00 
A. Gustaitis, Hollywood .. 2.00 
Stasys Lazdinis, Cleve. 10.00 
Petras Rudulis, Cleveland

Atkočiūnas. Cicero .. 
Kizevičius, Cleveland

A. Gantautas, Bridgeport 
Br. Raila. Los Angeles 10.00 
A. Budreckas, Chicago .. 5.00
J. Bakšys. Chicago .......... 2.00
J. Rasys, Cambridge ....10.00
V. Rėklys, Chicago .......... 2.00
I. Vasyliūnas, Somerville 15.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.
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WAREHOUSEMEN
Mušt be able to opvrate materml 
handling equipn»enl. and be familiar 
with wnrehautf<f operationm- i venrs 
experience required.

Apply in Person
AMERICAN RUBBER PRODUCTS CO.

692 Alpha Drivr 
Highland Iii*., Ohio 44143 

(86-90)

\VANTED 
ELECTRICIANS 

Journeymen or 8 year» relaled ex« 
perience $4.70 per hour. plūs over
time. company paid bene! it* and slra- 
dy employment. Convenicnt Northvusl 
Detroit location.

Apply Employmeni Office
9 a. m. to 3 p. m. 

WOODAL 1NDUSTRIES INC. 
7565 L. McNIClIOLS 

DF.TROIT, MICH, 
An Equal Opportunity Lmplover 

(83-89)

DIE MAKERS
Experienced in nmall progressive di':s 
only. Union shop. Ali beneiits. No 
autoniotive work. No lity offs.

105 year old company. 
SUPĘRIOR SEAL & STAMP CO. 

1401 VERMONT 
DF.TROIT. MICH.

An Equal Opportunity Employer 
(83-90) 

pabrėžti, kad tiek mūsų 
periodinių leidinių, tiek kny
gų tiražai kasmet mažėja ir 
spausdinto žodžio leidėjai 
susiduria kasmet su vis di
dėjančiais finansiniais sun
kumais, todėl JAV LB Kraš
to Valdyba ir rado reikalo 
padėti mūsų spausdintam 
žodžiui, kas yra vienas iš 
pirminių LB uždavinių.

Šių metų spaudos vajus 
vyksta su didesniu pasiruo
šimu ir spaudą platinant 
stengiamasi išnaudoti viso
kias galimybes, kad pakė
lus periodinės spaudos tira
žą ir kad 70 metų spaudos 
laisvės atgavimo sukaktis 
būtų stipriau paryškinta.

Į spaudos vajaus darbą 
įtraukiamos visos LB apy
linkės, lituanistinės mokyk
los ir atskiri asmenys.

■ (e«
SKIRPSTAS

Tokio didžio ir neįtikėtino, visuotinio moralinio 
džiaugsmo mes savo politinėje egzilėje dar neturėjome: 
Simas Kudirka su šeima - po žvėriškų kankynių ir be
viltiškos katorgos Sibire -- galp ištrūko iš sovietinių 
replių ir atvyko į LAISVĄ ŠALĮ!

Mes visi sujaudinti, mes didžiuojamės prieš sveti
muosius, kad lietuvių tauta turi tokį tvirtos dvasios ir 
grynos sąžinės asmenį, kuris savos šalies laisvę pastatė 
aukščiau net už savo paties likimą, kuris mirtinu heroiz
mu stojo be kompromisų už tiesą! Tai didis pavyzdys 
mums visiems - pakilti idealizmu aukščiau už asmeniš
kas ambicijas bei ginčus, už žodines gražbylystes, idaąt 
visom jėgom veikdami priartintume pavergtiems bro
liams sesėms laisvės aušrą! Ypač tai tebus prieškalėdi
nis skambutis: ne medžiaginėm dovanom apsipilti, ne 
persivalgymo vaišėm džiugintis, o prisiminti prasmin- 
gesnius tautos dalykus skaudžius šios dienos reikalus, 
nes lietuviška vėliava svetur tik sunkiom pastangom 
plevėsuoja. Ir ypač jaunimui teikime daugiau tautinių 
dovanų, ypač spaudos - knygų. Ir tebūna kiekviename 
lit. mokyklos naujame vadovėlyje įdėta Simo Kudirkos 
ištartų sovietiniame teisme žodžių, nes tai gyvo dabarties 
didvyriškumo pavyzdys, kuriuo lengva jauniem įtikėti 
ir susižavėti, širdį idealams paskatinti.

• Kultūros tarybos pirmininko prabilimas į visuome
nę, prašant įvairios paramos bei patarimų -- gaivus 
nuoširdumo pūstelėjimas mūsų veikėjų ambicijom už 
gožtame darbų pūdyme. Todėl nelikime nebylūs, visi 
rūpinkimės sava kultūra, svarstykime ir - savo 
nuomonę reikškime. Kult tar. pirm-kui siųskime suma
nymų gausybes, kad jam pačiam nebereiktų galvos lau
žyti, o tik plačios visuomenės pateiktas idėjas persijo
ti, surikiuoti bei įstatyti į veiklią darbų eigą.

Nuo ko visų pirma pradėti, kad yra mūsų kultū
ros esmės pagrinde, kas yra neabejotinai svarbu ir ne- 
delstina? Ogi sava kalba. Jau Mažvydas pirmas pra
plėšė angą savajam žodžiui pasaulio spaudinių lenty
nose, jau Daukša dieviška meile išaukštino lietuvišką 
žodį, o 19 a. kone visi lietuviškos veiklos ir rašto žmo
nės (Poška, Stanevičia, Daukantas ir ktj rinkte rinko, 
lašinėjo žodžius ir sava kalba žavėjosi, ją mylėjo ir statė 
pagrindu tautos gajumui. Argi mes dabar apsileistu- 
me?

• Okup. Lietuvoje sava kalba dar lyg tvirtai laikosi, 
bet biauri rusų kolonizacija žiauriu tempu lietuvybę 
smaugia. Turistai irgi pamato, kad jau mūsų sostinė
je Vilniuje daugiur priversti vien rusiškai kalbėti. Moks
lo leidiniai jau leidžiami pusiau surusinti. Kalbininkai 
skaudžiai prievartaujami, net pasalingai žudomi. Pavir
šium atrodo, jog dar 'nacionalinė kultūra’ globojama, 
bet šen ten maskvinės galvos vis prasitaria, jog bolše
vizmo uždavinys - visom tautom galop ateity susi
lieti į vienakalbę liaudį...

• Kalba yra gyvas organizmas - nuolatos kinta. 
Auga arba nyksta, bet nestovi vietoje. 0 svetur 
aplinkybės net labai nepalankios. Tad būtina, kad kul
tūros vadai įsteigtų pastovų vienetą budėti savos kalbos 
sargyboje. Pareiga būtų dvipusė: sekti ir tikrinti mūsų 
dabartinės kalbos eigą ir ypač nuklydimus bei - tuojau 
taisyti, gelbėti. Antra, reikia būti patariamuoju balsu 
visiem, kas tik nori savo kalbą pagryninti, kurį klau
simą išsiaiškinti. Dabar mūsų visuomenė tokios pagal
bos neturi, todėl ir geri norai dažnai eina niekais. Kal
bos praktika menkėja: prisiteršia, prisivelia įvairių 
klaidų. Ypač žiūrėtina viešos vartosenos: sauda, moky
tojai, pamokslininkai, vieši kalbėtojai, draugijų vadovai 
ir kt. Nes ne kas kitas, o šis elitas tebeteršia kalbą pikt
žolėm, kaip: retežiai, bočiai, bakūžė, lenciūgėlis, 
prieteliai, ružavas, koldūnai e te.

• Štai vienas pavyzdys, kur net mūsų mokyklose pasi
reiškia kalbos žalojimas, kai čia gimę ar išsimokslinę 
mokytojai nenuvokia pakankamai savos kalbos dermės. 
Darbininko nr. 43 Lituan. mokyklos skyriuje Vilnelė yra 
poros skilčių straipsnis (šešių mokinių rašiniai) tokia 
antraštė: JIS UŽSIDĖJO ANTRĄ BATĄ IR IŠĖJO... 
Tai ne tik antraštė, bet, atrodo, ar ne paties mokytojo 
parinkta kaip "labai puiki, rinktinė frazė", nes kiekvieno 
mokinio rašinys turi būtinai ja baigtis. 0 kiti net vidury 
teksto dar pakartoja. Taip iš viso tose 2-jose skiltyse ji 
pakartojama net dvyliką kartų! Ir taip lyg kalte įkalta 
mokiniams, o per šaudą gal tūkstančiui vaikų ši ‘pa
vyzdinė’ frazė,- deja, ji yra grubiai klaidinga... Juk lie
tuviškai sakome ne ■■ batą užsidedame, o apsiauname...

Krašto Valdybos dėme
sys krypsta ir į visus su 
prašymu, kad kiekvienas ga
vęs spaudos platinimo lapą, 
jeigu neturės galimybės 
surasti nors vieną naują 
skaitytoją, arba jeigu jau 
pats prenumeruoja tiek 
lietuviškų laikraščių, kad ne
beranda galimybės papildo
mai užsisakyti naują laikraš
tį, tebūna malonus nors ma
ža auka paremti mūsų spau
dą.

Prenumerata arba spau
dai auką siųsti JAV LB Kraš 
to Valdybos vicepirmininkui 
R. Česoniui šiuo adresu: R. 
Česonis, 809 Meeting House 
Rd., Cinnaminson, N. J. 
08077.

Čekiai gali būti išrašyti 
laikraščio ar LB Valdybos 
vardu.
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Jaunimo Centro choras, vadovaujamas muz. Fausto Strolios išpūdant meninę 
programą Simo Kudirkos pagerbime Chicagoje. R. Pociaus nuotrauka

BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ
RAŠYTOJA, POETĖ, AKTORĖ, PEDAGOGĖ ANGELŲ MIESTE

Pirmiausia, - B. Pūkelevi
čiūtė -- Dirvos Novelės kon
kurso laureatė! - Jos ‘Arvis’ 
buvo šmaikščiai parašytas, 
su moraline gaidele, pilnas

SIMUI KUDIRKAI PAGERBTI AKADEMIJA CHICAGOJ
ANTANAS JUODVALKIS

Akademija įvyko š.m. lap
kričio 17 d. 5 vai. v. Marijos 
H/S auditorijoje. Žmonės 
pradėjo rinktis gerokai anks 
čiau prieš paskelbtą laiką ir 

f jau 4 vai. pąrkininio. aikštė 
buvo užpildytaT^Atidarius 
salės duris, žmonių spūstis 
buvo tokia didelė, kad vos 
pajėgta atlaikyti spaudimą. 
Pusvalandi prieš paskelbtą 
laiką, visos vietos buvo 
užpildytos ir įėjimo durys už 
darytos. Salės pakraščiai ir 
įėjimo takai buvo užtvenkti 

rstačių, o didelė dalis visai 
nepateko į akademiją.

Programos koordinato
rium buvo Petras Petrutis, 
radijo Margučio vedėjas. 
Sveikintojai ir menininkai 
savo uždavinius atlikinėjo 
be įprasto pristatymo. Ne
buvo scenoje ir įprasto gar
bės prezidiumo. Scenos kai
rėje stovėjo kalbėtojų, sto
vas. su mikrofonu, o už už

dangos pasiruošęs Jaunimo 
Centro mišrus choras.

Akademiją pradėjo cho
ras, diriguojamas muziko 
Fausto Strolios, JAV him
nu ir aukojimo giesme (Simo 
Kudirkos aukai įprasminti). 
Invokaciją sukalbėjo vysk. 
Vincentas Brizgys. Trum
pus sveikinimo žodžius pa
sakė: gen. konsule J. Dauž- 
vardienė, PLB pirm. Br. 
Nainys, Balfo pirm. M. Ru
dienė, Vliko pirm. dr. K. Va
liūnas, Altos pirm. dr. K. 
Bobelis, LFondo vald. pirm.

dr. A. Razma, PLJ S-gos 
vardu Romas Kasparas, 
kongresmanas Ed. Derwins- 
ki ir kongresmano R. Han- 
rahan (iškviesto į Washing- 
toną) vardu Frank Savickas.

Visų sveikinimai buvo 
trumpi, gerai apgalvoti ir 
būdingi Simo Kudirkos žy
giui. Visi kėlė Simo Ku
dirkos drąsą, ryžtą ir pasi
aukojimą už laisvės idėją. Jo 
pasisakymas teismo salėje ir 
reikalavimas Lietuvai lais
vės, pastatė Simą į hero
jų eiles, nors tokiu jis nenori 
prisipažinti. Anot jo, tie yra 
herojai, kurių kaulai ilsisi 
Lietuvos miškuose ar plačio
jo Sibiro taigose.

Po kiekvieno sveikintojo 
buvo meninė dalis, kurią iš
pildė, jau minėtas, Jaunimo 
Centro choras, vadovauja
mas muziko Fausto Strolios, 
solistė Roma Mastienė, 
akompanuojant muzikui Al
vydui Vasaičiui ir aktoriai 
Elena Blandytė ir Algiman
tas Dikinis.

Pagaliau scenoje pasirodė 
ir svarbiausias šios akade
mijos dalyvis Simas Kudir
ka, lydimas žmonos Genės, 
dukros Lolitos ir motinos 
Marijonos Šulskienės. Susi
rinkusieji jiems sukėlė 
griausmingas ovacijas ir va
liavimus.

Simas Kudirka ilgesnėje 
kalboje nuklydo į komunis
tinių rusų teriojamą Lietu
vą ir žudomą lietuvių tautą.

Savoje žemėje lietuvis nebė
ra šeimininkas, o okupanto 
ruso bernas. Lietuviai ir kiti 
pabaltiečiai yra tremiami iš 
savo tėvynių į tolimojo Si
biro plotuose sukurtas kon
centracijos stovyklas lėtai 
bado ir šalčio mirčiai. Kvie
tė visus lietuvius, o taip pat 
ir kitas laisvas tautas įsi
jungti į kietą ir neatlaidžią 
kovą prieš smurtą, prieš ne
girdėtą žmogaus išnaudoji
mą ir paniekinimą. Prašė 
Dievą apšviesti Amerikos 
vadus, sustiprinti jų dvasią, 
kad nepasiduotų apgaulingo 
komunizmo saldžioms vilio
nėms.

Lietuviai - čia ir tėvynė
je -- turi būti vieningi ir ne
palūžti kovoje už laisvę. 
Vienybėje - galybė, sako lie
tuviška patarlė. Simas išsi
ėmė 10 litų monetą, kurios 
vienoje pusėje yra Vytauto 
Didžiojo paveikslas, o kitoje 
-- iškalti prasmingi žodžiai: 
Tautos jėga vienybėje. Kvie 
tė būti vieningais ir neatlai- 
džiais kovoje prieš raudo
nąjį vampyrą. Trūksta žo
džių išreikšti visam komu
nizmo baisumui ir brutalu
mui. Simo kalba daug kartų 
buvo klausytojų pertraukta 
plojimais. Skautės įteikė vi
siems Kudirkams po rožių 
puokštę, o šaulių ir jūrų 
šaulių atstovai -- po čekutį. 
Taip pat Simas Kudirka ga
vo dovanų paveikslą -- ‘Skra
jojantis olandas’.

Pabaigoje scenoje pasiro
dė keturi čekai, buvę čekų 
komunistų kaliniai ir nuošir
džiai pasveikino Simą ištrū
kusį iš komunistinės vergi
jos.

Akademija baigta tautos 
himnu.

Simas Kudirka ir visa jo 
šeima visas tris dienas buvo 
užimti ir dalyvavo daugely
je vietų.

Sekmadienį buvo priėmi
mas šv. Mergelės Gimimo 
(Marąuette Parko) kleboni
joje, pakėlė tautinę vėliavą, 
dalyvavo pamaldose bažny
čioje, apžiūrėjo liet, evange
likų liuteronų parapiją, daly
vavo Jaunimo Centro salėje 
skautų sueigoje, kur buvo 
apdovanotas čekiu ir skau
tiškais ženklais. Vai. Šim
kus Simo žmoną Gene ir 
dukterį Lolitą apdovanojo 
tautiškais rūbais, kuriais ap- 
sirėdžiusios dalyvavo aka
demijoje.

Pirmadienį Simą Kudirką 
priėmė Chicagos miesto me
ras R. Daley ir paskelbė 
Chicagos miesto garbės pi
liečiu, įteikdamas atitinka
mus ženklus.

Kudirkų viešnagė Chica
goje praėjo tvarkingai gra
žiai ir šiltai. Visi vienin
gai dalyvavo jo sutikime ir 
pagerbime. Išnyko tarpusa- 
vės rietenos ir būtų labai 
sveika, kad ta vieninga dva
sia pasiliktų visada.

Simui Kudirkai sutikti ko
mitetą sudarė šių organiza
cijų pirmininkai: ALTos 
pirm. dr. K. Bobelis, PLB 
pirm. Br. Nainys, LF v-bos 
pirm. dr. A. Razma ir 
BALFo pirm. M. Rudienė. 
Visi šie 4 asmenys vadinosi 
sutikimo komiteto pirminin
kais. Šio komiteto nariai: 
dr. K. Ambrozaitis, dr. G. 
Balukas, T. Blinstrubas, A. 
Daukienė, St. Džiugas, J. 
Jasaitis, A. Juškevičius, K. 
Kasakaitis, R. Kasparas, P. 
Kilius, dr. P. Kisielius, R. 
Kronas, Br. Kviklys, A. 
Pužauskas, A. Rėklaitis, 
kun. A. Stašys, dr. V. Ši
maitis, V. Šimkus, dr. J. Va
laitis, P. žumbakis.

Rašytoja laureatė Birutė Pūkelevičiūtė

tikro gyvenimo ir humoro; 
miela buvo skaityti! Kada 
nors, kai Dirva išleis savo 
premijuotų novelių knygą, 
jie galės didžiuotis, o skai
tytojai - pasigėrėti, nes toje 
knygoj bus ir Pūkelevičiū- 
tės, Gliaudos, Orintaitės, ki
tų gabių plunksnų vaisiai...

B. Pūkelevičiūtės ‘pirmoji 
meilė’, kaip ji pati sako, - 
teatras. Ji vaidino, režisavo, 
‘įvaidino’ į plokšteles... Net 
filmus pagamino! Jos pasiau
kojimas, darbas, viršžmo- 
giškos pastangos, -- visa tai 
davė ryškių, neužmirštamų 
vaisių lietuvių išeivijos teat
rui.

Literatūra? - Ar ją kūrė 
‘atliekamu’ laiku? Ar vėl - 
viršžmogiškos pastangos, vi
dinė įtampa, meilė gyveni
mui ir jo nuostabus pažini
mas? - Viskas drauge! 
Svarbiausia, -- jos didelis ta
lentas. --

Ir todėl knygos, knygos, 
premijos, premijos... Jos ro
manams, jos kūrybai, skirtai 
jaunimui, jos novelei...

Pedagogė? - Juk ji nedės
tė Lituanistinėj! Niekad mo
kytoja nebuvo!

Jos raštai. Jos knygos ir 
knygelės. Filmai. Plokšte
lės. -- Vaikams, jaunimui. 
Su kokia gilia meile pada
rytos! Net jos pačios kar
tais iliustruotos...

Birutė Pūkelevičiūtė bus 
Angelų mieste (1974 m. 
gruodžio 7 d. 8 vai. vakaro 
Parapijos salėj), -- tradici
nio, Fronto Bičiulių ruošia

mo, literatūros vakaro me
tu. Ją pamatysim visi!

MOTERŲ MENO PARODA
Mūsų veikloj įprasta, kad 

moterys ruoštų vien madų 
parodas.

Bet šį kartą (Angelų mies
te) Rūta Klevą Vidžiūnie- 
nė, Jūratė Bulotaitė -Avižie 
nienė ir kitos suorganizavo 
kitokią parodą, -- ir labai pa
vykusią!

‘Moters’ žurnalui paremti.
1974 m. gruodžio 17 d. Pa

rapijos salėje buvo išstaty
ta labai įvairių, gražių ir 
vertingų moterų dailininkių 
paveikslų, suneštų moterų 
kolekcionierių. Niekas įky
riai neprašė aukų, nei parda
vinėjo bilietų; net gi p. Bulo
tienės iniciatyva, buvo visi 
pavaišinti labai skaniais ke
piniais ir kava. Bet... Buvo 
ir loterija, ir atsirado sava
noriškų smuklesnių bei stam 
besnių aukų. Viskas klojosi 
gerai!

Paveikslų gausumu domi
navo dail. J. Paukštienė, -- 
jos nuotaikingų spalvų kūri
niais. Šlapelytės liaudinės 
dailės darbai (audiniai, siu
vinėjimai ir kt., -- puikūs!). 
Labai įdomus aliejum Al
fos Pažiūrienės paveikslas 
‘Rudens atspindžiai’ (Čeka- 
-nauskienės nuosavybė), 
taip pat, Jūros Gustaitie- 
nės ‘Moterys turgavietėj’. 
Variakojienės, I. Brazdžio
nienės, Tarabildienės ir kitų 
paveikslai. Parodą prasmin
gu žodžiu atidarė prof. E. 
Tumienė. Alė Rūta

Daug rankų didelę naštą pakelia
(2) VYT. ALANTAS

Žodis tartas minint 
Antano Smetonos 100 
m. nuo jo gimimo ir 30 
m. nuo jo mirties sukak
tį Chicagoje, 1974 m. 
spalio 6 d.

VIENYBĖS ŠAUKLYS

Smetona per visą savo 
gyvenimą kvietė, ragino ir 
reikalaute reikalavo lietu
vius burtis vienybėn, atseit, 
jis buvo didelis idealistas 
-- tautinės vienybės ideologi
jos kūrėjas - ir, paėmęs val
džią stengėsi tą vienybės 
karalaitę pasodinti Lietuvos 
sostan. Tautinės vienybės 
idealą jis pradėjo skelbti 
Vilniuje prieš Pirmąjį Pa
saulinį karą. Pradėdamas 
leisti Viltį 1913 m. jis rašė, 
kad mums reikią “ieškoti 
kiek galint daugiau bendrų 
pamatų tautos darbui... Visi 
mūsų luomai, visų tikybų 
atstovai gali rasti bend
rą pamatą: jis yra tauty
bė” (Viltis, 1913 m. Nr. 43.).

Stasys Yla savo knygoje 
Vardai ir veidai-pažymi, jog 
iš visų tuometinių vienybi- 
ninkų Smetona bus labiau
siai pasitarnavęs vienybės 
problemai “išjudinti ne šūkiš 
kai ir ne jausmiškai, o aka

demiškai”. (Vardai ir veidai 
mūsų kultūros istorijoje, 
Čikaga, Lietuviškos Knygos 
Klubas, 1973 m. 267 psl.).

Vėliau jau būdamas val
džioje, 1928 m. švenčiant at
sikūrusios Lietuvos dešimt
metį, prezidentas Smetona 
paskelbė į tautą atsišauki
mą, kuriame itin pabrėžė, 
kad “tautos vienybė turi 
būti nepriklausomos Lietu
vos pagrinde” ir kad “tik to 
ji tauta stipri, kuri išmano 
tokios drausmės reikalą”. 
(Atsišaukimas į tautą, 1928 
m.). Kitoje vietoje jis vėl 
pabrėžia, kad "tauta, norinti 
išlikti laisva, turi kaip karo 
metu susiklausyti ir glau
džioje vienybėje laikytis. Ir 
jis priduria, kad visi tautos 
nariai, visi jos luomai turį 
būti darbštūs, ištvermingi, 
jų dvasia turinti būti bud
ri... Visi privalą būti kantrūs 
ir ištvermingi savo parei
gose. Esą reikia “įveikti 
savo mažus reikalus, kad 
tarpt ų Lietuvos didieji rei
kalai”.

Karo vadas kitaip nekal
bėtų savo kariams žygio me
tu, kaip kad prezidentas 
mus mokė per visą savo gy
venimą. Būkite ‘ištvermingi, 
drausmingi, pareigingi ir 

budrūs”! Tai vis kario ge
riausios ir reikalingiausios 
savybės, kitaip sakant, tau
tos gerovės ir saugumo var
dan jis reikalauja iš pilie
čių karinės drausmės. Toks 
yra Smetonos visuomenės 
idealas, padiktuotas ano me
to krašto saugumo sumeti
mų ir aplamai tautos gero
vės bei visokeriopos pažan
gos vardan.

Kaip pasipriešinimą parti
niam susiskaldymui Smeto
na skelbė bepartinės, besro- 
vinės visuomenės idealą ir 
stengėsi jį įgyvendinti būda
mas valdžioje. Jo didžiau
sias noras ir, sakyčiau, sva
jonė buvo pravesti politinę 
profilaktiką ir užgydyti par
tijų kraštutinių įsibėgėjimų 
padarytas žaizdas, kitaip sa
kant, pažaboti išcentrines 
jėgas ir pakreipti jas įcentri
ne linkme. Tai buvo didelis 
ambicingas ir Mindaugo po
litiką primenąs žygis, kai jis 
irgi stengėsi politiškai susi
skaldžiusią anuometinę Lie
tuvą sujungti į vienalytę 
valstybę.

Įdomu pastebėti, kad Sme 
tona, galima sakyti, visiškai 
nekalba apie lietuvį kaip in
dividą, o visada kelia tautos 
primatą reikalaudamas, kad 

pilietis būtų drausmingas 
ir pareigingas kolektyvo na
rys. Jis nekelia klausimo, 
kad ir individas gali turėti 
ir iš tikrųjų turi savo inte
resų, nebūtinai sutampančių 
su kolektyvo pasinešimais, 
kurie gali atsistoti ir dažnai 
atsistoja individui skersai 
kelio, kitais žodžiais, jis ne
kelia individo ir kolektyvo 
konflikto klausimo, jis tik ra
gina visus susėsti po vienu 
stogu, kur būtų didelėm rai
dėm išrašytas šūkis: -- Visi 
tautiečiai vienykitės tautos 
gerovės, stiprybės ir saugu
mo vardan! - Reikalauda
mas individualinius intere
sus palenkti kolektyvo la
bui, prezidentas tačiau ne
reikalauja, kad piliečiai pasi
darytų tautinius kaklaryšius 
pasirišusių avinų banda arba 
uniformuotų robotų bei au
tomatų ansamblis: jo idea
las vieningoje visuomenėje 
žingsnis žingsnin žygiuojąs 
drausmingas, pareigingas ir 
kūrybingas pilietis.

Būtų per maža pasakius, 
kad tautinės vienybės idėja 
raudonu siūlu nusitiesia per 
visą Smetonos veiklą: ta idė
ja per jo visą darbuotę nu
sitiesia ne tik siauru spindu
liu, bet nušviečia ją didele 
šviesa. Vienas jo raštų Lie
tuvoje išleistas tomas pava
dintas Vienybės gairėmis. 
Tai nėra vieningas tautinės 
vienybės filosofijos veikalas, 
bet periodikoje pasirodžiu
sių straipsnių rinkinys, iš 
kurio tačiau nesunku suvok

ti pagrindinę tautinės vie
nybės idėją ir didelio pat
rioto susirūpinimą Lietuvos 
reikalais. Pati tautinės vie
nybės idėja nebuvo nauja: 
apie ją kalbėjo aušrininkai, 
varpininkai ir kiti, bet bu
vo nauja tai, kad Antanas 
Smetona tautinės vienybės 
idėją padėjo tiek savo pa
saulėžiūros, tiek savo poli
tinės doktrinos pagrindam

AUTORITETINĖ SAN
TVARKA

Antanas Smetona priklau
so prie tų valstybininkų, 
kurie savo politinę progra
mą ne tik skelbė teorijoje, 
bet ir turėjo progos ją mė
ginti įgyvendinti praktikoje. 
Į vadinamos autoritetinės 
santvarkos prasmę galima 
įsprąusti kokį tik nori turinį, 
tačiau lieka faktas, kad Sme
tona niekad nenuėjo ir net 
nebandė nueiti iki Musoli
nio ir Hitlerio santvarkų 
kraštutinybių. Jo ramus ir 
santūrus Lietuvos ūkininko 
būdas bei krikščioniškai hu- 
m anistinė pasaulėžiūra ne
leido jam puldinėti į kraštu
tinumus. Be to, jis buvo 
per daug išdidus patriotas, 
kad pasiduotų svetimom įta
kom ir bėgiotų rankiotis 
akmenų svetimuose laukuo
se savo santvarkai kurti. 
Tai matyti kad ir iš to, 
kad nors jis buvo išėjęs 
mokslus Rusijoje, tačiau ne 
užsikrėtė ten tuometinių ru
sų politinių srovių progra

momis ir valdysenos štamp 
pų Lietuvon neparsivežė. 
Neieškojo jis jų ir vakaruo
se, gal tik reikėtų atkreipti 
dėmesį į vieną išimtį.

Jei kas turėjo įtakos Sme
tonos politinei doktrinai su
siformuluoti, tai tos įtakos 
šaltinių reikėtų ieškoti grai
kų filosofijoje. M«s žinome, 
kad Smetona graikų filoso
fiją itin Platoną mėgo, ją 
dėstė universitete ir kele
tą Platono veikalų išvertė 
lietuvių kalbon. Kalbėdamas 
Rochesteryje minint prezi
dentą 1969 m. aš atkreipiau 
į tą faktą dėmesį nurody
damas, kad Platono filosofi
ja galėjo būti tas šaltinis, 
iš kurio Smetona sėmėsi me
džiagos ar įkvėpimo savo po
litinei doktrinai sukurti. 
Žurnalistas ir rašytojas Bro
nys Raila, savo knygoje Pa
guoda, liesdamas tą klausi
mą, irgi tarp kit ko pažy
mi, jog Smetona nuoširdžiai 
tikėjęs Platono idėjomis ir 
kad valstybės santvarka 
jam klosčiusis pagal graikų 
išminčiaus schemą: “viršuj 
filosofai-karaliai, arba vadai, 
paskum kariai”, o po jų visi 
kiti luomai. (Paguoda, Aki
mirksnių Kronika, pirmoji 
dalis, Nidos Knygų Klubo lei 
dinys, Londonas, 1974 m.). 
Žinomą, tam klausimui išsa
miau nušviesti reikėtų pla
tesnių studijų.

(Bus daugiau)
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ŠVENTARAGĮ

Balys Gražulis

MINDAUGINĖ LIETUVA
VYTAUTO ALANTO
VAIZDUOTĖJE

PASITINKANT
ir mirties 11963) septynių 
šimtų metų sukaktis. O ir 
krikšto (1951) sukaktis gar
siai ir plačiai nuaidėjo. Ap
link šias datas ir po jų pasi
pylė mindauginė literatūra - 
disertacijos, monografijos, 
dramos, romanai. Vien lais
vame pasaulyje paminėtina 
pasirodžiusios šios keturios 
disertacijos (J. Totoraitis,
J. Stakauskas, J. Steponai
tis, A. Juška) ir J. Krali- 
kausko mindauginių romanų 
serija: ‘Titnago ugnis’, ‘Min 
daugo mirtis’, ‘Vaišvilkas’, 
‘Tautvilas’.

Mindaugo tragedija ir jo 
asmenybė lyg magnetas 
traukė rašytoją. Dar prieš 
pirmą pasaulinį karą Ameri
kos lietuviai vaidino, man 
nežinomų autorių, tragedi
jas -- ‘Karalius Mindau
gas’, ‘Mindaugo nužudymas’, 
ir panašius veikalus. Sako
ma, kad V. Krėvės ‘Šarū
nas’, yra tas pats Mindau
gas -- Lietuvos vienytojas. 
Buvo scenos veikalų para
šyta ir N. Lietuvoje. Prira
šyta nemažai ir Okupuoto
je Lietuvoje tyrinėjimų, bei 
grožinių kūrinių. Paminė
tina J. Marcinkevičiaus ei
liuota drama ‘Mindaugas’, 
sėkmingai vaidinama, skai
toma, grobstoma. Gi šiais 
metais čia išėjo A. Kairio ei
liuotų dramų trilogija ‘Ka
rūna’ -- trys triveiksmiai 
veikalai: ‘Karūnos pavasa
ris’, ‘Karūnos žiedai’, ‘Ka 
runos vaisiai’. O dabar atjo
ja ‘Šventaragis’. Atjoja puoš 
nūs, gausaus palydovų būrio 
lydimas.

Beveik visi minėtieji rašy
tojai pagrindinai domėjosi 
tai Mindaugo tragedija - nu
žudymu, tai jo valstybine 
veikla -- valstybės apjungi
mu ar jo krikštu ir karūna
cija. Tik Vytautas Alantas 
užsimojo parodyti mindau- 
ginę Lietuvą. ‘Šventaragis’ 
ir yra tą laikotarpį vaiz
duojantis epas.

“Taigi aš bandžiau savo 
veikale nukrapštyti nuo 
XIII amž. Lietuvos veido 

Vytautas Alantas 
Šventaragis. Istorinis 
romanas. Leidėjas Vil
ties Draugijos Leidyk
la. Aplankas Telesforo 
Valiaus. I tomas 405 
pusi., kaina 5 dol., kie
tais viršeliais 6 dol. II 
tomas 613 pusi., kaina 8 
dol.,kietais viršel.9 dol.

Iš visų Lietuvos valdovų 
Mindaugas, iš pačių lietuvių 
susilaukė daugiausia dėme
sio. Juk jau pats pirmasis 
lietuvio romanas buvo V. 
Pietario istorinis romanas 
‘Algimantas’, siekiąs Min
daugo gadynę. Gal raštai 
apie Vytautą ir Jogailą 
gausesni, bet apie juodu ra
šė daugiausia svetimtaučiai 
Tik Vytautiniais (1930) me
tais patys lietuviai pabėrė 
savo didžiojo kunigo garbei 
grožinės kūrybos veikalų. 
Bet ta karštligė, staiga su
liepsnojusi, palengva užge
so.

Susilaukė šiek tiek dėme
sio Kęstutis, Skirgaila, Švit
rigaila. Gi Jogaila vis dar te
belaukia savo dramos, ar ro
mano. Tebelaukia Algirdas, 
Vytenis, Traidenis ir kiti 
Lietuvos kunigai. Netgi Ge
diminą vien poetai ir istori
kai prisimena.

Tik karaliaus Mindaugo 
garbė tebekyla. Ypatingai 
susidomėjimas juo padidėjo 
minint karūnavimo (1953)

■■DaaBBSBOBZBBaBBanESHaBBaHaaaaanaaBBBBBaaaBaB 
"ŠVENTARAGIS“ GERIAUSIA 

KALĖDOMS DOVANA
VYTAUTO ALANTO istorinis romanas "ŠVENTA

RAGIS” antrasis tomas jau išsiuntinėtas knygų platin
tojams. Norintieji gali įsigyti ir tiesiog Dirvoje. Knyga 
616 psl. kietais viršeliais 9 dol. Minkštais viršeliais 8 dol. 
Galima dar gauti ir pirmąjį tomą (kietais viršeliais 6 dol., 
minkštais — 5 dol.).
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DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu ....................... dol. ir prašau atsiųsti man;

Šventaragis I tom. kiet. virš............. , minkšt. virš.............

Šventaragis .JI tom. kiet. virš. ......... , minkšt. virš..............

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

Adresas ................
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apipurvintą sukietėjusį ke
valą, kurį taip rūpestingai 
ir ‘sąžiningai’ dėjo per am
žius svetimi istorikai, dva
siškiai ir aplamai nekritiški 
senųjų laikų vertintojai, ki
taip sakant, man rūpėjo 
skaitytojui atskleisti min- 
dauginės Lietuvos kiek ga
lint lietuviškesnį veidą, bent 
tokį, kokį aš pats vaizda
vausi”, sako romano pra
tarmėje autorius. O toliau: 
“žodžiu, man rūpėjo atkur
ti XIII amž. Lietuvos veidą, 
kurį net ir mūsų patys pro
senoliai slėpė giriose nepa
likdami nei rašytinių, nei ki
tokių paminklų, gal tik 
išskyrus tautosaką”.

Šie pasisakymai gundo ir 
šaukia skaitytoją paklajoti 
kartu su kunigu Šventara- 
giu po senąją Lietuvą, ati
džiau pažvelgti į jos api- 
praustą veidą.

ROMANO TURINYS
‘Šventaragio’ turinį trum

pai atpasakoti neįmanoma. 
Jame tiek daug įvykių, tiek 
daug veikėjų, o dar jis šako
jasi į dvi pagrindines temas 
- Karaliaus Mindaugo vals
tybinę veiklą ir kunigo 
Šventaragio tarnybą valdo
vui. Be to veikalo pradžio
je stipresnė intriga neužsi
mezga. Galėtum sakyti jos 
visai nėra. O yra net dvi - 
ar pavyks Mindaugui suvie
nyti Lietuvą, kas užaugs iš 
to laimų apdovanotojo kūdi
kio Šventaragio? Užsimezga 
ir keletas antraeilių intri- 
gėlių. Visos jos vystosi, 
bręsta ramokai, nežiūrint 
romano audringo veiksmo. 
Bręsta, eina prie pabaigos 
epiškai.

Visas pirmas tomas lyg ir 
skirtas Šventaragio jaunys
tei. Iš pirmųjų puslapių pa
juntame jį nepaprastą kūdi
kį esant. Matome jo retą 
protą, smalsumą, troškimą 
viską žinoti, išmokti. Čia jis, 
dar tik paauglys, sutinka 
girioje Ramunę ir ją įsimyli. 
Ak, kad taip juodu autorius 
būtų keletą metų vėliau su
vedęs! Juk mergaitė tik vie
nuolikos metų! Užsimezgusi 
vaikų meilė auga ir stiprė
ja kartu su jų pačių me
tais. Šventaragis išauga 
gudruoliu ir kardų kovos 
meistru. O tomo gale paro
do savo karvedžio gabumus, 
numalšindamas rikio Kanto 
sukilimą.
Kunigas Mindaugas pirma

me tome pasirodo tik porą 
kartų. Jį sutinkame parjo
jantį su kitais kunigais iš ry
tų, po sutarties pasirašymo 
su Voluinės Kneziene Ro- 
maniene. Matome vaišinantį 
Kernavėje užjojusius kuni
gus ir rikius. Jau iš pirmo 
susitikimo pajunti, kad čia 
netaip sau kunigiūkštis, kai 
jis sako savo draugui Žemai
čių kunigui Erdvilui: “Jei 
Lietuvos sostan neatsisės 
vienavaldis valdovas, kryži- 
ninkai ir kaimynų žemių 
varnai mums akis išmėsi- 
nės. Kas tada beliks iš mū
sų viešpačių ir jų viešpa
tysčių”. Šiais žodžiais jau
nasis kunigas Mindaugas pa
gauna mūsų dėmesį ir pri
verčia stebėti, kuo visa tai 
pasibaigs.

Antrą kartą jį išgirstame 
Alkaragio ramovėje Padys- 
nyje, sakantį reikšmingą 
kalbą susirinkusiems į Moti
nos Saulės šventę. “Ar jūs 

rasite nors vieną pušį, kuri 
oštų tik sau vienai, o ne vi
sam šilui?” -- vysto valsty
bės vieningumo idėją Min
daugas.

Pirmame tome iškovoja 
sau laisvę ir merginą be
laisvis Leopoldas fon Nie- 
derlassung, vadinamas Sė
liu. Iš gėdos tėviškę aplei
džia Šventaragio brolis Švar 
nas. Sužinome, kad valsty
bės kūrimo darbas prasi
dėjo rikio Vyžeikio žemių 
prijungimu. Nors ir įvyksta 
žiaurių mūšių, susikirtimų, 
bet dėl prasidėjusių mei
lių, dėl poetiškų gamtos 
aprašymų, dėl pačios jaunys 
tės, ypatingai dėl kulto vei
kimo į širdį, pirmas tomas 
išėjo gana lyriškas.

Didžioji drama vyksta 
antrame tome. Čia tęsiamas 
ir užbaigiamas valstybės 
vienijimo darbas. Apsikrikš
tija Mindaugas. Karūnuoja
mas karaliumi. Ir krinta gi
minaičių durklų subadytas. 
Čia susipažįstame su kara
liaus dvaru, karaliene Mor
ta ir karaliaus artimaisiais 
padėjėjais: diplomatu Par- 
num, karvedžiais Rudminu 
ir Viributu, čia susiduriame 
ir su karaliaus nenumal
domais priešais ir žmogžu
džiais.

Ir vis sekame Šventaragį 
tarnaujantį valdovui. Čia jis 
su pasiuntinybe vyksta į 
Rygą, tai į Milaną pas po
piežių. Ir vėl pas kunigą 
Vykintą, ar veda aukštai
čių būrius į mūšį, patari
nėja Mindaugui. Antrame 
tome Šventaragis galutinai 
subręsta išminčium, suku
ria šeimą su Ramune ir pa
likęs karaliaus tarnybą ke
liauja po Lietuvą žmones 
tikėjimo ir doros tiesų mo
kydamas.

Šalutiniame vyksme išsi
sprendžia kitos intrigėlės: 
netenka savistovumo ir išsi
sklaido kunigo Suginto, 
Šventaragio tėvo, šeima. Su
kuria šeimas Šventaragio 
žygių palydovai.

Toks yra labai glaustas 
romano turinys. Tačiau vei
kalo reikšmė nepareina vien 
tik nuo vykusiai suregstų 
intrigėlių. Kurkas svarbiau 
veikalo veikėjų išryškini
mas, vyksmo įtikinamumas, 
pristatomų minčių svoris, 
vaizduojamo meto pažini
mas ir daug kitų sudėtinių 
dalių sudaro romaną. Į kai- 
kuriuos šio romano veikė
jus, bei svarbiausias jo da
lis reikėtų atidžiau pažvelg
ti.

KARALIUS MINDAUGAS

Iš pirmo žvilgsnio galė
tų atrodyti, kad pagrindinis 
romano veikėjas yra Šven
taragis. O ne, Mindaugas sa
vo asmenybės svoriu užgo
žia visą veikalą. Kas, kad jį 
retokai pamatome ar išgirs
tame, kas, kad jis tiesio
giniai retai veiksme daly
vauja, - jis yra tas, anot B. 
Sruogos, milžinas, kurio pa- 
unksmėje vyksta veikalo 
veiksmas. To milžino šešė
lis krinta ant viso krašto. 
Kas Lietuvoje vyksta, vyks
ta jo vardu, ar prieš jį. 
Daugelyje veikalo vietų pa
ties Mindaugo nėra, o jun
ti jį veiksme dalyvaujant. 
Dar jaunas būdamas jis pra
dėjo valstybės lipdymo dar
bą ir jį vykdo visą savo am
žių. Tikslo siekia kantriai,

Rašytojas Vytautas Alantas, Šventaragio autorius, 
gruodžio 7 d. atvykstąs į Clevelandą su rašytoju Baliu 
Gražuliu dalyvauti Šventaragio romano pristatyme, ku
rį dviejuose tomuose išleido Vilties leidykla.

A. Noraus nuotrauka
bet nuolatos, atkakliai, nuo 
kelio nebeiškrypdamas.

V. Alantas Mindaugą rodo 
švelnesnį, negu esame apie 
jį įpratę skaityti. Jis ne
daug kalba, daugiau klauso
si ir galvoja, bet kai prabyla, 
tai žodžiai liejasi įgudusio 
prakalbininko sriautu. Savo 
idėjas jis moka pristatyti, 
savo darbus pateisinti: “Val
dovas neturi draugų, bet 
jam atsigerindami dievai da
vė valią valdyti. - O kas yra 
valdžia, jei ne valdovo va
lia ir pareiga daryti savo ša
liai ir savo gentainiams ge
ra, ar jie to nori ar ne.”

Mindaugas sako ir tiki, 
kad valstybės suvienijimas 
yra jam dievų pavesta pa
reiga: “Barnių bus gana! Da
bar ne metas broliui galąsti 
kirvį prieš brolį. Kas man- 
buvo Likimo lemta padaryti 
padariau, ką man dievai 
lems padaryti -- padarysiu!”

Gal tas tikėjimas ir duo
da jam jėgų ir išminties va
rytis pirmyn. Vienus rikius 
jis perkalba, kitus turtu ar 
tarnyba patraukia savo pu
sėn, dar kitiems užtenka pa
grasinimo, kad išsinešdintų. 
Ir taip jo Lietuva didėja be 
tiesioginio smurto. Girdime 
jo priešus kalbant apie jo 
žiaurumą, bet romano eigoje 
su juo nesusiduriam. Vis 
randam valdovą ramų, su la
bai retais apvaldyto pykčio 
prasiveržimais. Šiaip jau 
Mindaugas daugiau valdo- 
viškai atlaidus ir dosnus, 
negu niūrus ir žiaurus pik
čiurna, kaip kad dažnai to
kiu jis būdavo pavaizduoja
mas.

Priešų apsuptas Vorutos 
pilyje Mindaugas pasijunta 
dievų apleistas. Nusivylęs 
ir prispaustas prie sienos, 
perkūnui padangėse sugriau 
dus jis neišlaiko.

“Jūs ten skriejate padan
gėmis grasindami mane, 
bet kodėl jūs neduodate man 
ženklo ką aš turiu daryti? 
Bepig iš padangių švaisty
tis ilgakočiu kirviu ir talžy
ti šimtamečius ąžuolus, bet, 
sakykite, kiek tuo kirviu jūs 
nutrenkėte mano priešų?..."

Ir taip jis patarėjų ragi
namas, žmonos spiriamas, 
didžiausių abejonių kanki
namas, sutinka krikštytis. 
Bet žinai, kad tą daro ne dėl 
savo kailio, ar garbės, o kad 
tik išgelbėtų savo dar 
nebaigtą statyti pastatą.

Žudikams įsiveržus į me
nę, prieš nuduriamas, Min
daugas dar suspėja pasaky
ti:

“Darbais nusipelnytas vai 

nikas niekad nevysta ir ne
rūdija! Manęs nebebus, bet 
mano karalystė ištvers!... 
Jūs praliesite mano kraują, 
bet neišrausite mano pasė
tos sėklos, atvirkščiai, mano 
krauju aplaistytas vienybės 
medis dar labiau sužaliuos!"

Nevienoje savo kalbų, 
abejonėse dėl krikšto ir ypa
tingai priešmirtiniame žody
je, Mindaugas savo lyrišku
mu priartėja prie J. Mar
cinkevičiaus eiliuotos dra
mos Mindaugo. Visas kara
liaus portretas nuo to nu
švinta ir jis lieka mintyje 
tvirtu valdovu, protingu ir 
jautriu žmogumi.

ŠAUNUSIS IŠMINČIUS 
ŠVENTARAGIS

Šventaragiui gimstant vi
są naktį rūstavo Perkūnas. 
Nuo jo smūgių “suvaitoda
vo dangus ir žemė, giria 
suspurdėdavo iš pašaknų, o 
pilies sienos susiūbuodavo 
pačiuose pamatuose, ir per 
jas nuslinkdavo šiurpuliai, 
kaip per siaubo pagautą žmo 
gaus kūną”. Nenorėjo Dun
dulis, kad laimos įteiktų 
naujagimiui savo dovanas 
tad ir daužėsi, gąsdino. Ta
čiau nesutrukdė. Kunigienė 
Eglė, Padysnio kunigo Su
ginto žmona, sapnavo, jog ji 
pagriebė savo kūdikį ir 
pabėgo iš pilies nuo Perkū
no rūstybės. Atsidūrusi olo
je, kurioje iš baimės pasi
slėpę lindėjo trys seserys 
laimos, ji tas jų dovanas ga
vo - auksinį indą, paparčio 
žiedą ir auksinę, deiman
tais nusagstytą buožę, reiš
kiančias turtą, išmintį ir kar- 
žygiškumą.

Todėl Šventaragis jau nuo 
kūdikystės išsiskyrė iš ki
tų vaikų tarpo smalsumu ir 
gudrumu, o vėliau ir sugebė
jimu vartoti ginklą.

Šventaragis nėra papras
to karžygio ar išminčiaus ti
pas. Jis yra išskirtinis, vie
nintelis asmuo, kuriame dar
niai susijungė visos teigia
mosios žmogaus ypatybės. 
Jis išminčius, svajotojas, 
bet tas jam netrukdo būti 
labai praktišku, kada to rei
kia. Lygiai ir žygiai nepa
nardina jo iki tiek, kad ne
matytų dievų išbrėžto kelio. 
Todėl jis pajėgia pramatyti 
dievų valią ir žmonių kės
lus, todėl jis yra pats doro
vės įsikūnijimas.

Vilioja jaunąjį kunigą gra
žuolė Rama, kunigienė Dau- 
mantienė tempte į guolį 
tempia. Knezienė Vosilienė

(Nukelta į 6 psl.)
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net visą valstybę žada už 
Šventaragio meilę, o puikioji 
Dagnė Rudminaitė nevien 
šilkinius, bet ir mirties tink
lus jam spendžia. Neišlei
džia jo iš akių ir visos kitos 
sutiktos merginos. Net pats 
šventas Paulius nebūtų jų 
vilionėms atsispyręs, o Šven 
taragis atsilaiko! Dorovė ir 
ištikimybė Ramunei stipres
ni už kūniškus geidulius.

Kaip kardo valdytojas 
Šventaragis sau lygaus ne
sutinka. Jis nugali geriau
sią Padysnio kardininką, 
savo brolį Švarną ir mark
grafą riterį Rosenkrancą 
dvikovose, o markizą de 
Frontinjaką mūšio lauke nu
dobia. Jo kalavijas dainuo
ja mūšyje, jo strėlės ir ko
vos kirvis zvimbia mirtina 
gaida, jo drąsiai ir suma
niai vedami būriai triuškina 
valdovo ir Lietuvos prie
šus.

Karaliaus taryboje Šven
taragio žodis susilaukia dė
mesio. Jam pavestose pa
siuntinybėse atlieka parei
gas parodydamas nevien iš
mintį bet ir drąsą bei ini
ciatyvą.

Pasitraukęs iš karališkojo 
dvaro keliauja per kraštą 
dvasines vertybes skleisda
mas. Eina lyg išminčius Za- 
ratustra. Sutiktiesiems atsa
ko į jiems rūpimus klausi
mus, abejojančius sustipri
na, klystančius pamokina. Jį 
apsupusiems pakalba.

“Susirinkusiai miniai 
Šventaragis taip kalbėjo: - 
Man sako: aš turiu, ką tu
riu ir man nieko daugiau 
nereikia! Ar tie žmonės ne
bus panašūs į nusmigusį že
mėn akmenį, kuris sako: - 
Aš nenoriu niekur iš savo 
vietos pajudėti!”

Tokius išminties perlus 
barstydamas, dievų valią 
aiškindamas, Šventaragis 
šaukia tautą į naują gady
nę. Skelbia perversmą, bet 
tik savų dievų globoje. Ra
gina keisti užkerpėjusias 
pažiūras, bet ne senuosius 
dievus.

Nors ir bijau nusidėti, o 
kartais, man atrodo, lyg tai 
ne Šventaragis, o Kristus, 
apsuptas būrio mokinių, ke
liauja. “Kartą mokiniai pa
klausė mokytoją... Kartą 
Šventaragis su savo moki
niais ir sekėjais atėjo į vie
ną kaimą...” Gi jo susitiki
mas su iš kaimo vejama mo
terim net gerokai primena 
evangelijoje užrašytą Kris
taus susitikimą su Marija 
Magdalena. Tikrai, apsi
krikštijęs Šventaragis bū
tų buvęs, paskelbtas bažny
čios šventuoju.

Suidealintas charakte
ris galėtų tapti labai nuo
bodžiu romano veikėju. To
dėl stebiesi, kad miela jo žy
gius ir klajones sekti, trokš
ti jam sėkmės. Nustembi 
jog jį jau pamilai ir kad jau
ti negalėsiąs jo užmiršti.

PLAČIOSIOS LIETUVOS 
DIDŽIŪNAI

Romane veikia visas bū
rys Lietuvos kunigų ir rikių 
(anksčiau vadinamų kuni
gaikščiais ir bajorais), bet 
nelengva būtų aptarti kuo 
jie vienas nuo kito skiriasi. 
Iš viso, istoriniuose roma
nuose randi tik juoda ar bal

ta -- gera ar bloga. Vargu 
ar ir V. Alantas būtų galėjęs 
to įpročio išvengti, jeigu 
jam net specialios aplinky
bės to nebūtų trukdę. Juk 
kalbama apie krašto sujun
gimą, apie klausimą - su ma

nim, ar prieš mane. Tokiam 
konflikte niekas negalėjo bū
ti bešališku, o tuo pačiu ir 
savaimingu romano veikėju. 
Tai ir randame didžiūnus 
ar su Mindaugu, ar prieš jį 
-- gerus ar blogus. Reiktų 
pasakyti, jog ‘Šventaragis’ 
yra tipingas istorinis roma
nas. O tokiuose jei kas ge
ras, tai jau geras, o jei blo
gas, tai juodas, kaip puo
das. Neretai tas blogasis 
netgi puskvailis, ar pami
šėlis.

Vienoje aikštės pusėje 
blizga saulėje Karalius Min
daugas, Šventaragis, Par- 
nus, Rudminas, Vinibutas ir 
kriviai: Dievalta, Jogintas, 
Ramintas, aiškiariagis Tvir- 
butas. O kitoje pusėje niū
riame šešėlyje išsirikiavę 
Mindaugo priešai: Vykintas, 
Tautvilas, Daumantas, Tre
niota, magistras Valkevinas 
ir už jų nugarų būrys rėks
nių rikių, knezių... Tarpe jų 
keli pamišėliai - knezius Vo- 
silius, kunigas Daumantas, 
rikis Vyžeika.

Tarp šių šviesių ir tam
sių jėgų plati aikštė - Lie
tuva, po kurią švaistosi var
žovai. Iš tolo įžiūrime, kad 
aikštė netuščia, bet kas ten 
juda, nepasakytumėm. O tai 
dėl to, kad autorius tos aikš
tės neapvalė. Kiek pagalvo
jęs supranti, kad jis nei ne
manė jos apvalyti. Kai sakė 
pratarmėje, norįs nuvalyti 
Lietuvos veidą, turėjo min
tyje politinį ir dvasinį Lie
tuvos veidą. Juk būtų neap
rėpiamas užmojis viename 
romane atidengti visą, taip 
vagotą, tautos veidą. Todėl 
žmonių buities ir nejieško- 
tina. Čia yra valdančių 
sluoksnių susikirtimas ir 
dviejų dvasinių pasaulių su
sidūrimas. Iš kitų krašto 
gyventojų užtinkame tik pi
lininkus -- valdovo tarnus, 
amatininkus, pirklius. O to 
pagrindinio sluoksnio - žem
dirbių taip ir nesutinkame. 
Gi numanu, jog ir tuo metu 
pagrindinis maistas buvo že
mės ūkio produktai. Romane 
stebime puotaujančius ar žy
giuose prie laužo besistip- 
rinančius rikius - vis traška 
ugnis, spirga šernai ir brie
džiai, liejasi midus ir saldi
nė. Nereikia jiems nei duo
nelės užkąsti.

Tik Šventaragio šeima iš
siskiria iš tos uniformuotos 
minios. Jo tėvas, Padysnio 
kunigas Sugintas ilgokai svy 
ruoja, kol apsisprendžia už 
Mindaugą. Net senelis kuni
gas Kunotas laikui ir aplin
kybėms nusilenkia. O visi 
penki Šventaragio broliai ei
na kiekvienas savo pasirink
tu keliu. Visi padysniečiai 
savaimės asmenys, tikri 
žmonės.

MINDAUGINĖS LIETU
VOS MOTERYS

Kaip ir kituose V. Alan
to veikaluose, ‘Šventaragio’ 
moterys gražios ir puošnios. 
Kur čia nebus, juk jų dau
guma kunigienės. Tokioms 
ir įprastinės elgesio normos 
negalioja. Antai Vosilienė 
belaisviui Šventaragiui be jo 
laisvės dar ir valstybę žada, 
nors vyras dar tebegyvas. 
Panašiai elgiasi ir karalie
nės Mortos sesuo Dauman- 
tienė. Šventaragiui ji siūlo
si, paleidžia jį iš vyro be
laisvės, vėliau nesiliauja į 
jauną kunigą žvilgčiojusi. 
Meiliai žiūri ji ir į patį 
Mindaugą. Gal tų, viešokų, 
pažvilgčiojimų pasėkoje ka
ralius ir žūsta. Nemažiau 

aistros, o vėliau keršto, pa
žeria Dagnė Rudminaitė, 
Mindaugo karvedžio duktė. 
Atseit, visais laikais kilmin
giesiems buvo daugiau lei
džiama ir atleidžiama. Die
vų bausmės ir griežtos do
ros normos buvo vientik 
prastuoliams taikomos. Ogi 
ir piktoji Rama juk rikio 
duktė. Kad ir pavainikė, o 
kunigytė ir raganės žiežu
los Mėta. Šių moterų elge
sys gerokai kertasi su roma
ne numanomomis to meto 
doros taisyklėmis. Juk vė
liau Šventaragis sutinka jau
ną moterį, kurią kaimie
čiai išvaro į girią žvėrims 
sudraskyti, vien dėl to, kad 
netekėjusi pastojo.

Jei kilmingosios moterys 
meilės siekia aktyviai, tai 
prastuolėlės bent leidžiasi 
vedamos, nekurios netgi 
pavojų neboja, kad tik su 
mylimuoju liktų. Sedula pa
deda belaisviui pabėgti ir 
pati prie jo prisideda. Jos 
sesuo, vaidilutė Vyga, pabė
ga su Šventaragio broliu 
Švitriu. Net vyresnioji vai
dilutė, aiškiariagė Krivio 
duktė Indrė meilės burtams 
neatsispiria ir nueina su Vy
gantu.

Visuose V. Alanto veika
luose lietuvės moterys ais- 
tringesnės, negu mūsų lite
ratūra mėgsta jas rodyti. Ir 
“Švengaragio” moterys myli 
ir kenčia. Tik jos ne vien dū
sauja, bet ir veikia, taip 
kaip gyvenime matome. To
dėl jos romane ryškesnės, 
nebesumaišomos, o tuo ir 
patrauklesnės už nevieną 
vyrą. Nereikia nė sakyti -- 
jos veikalą puošia, kelia 
skaitytojo smalsumą.

Yra ir tradicinio tipo mo
terų. Tokia yra Šventara
gio motina Eglė -- uoli namų 
Gabijos židinio saugotoja, 
gera motina, dora moteris. 
Panaši ir jos marti Ramunė. 
Tai daugelyje lietuviškų 
knygų sutikta ideali lietu
vaitė. Labai graži jau vien 
dėl to, kad kukli, dora, kad 
ją puošia vidinės brange
nybės, o ne išoriniai blizgu
čiai. Tokia ir Ramunė -- 
protingesnė už savo amžių, 
darbšti, ištikima... Na, kito
kia gi tauriajam Šventara
giui ir netikų į žmonas. To
kios šiame romane ir reikė
jo.

Atokiau nuo visų stovi 
karalienė Morta - išdidi, 
atoki, kiek niūroka moteris. 
Jos atkaklus priešinimasis 
Šventaragienę priimti nepa- 
trukia prie savęs skaitytojų 
simpatijų.

Tačiau, reikia pastebėti, 
tam priešinosi ir Šventara
gio motina. Iš viso, tas kil
mingųjų kėlimasis, tas gry
nojo kraujo saugojimas, gal 
kiek ir stebina, bet rodo, kad 
ir mūsų protėviai buvo tokie 
pat, kaip ir kiti Europos 
didžiūnai ir jų pasipūtimas 
su lenkais(kaip aš kad many
davau) neatėjo.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU 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.

Negali Mortos pamilti, kai 
ji įkalbinėja Mindaugą krikš
tytis:

“Ar tai nebūtų vieninte
lis išsigelbėjimas? Karo są
junga iširtų, tu galėtum at
keršyti Vykintui ir Danieliui 
o mes taptume šventais 
aliejais patepti karaliai...” Ir 
vėl: “Aš nenoriu, kad mano 
vaikai išmirtų badu apsupto
je pilyje”. Tai žodžiai nevien 
motinos, bet ir garbėtroš
kos. Tai toli gražu ne Pilė
nų kunigienės kalba. Bet tai 
kalba valdovo žmonos ir mo
tinos. Dėl to gal ji nevisai 
miela, bet suprantama ir pa
teisinama.

SAULĖ DIEVO DUKRYTĖ

Senosios Lietuvos kultas 
buvo ir dar tebėra labai 
jautri styga. Užtenka prie 
jos prisilieti, kai tuoj fana
tikų būriai šoka ginti krikš
čionybės. V. Alantas tai pa
tyrė nevieną kartą. Gavo 
pylos po romano ‘Pragaro 
Prošvaistės’ ir vėl, nors jau 
kiek mažiau, po ‘Amžinojo 
Lietuvio’. Vis dėlto, kad tų 
romanų herojai žavėjosi se
novės kultu, šaukė iš praei
ties stiprybės semtis. Tai ir 
plakė autorių! Bet neišgąs
dino! Šventaragyje’ jis ir vėl 
grįžo prie tos pačios temos, 
šį kartą jau ne žodiniu pa
sigerėjimu, o rašytojo ta
lento sukondensuotais vaiz
dais tą kultą pristatyti. Ir, 
reikia pripažinti, tas jam la
bai gerai pavyko.

Alkaragio Ramovės ir jos 
šventovės aprašymas tau
pus, tikslus ir vaizdingas. 
Tiesiog matai tą seną pas
tatą, klaidžioji jo viduje, 
užmeti akį į pasieniais su
statytus simbolius, ar žygių 
laimikius. Sustoji ties amži
nosios ugnies aukuru, su bu
dinčiomis vaidilutėmis ir il
gai rymai susimąstęs kartu 
su Šventaragiu. Padūmavu
sių sienojų ir aukuro dūmų 
kvapas kutena nosį... Išėjęs 
laukan pasijunti dalyvaująs 
Motinos Saulės grįžimo šven 
tėję.

Susikaupusi minia, gilaus 
tikėjimo ir aplinkos apžavė
ta klausosi krivio Dieval- 
tos kalbos, stebi vaidilučių 
eiseną, jų šokį...

“Štai Saulės, Dievo Duk
rytės, auksinis vežimas; De
vyniais žirgais veržliais pa
kinkytas; Jau skrieja per 
dangišką skliautą mūsų ša
lelėm..”
Aidi senojo krivio žodžiai 
per šventąjį ąžuolyną. Ir 
tiki, kad žmonės mato kaip 
“žiežirbos trykšta žvaigž
dėm, kur jie tvieskia kano
pom”.

Tiek visos apeigos, tiek 
kalbos, duodamos trumpai, 
rimtai ir skoningai. Net ir 
pamaldžiausiam katalikui nė 
ra kuo piktintis. Atvirkščiai, 
yra kuo žavėtis ir didžiuo
tis. Nei ta praeitis, nei tie 
dievai jau nebegrįš ir juos 

jautriai prisiminti nenuodė- 
mė.

Jei Alkaragio šventovė 
buvo skirta daugiau Motinos 
Saulės garbei, tai Kerna
vės - Krivaitiškio išimtinai 
Tėvui Perkūnui. Joje daly
vaujame rudenį Ilgės šven
tėje. Tai lyg ir vėlinės, lyg 
padėkos šventė.

“Ilgių šventės yra miru
siųjų viešnagė pas gyvuo
sius... Mūsų gentis, Didžio
jo kūrėjo paleista ant amži
nojo tako ir dievų globoja
ma, atkilo iš žilos senovės 
iki šių dienų kartu su mūsų 
mirusiais artimaisiais ir to
limaisiais gentainiais, tarp 
mūsų tebegyvenančiais ir po 
šiai dienai ir ištikimai lydin
čiais mus ateitim” aiškina 
šventės prasmę maldinin
kams krivis Jogintas.

Po krivio kalbos vaidilu
tė Indrė seka - dainuoja 
puikią sakmę apie Dievulį 
Vaižgantą linelio globėją ir 
lino kančią. Ir po šių įspū
dingų ^apeigų lieki lyg 
apkrėstas.

Amžinosios ugnies pras
mę aptaria Šventaragis:

“Amžinoji Ugnis yra mū
sų genties Gyvatos pras- 
muo... Amžinoji Ugnis yra 
regimas pavidalas mūsų 
genties Dvasios, iš kurios 
viskas paeina ir kurion 
viskas grįžta”.

Perskaitęs skyrelius, lie
čiančius Amžinąją Ugnį ir 
namų židinio Gabiją, pasijun 
ti lyg būtum pasirengęs pats 
savo namuose Gabiją įžieb
ti. Tiek ten prasmės ir gro
žio.

Ir tame gražiame ir pras
mingame kulte niekur nėra 
stabų!

Vis sakoma, kad visoki 
užkalbėjimai buvę senojo 
kulto dalis. Gal buvo, o gal 
ir ne. Antai, ramovės žoli

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį 
lietuvį kailininkq 
Chicagoje

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

<
185 North Wabash Avenue 2nd Flbor

Chicągo, III. 60601

ninkas Kulva sako: “Kaip 
meškos nenudursi smilga 
taip ligonio nepagydisi užkal 
bėjimais: plepalais giltinės 
nenuvysi”. Įdomu, o gal net 
ir naudinga, pasižvalgyti į 
žolininko lentynas. Tiek ten 
vaistažolių! Tik nusirašinėk 
receptus ir gydykis!

Jei kulto aprašymai ir 
vaizdai nėra visiškai naujie
na, tai vedęs Krivis jau 
naujiena. Naujiena ir tai, 
kad vyriausioji vaidilutė 
-- aiškiaregė išteka nebau
džiama, nepersekiojama. Iš 
tiesų, tai pagalvoji, ar tik ne 
su R. Katalikų bažnyčia bus 
atėjęs celibato mitas, o su 
Romos istorija vaidilutės 
priesaika amžinai dievams 
tarnauti. O gal su vienuo
lės įžadais? Galimas daiktas, 
jog kriviai galėjo turėti šei
mas, o vaidilutės ugnį kurs
tyti iki ištekant.

Iš viso, kulto scenos yra 
labiausiai išmąstytos, todėl 
prasmingiausios ir gražiau
sios ‘Šventaragio’ vietos.

(Pabaiga sekančiame 
Dirvos numeryje)

NEW PLANT 
IMMEDIATE OPENINGS 
FULL AND PART TIME 

MACHINISTS 
MACHINE SHOP 

FOREMAN 
MILLING MACHINE 

OPERATORS 
TURRET LATHE 

Company paid Blue Cross, CMS, 
holidays, vacation. 
Apply in person 

Monday thru Friday 
9 a. m. to 4 p. m. 
DOSSERT 

CORPORATION 
500 CAPT. NEVILLE DR. 

WATERBURY, CONN. 07605 
(88-90)
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DR. BALIUI MATULIONIUI

mirus, sūnums ir dukterims su šeima

reiškia nuoširdžią užuojautą

Korp! Fraternitas 
Lituanica —

A. A.

JULIUI SMETONAI,

Čiurlionio Ansamblio mecenatui mirus, 

jo žmonai BIRUTEI, sūnums ir visiems 

artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiš

kiame ir kartu liūdime

LTM Čiurlionio Ansamblis

A. A.

ADV. JULIUI SMETONAI

mirus, žmonai BIRUTEI, šeimai ir gi

minėms nuoširdžią užuojautą reiškia

Dr. Henrikas Brazaitis
su šeima

ADV. JULIUI SMETONAI

mirus, jo šeimai ir artimiesiems nuoširdžią užuo

jautą reiškia

Lietuvių Teisininkų Draugijos 
Clevelando Skyriaus Valdyba

Mirus advokatui

JULIUI SMETONAI, 
žmonai BIRUTEI, sūnums, seseriai ir giminėms 

nuoširdžią užuojautą reiškia

Aldona Raulinaittenė 
su šeima

Advokatui

JULIUI SMETONAI
mirus, jo žmonai BIRUTEI, šeimai, giminėms 

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą

' Antanas, Veronika Garinai
Florida

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

LIETUVAITĖS 
TELEVIZIJOJE

šį penktadienį, gruodžio 6 
d. 10 vai. vak. Chanel 25, 
Cleveland Statė University 
moterų tinklinio komanda, 
kurioje dalyvauja 4 lietuvai
tės, bus rodoma televizijoj 
žaidžiant prieš Ohio Statė 
Universitetą, šis žaidimas 
bus filmuojamas tą pačią 
dieną 7 vai. vak. Cleveland 
Statė Universitete Homer 
Woodling Gym. Kviečiame 
Clevelando lietuvius atvyk
ti į rungtynes arba stebėti 
televizijoj.

• Dr. Balys Matulionis 
mirė gruodžio 1 d. Velionies 
sūnūs ir dukterys prašo 
vietoj gėlių aukoti Dr. Balio 
Matulionio fondui.

• Pensininkų klubo pa
skutinis šiais metais prieš
šventinis suėjimas įvyks 
ketvirtadienį, gruodžio mėn. 
5 d. 1 vai. p. p. nuolatinėje 
vietoje.

• Vladas Dautas su žmo
na ir Edvardas Rydelis su 
žmona porai savaičių išvyko 
atostogų j Floridą.

• Vytauto Puškoriaus 
piano rečitalis įvyks gruo
džio 8 d., sekmadienį, 4 vai. 
p. p. Lietuvių Namuose. Bi
lietai 3 dol., jaunimui — 1 
dol. Rengia Ateities Klubas.

HOUSE FOR SALE
Double house for sale, 

North Ęast Cleveland. Call 
for appointement 761-3890. 
$23,000. (89-90>

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

• BALFo rinkliava Day- 
tone tebesitęsia. Iki šiol lie
tuviai suaukojo apie 447 do
lerius. Kurie dar nespėjo 
paremti lietuvišką šalpą, 
malonėkite savo auką pri
siųsti: Sąryšis c/o 1922 Leo 
St., Dayton, Ohio 45404.

• Salamander batų krau
tuvė, 2546 Lorain Avė., Cle
velande, turi didelį pasirin
kimą šiltų žieminių batų, 
kambarinių kurpelių ir išei
ginių bei sportiškų batų, 
krautuvė atidaryta kasdien 
nuo 9:30 iki 5:30 vai. vak., 
o sekmadieniais nuo 12 iki 
4 vai. p. p.

N/C SERVICE 
ENGINEER

FulI knovvledge of 
N/C Turning

Experienced in complete 
machine and control instal- 
lation.

Excellent apportunities

Call Paul Ross 606-342-8600

YAMAZAKI 
MACHINERY 

CORPORATION 
8025 Production Dr. 
Florence, Ky. 41042

An Equal Opportunity Employer 
(88-90)

WELDER
Part time or full time welder. 
Part time hours 4 to 10 pm and 
Saturday.
Call JENJE JOGAN 216-231-1010 
or stop in

10620 Cedar Avė.
Cleveland, Ohio 44106 

(89-91)

WELDER—LAYOUT
Mušt be experienced in struc- 
tural layout. Days. Full time, 
55-60 hours. Only experienced 
need apply. U. S. Welding & 
Fabricating, 8609 Stone Rd., in- 
dependence, Ohio 216-524-3800.

(86-92)

Wanted lst Class Skilled 
MACHINE TOOL 

REBUILDERS
Mušt be able to scrape. Mušt know 
complete machine and tool rebuilding.

Also

JOURNEYMEN 
MACHINISTS 

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance.
Can earn $10.00 per hour or more.

FRED MINGO 
216-871-6340

(85-90

EXPERIENCED TIRE MOLD 
MAKERS NEEDED 

FULL TIME 
VERTICAL BORINJG MILL 

HORIZONTAL BORING MILL 
MOLD STAMPER 

Small shop atmosphere, good wages 
and benefits.

Call 216-724-9350 or 216-724-9359 
OR APPLY TO 

BARRON & BENSON INC. 
1215 CURTIS ST. 

AKRON, OHIO
(85-89)

Buv. Lietuvos Prezidento A. Smetonos sūnui
A. A.

ADV. JULIUI SMETONAI
mirus, giliausią užuojautą reiškiame jo žmonai 
BIRUTEI, sūnums: ANTANUI, VYTAUTUI ir 
JUOZUI, giminėms ir visiems artimiesiems

Clevelando Birutietės

A. A.
IRENAI STARINSKIENEI

mirus, veliuonės vyrą KOSTĄ, tėvus FELICIJĄ 
ir IGNĄ BELŽINSKUS, brolį HENRIKĄ su šei
ma giliai užjaučia ir drauge liūdi

Emma ir Juozas 
Krygeriai

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnus M'illiam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

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
Už terminuotus taupymo pažymėjimus 

mokama įf/z/3 — "įVz/a
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 

patarnavimu!
798 East 185 Street, Cleveland, Ohio 44119
67-12 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.

WANTED JOURNEYMEN or IST CLASS SKILLED 
AUTOMATIC SCREW MACHINE 

SET-UP AND OPERATORS
For DIAVEN PORT and BROWN & SHARIP

Mušt be able to sėt up work from blue prints & close tolerance. 
IST & 2ND SHIFTS

Excellent opportunity, paid holidays and medical plan. 
Apply call or write to: PLANT MANAGER 
THE BRISTOL SOCKET SCREW CO.

4 PINES BRIDGE RD. 
BEACON FALLS, CONN. 06403 

203-888-0504 
 (85-94)

MECHANICAL ENGINEER
CONSUMER PACKAGING

Container Corporation of America currently has an opening 
for a Mechanical Packaging Engineer at its Solon, Ohio, fold- 
ing carton facility. We are seeking a graduate with a major 
in Mechanical Engineering to research packaging problems, 
recommend packaging eąuipment, prepare proposals for pros- 
pects and to service and install packaging equipment. We offer 
a salary commensurate with experience, a liberal benefit pro- 
gram and a growth potential with a progressive organization. 
Send resume to Personnel Department:

CONTAINER CORP. OF AMERICA
6385 Cochran Road 
Solon, Ohio 44139

An Equal Opportunity Emplovcr
(89-90)

NURSES
READY FOR A CHANGE?

We are looking for RN’s and LPN’s willing to relocate in 
Morganton. Our hospital is a new Friesen designed facility 
a little different from a conventionally designed hospital.

We have:
UNIT DOSE DRUG SYSTEM
NO WARDS
NO NURSING STATIONS 
NO MEDICINE ROOMS 
NO LINEN CLOSETS 
NURSESERVERS
TOTAL PAT1TENT CARE ASSIGNMENTS 
MORE PATIENT CONTACT
LESS PAPER WORK

Good stai ting salary. Differential for evening and night shift. 
Liberal personnel policies and fringe benefits.

Apply call or write to: Personnel Dept.

GRACE HOSPITAL
MORGANTON. N. C. 28655 

704-437-454
(88-89)



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

• Dr. Vytautas Dargis ir 
Simas Kašelionis prisiuntė 
po šimtą dol. knygai "Tau
tinės minties keliu”, įstoda
mi į knygos leidimo mecena
tus.

Juozas Jurevičius įstojo 
į garbės prenumeratorius. 

įnešęs 50 dol.-
Juozas Stulga 20 dol.
ALT S-gos valdyba dėko

ja.
LNF AUKOJO

ALT S-gos Philadelphi- 
jos skyriaus nariu’ a 

Petrui Jonkui mirus, Vytau
tas ir Irena Matoniai, E. ir 
B.Vigeliai , A. ir G. Dilbai, 
S. ir P. Dideliai ir skyrius 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondui paaukojo 30 dol.

• Hamiltono teatras Au
kuras, vadovaujamas akto
rės Nelės Dauguvietytės- 
Kudabienės, atvyksta į New 
Yorką balandžio 12, šešta
dienį, ir Kultūros židinyje 
suvaidins A. Kairio dramą 
"žmogus ir tiltas”. Teatro 
viešnage organizuoja Liet. 

Fronto Bičiulių New Yorko 
sambūris. Veikalas skiria
mas 1914 metų sukilimo au
kom pagerbti.

• Leonas P. šulas lapkri
čio 7 d. Vienos universitete, 
Austrijoje, gavo daktaro 
diplomą. Jo tėveliai gyvena 
Chicagoje. Sveikiname.

♦ Dr. Povilas Švarcas, 
gyv. Mascoutah, III., Lietu
vių veterinarijos gydytojų 
d-jos 25 metų paminėjime, 
kuris įvyks š. m. gruodžio 

7 d. Jaunimo Centro kavi
nėje, kalbės tema: "Lietu
vis veter. gydytojas išeivi
joje”.

• Gen. Vladui Mieželiui, 
gyv. Phoenix, Ariz., lapkri
čio 26 d. sukako 80 metų 
amžiaus. Ta proga, gruo
džio 1 d. buvo surengtas pa
gerbimas.

• Jonas Garla, Dirvos fo
to korespondentas, su žmo
na išvyko atostogų į Flo
ridą.

• Jurgio Gliaudos kny
ga "SUNKIAUSIU KELIU” 
apie M. Sleževičių ir daug 
kitų nepriklausomos Lietu
vos kūrėjų gaunama Chica- 
goj "Drauge”, Marginiuose, 
Terroje, Vaznelių prekybo
je ir kitur pas knygų platin
tojus. Kietais viršeliais su 
Br. Murino aplanku graži 
dovana šventėms. Kaina 
$5.00. Leidėjo adresas: J. 
Urbelis, 1649 No. Broad- 
vvay, Melrose Park, Illinois 
60160.

Tautinės Sąjungos veikėjui, buvu

siam Tarybos nariui,

ADV. JULIUI SMETONAI 

mirus, žmonai BIRUTEI, sūnums, se

seriai ir giminėms reiškiame nuoširdžią 

užuojautą

Amerikos Lietuviu 
Tautinė Sąjunga

A. A.
PULCHERIJAI RĖKLAITIENEI 
mirus, jos vyrui pik. ANTANUI RĖK
LAIČIUI, Vilties draugijos šimtininkui, 
dukrai VIDAI, sūnui VYTAUTUI su 
šeimomis, broliui gen. MIKUI RĖKLAI
ČIUI ir giminėms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

Pranešame giminėms, draugams ir 
pažįstamiems, kad 1974 m. gruodžio 1 d. 
mirė mūsų mylimas tėvelis

DR. BALYS MATULIONIS, 
paskutiniu laiku gyvenęs Barberton, 
Ohio.

Pasiliko dideliame nuliūdime duk
terys, Nijolė, Ina, sūnus Algis ir 
Mindaugas.

Kūnas pašarvotas Della E. Jakubs 
& Son koplyčioje, 936 East 185 Street, 
Cleveland, Ohio.

Laidotuvės įvyks š. m. gruodžio 4 d.

Nuliūdę:
dukterys ir sūnūs

Vilties Draugijos šimtininkui, Dir

vos bendradarbiui

ADV. JULIUI SMETONAI

mirus, jo žmonai BIRUTEI, sūnums ir 

seseriai bei giminėms reiškiame nuošir

džią užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

Mylimai žmonai ir motinai
PULCHERIJAI RĖKLAITIENEI 

mirus, jos vyrą pik. ANTANĄ, dukrą 
VIDĄ ir sūnų VYTAUTĄ su šeimomis, 
svainį gen. MIKĄ RĖKLAITĮ, gimines 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi

Eugenija ir dr. Juozas 
Bartkus

Danguolė ir Eugenijus 
Bartkus

Ona Pulkauninkienė

DR. BALIUI MATULIONIUI

mirus, sūnums ir dukroms su šeima reiš

kia nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdi

Dr. Henrikas Brazaitis 
su šeima

Tautinės Sąjungos veikėjui

ADV. JULIUI SMETONAI

mirus, žmonai BIRUTEI, sūnums, sese

riai MARIJAI VALIUŠIENEI ir gimi

nėms nuoširdžią užuojautą reiškia

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Philadelphijos

Skyrius

Buvusiam ALT S-gos Clevelando

skyriaus pirmininkui

ADV. JULIUI SMETONAI

mirus, žmonai BIRUTEI, sūnums ir gi

minėms nuoširdžią užuojautą reiškia

ALT S-gos Clevelando
Skyrius

A. A.

PULCHERIJAI RĖKLAITIENEI

mirus, mūsų skyriaus nariams, Veliones 

vyrui ANTANUI su šeima ir svainiui 

MIKUI RĖKLAIČIAMS, nuoširdžią 

užuojautą reiškia

Amerikos Lietuvių
Tautinės Sąjungos
Chicagos skyrius

A. + A.
PULCHERIJAI RĖKLAITIENEI 
mirus, jos vyrą pulk. ANTANĄ, dukrą 
VIDĄ JURKUVIENĘ, žentą PAULIŲ, 
dukraitę DAINĄ, sūnų VYTAUTĄ, 
marčią RIMGAILĘ — PAULIONYTĘ 
ir vaikaičius VIDUTĘ, ELENUTĘ ir 
PAULIUKĄ, vyro brolį gen. MIKĄ 
RĖKLAITĮ, gimines, draugus ir pažįs
tamus nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime

Jadvyga ir Adolfas 
š i m k a i 

(šimkevičiai)

ADV. JULIUI SMETONAI

mirus, jo žmonai BIRUTEI, šeimai, se

seriai ir giminėms, nuoširdžią užuojau

tą reiškia

Vytautas Meškauskas 
su šeima

Brangiai Mamytei Vokietijoje mi
rus, sūnų

MARTYNĄ KLIMKAITĮ

su žmona giliai užjaučiame ir kartu

liūdime

G. L. Petersonai
P. V. šepečiai
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