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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KINIJOS MĮSLE
Maoizmas be Mao — valdymas iš lovų

•v

Vienintelė paguoda šiais 
neaiškiais laikais yra tur
būt ta, kad laikraščius skai
tyti vėl pasidarė įdomu. 
Tiek visokių staigmenų ir 
taip greitai! Visi pranašai 
pasirodė neteisūs ir gali dau
giau tikėti savo nujauti
mu negu .žinovų apskaičia
vimais.

Bendras vardiklis visų są
myšių šiuo metu yra kova 
dėl santvarkos. Anot senojo
N.Y. Times tarptautinių 
įvykių stebėtojo C.L. Sulz- 
bergerio, stipriausia 20 šimt 
mečio politinė jėga yra ne 
ideologinė revoliucija, pa
gimdyta komunizmo, ar 
atominių ginklų išradimas ir 
net ne besivystančių tautų 
supratimas kokią milžinišką 
vertę turi jų žaliavos, bet 
dekolonializavimas, t.y. at
skirų tautų noras būti ne
priklausomom. Tas pavojus 
vis daugiau artėja ir prie 
Sovietų Sąjungos.

“Rusai -- rašo Sulzberge- 
ris -- vien dėl savo didumo 
niekados nebus susirūpinę 
neribotu nacionalizmu ma
žuose Baltijos kraštuose -- 
Latvijoje, Estijoje, Lietu
voje. Bet Ukraina yra kas ki
ta -- skaitlinga gyvento
jais, turtinga derlinga žeme 
ir didele pramone. Maskva 
bandė įgyti ukrainiečių sim
patijų, tačiau be didesnio 
pasisekimo... Sovietų Sąjun
ga yra keistas reiškinys: 
super-valstybė su galva erd
vėse ir kojomis skurdo pur
ve, su stipriais raumeni
mis ir baime širdyje.”

Su tuo Sulzbergeris sieja 
ir žydų emigracijos klausi
mą, privedusį prie ūkinių

LIETUVA TARPTAUTINĖJE
POLITIKOJE IR VLIKO VEIKLA

Dr. Kęstučio Valiūno, 
Vliko Pirmininko, kal
bos, pasakytos Vliko 
Seime, 1974 m. gruo
džio 7 d., “ 
grindiniai

Bostone, pa- 
bruožai

tarptautinėsPeržiūrint 
politikos padėtį nuo antro
sios Sovietų okupacijos 
mūsų brangios Tėvynės, ji 
niekuomet dar nebuvo tokia 
nepastovi ir turinti tiek 
daug neišspręstų problemų 
kaip šiandien.

Pasibaigus šaltajam ka
rui, kai kurie politikai gal
vojo, jog ateina ramybės, 
sutarimo ir taikos laikai. 
Buvo galvojama, kad Sovie
tų Sąjunga turės sustoti 
pietus savo įtaką, po milži
niškų terorinių ir politinių 
laimėjimų. Kinijos iškilimas, 
kaip trečios didžiosios jė
gos, nustelbė NATO vals
tybių reikšmę ir davė dau
geliui vakariečių vilčių, kad 
rusų-kinų konfrontacija, ypa 
tingai po pasienio konflik
tų, yra neišvengiama.

JAV ir Europos valstybės 
tikėjosi surasti bendradar
biavimo būdus su Sovietų 
Sąjunga Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Kon
ferencijos išvadose. Kaip ži
nome, ši konferencija atsi
rado akligatvyje.

Jungtinės Amerikos Vals
tybės dėjo ir deda visas pas
tangas pagerinti santykius 
su Rusijos imperija ir jos 
užsienių reikalų ministeriai 
bei prezidentai vedė ir ve
da derybas ta linkme. 
Paskutinysis prezidento For 
do susitikimas su Brežnevu

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
santykių su JAV krizės. 
Sovietams čia rūpėjęs prin
cipas. JAV nūdienis susirū
pinimas žydų emigracijos 
teise, ryt gali paskatinti 
kitas galybes reikalauti kitų 
teisių kitom tautom. Ta bai
mė galinti priversti režimą 
sugriežtinti.

Iš kitos pusės žiūrint, 
Vakarai jau seniai turėjo 
ne tik galimybės, bet ir pa
reigos užstoti Sovietų Są
jungos pavergtas tautas, ta
čiau jie to nepadarė ir dar 
mažiau vilties yra, kad jie 
tai padarys ateityje. Dau
giau vilties davė Kinija, tas 
milžiniškas žmonių skruzdė
lynas. Teoriškai galvojant. 
Praktiškai ji, žinoma, per 
silpna bet kokiam ginkluo
tam susidūrimui su sovie
tais. Be to kas ją valdo? 
Kinijos santvarka visados 
buvo mįslė, tokia ji lieka ir 
toliau.

Nedaug šviesos įnešė ir 
neseniai įvykę Kinijos Liau
dies Seimo posėdžiai, ku
riuose buvo priimta nauja 
konstitucija. Atrodo, kad ir 
Kinijos didžiausias rūpestis 
yra vidaus santvarka. Po
sėdžiai buvo pravesti Mao 
mintimi: "kiekviena organi
zacija turi turėti savo tai
sykles, o valstybė įstaty
mus”.

Mintis gana plokščia, bet 
ji liudija norą surasti kokį 
nors tiltą tarp praeities ir 
ateities. Įdomu, kad pats 
Mao posėdžiuose nedalyva
vo, nors nepaisant savo 81 
metų esąs sveikas ir nese-

Valdivostoke tačiau nedavė 
jokių apčiuopiamų rezultatų. 
Buvo sutarta, kad JAV ir 
USSR pradės mažinti įvai
rių, nepaprasto sprogimo 
galią turinčių, ginklų gamy
bą. Šitokia ginklų kontrolė, 
nežiūrinti visko, paliks pa
kankamai ginklų abiem ša
lim susprogdinti visą pasau
lį. Pati pavojingiausia karo 
pradžios vieta šiandien yra 
Artimieji Rytai. Arabai pa
brėžia kiekvienoje savo kon
ferencijoje, kad karas su Iz
raeliu yra neišvengiamas ir 
kad jo pradžia tėra tiktai lai
ko klausimas.

Vakarų pasauliui, gaunan
čiam milžiniškus naftos kie
kius iš arabų kraštų, gręsia 
pavojus, jog Izraelio - arabų 
karo išdava greičiausiai bus 
naftos siuntimo sustabdy 
mas, kad Vakarų Europai 
turėtų neišdildomų pasek
mių.

Vakariečių yra aiškiai nu
statyta, kad pirmoji naftos 
blokada ir kainų pakėlimai 
buvo rusų inspiruoti ir kai 
kuriuose kraštuose konkre
čiai suorganizuoti. Prancūzi
ja, Anglija, Vokietija, Itali
ja ir kiti Europos kraštai su 
mažomis išimtimis dėl šios 
sampratos turi palaikyti 
kaip galima geresnius diplo
matinius santykius su arabų 
kraštais ir daro nuolaidas 
Rusijai, kad užsitikrintų 
bent daliną naftos tiekimą 
iš šios imperijos.

Pasaulio finansinė sistema 
jau pradėjo visai rimtai jus
ti naftos kainų pakėlimo iš
davas ir kai kurie kraštai 
jau atsirado ūkinėje krizėje. 

(Nukelta į 2 psl.) 

niai priėmė lankytojus iš už
sienio. Kitaip sakant, gar
binamas nebuvo jis pats, bet 
tik jo šešėlis, aiškinant jo 
mintis taip, kaip aiškintojų 
interesai reikalauja. Pagrin
dinis aiškintojas 76 m. mi- 
nisteris pirmininkas Čiu 
En-lai jau ilgesnį laiką pra
leidžia (ir ten priima lanky
tojus iš svetur) ligoninėje. 
Ten jis gali būti iš reikalo, 
bet gal būt ir politiniais 
sumetimais. Mat, jei žmo
gus yra ligoninėje, jis jau 
viena koja yra ir danguje, 
tai kam tokį versti? Nuduo
damas sunkiai sergantį, ar 
toks būdamas, Čiu išsilaiko 
valdžioje. Jei taip, kokios 
iniciatyvos gali laukti iš kraš 
to, kuris yra valdomas palie
gėlių klikos?

Iš tikro pats Čiu Enlai, 
nors savo kalboje ir koliojo 
sovietus, tačiau konkrečiai 
niekuo negrąsino. Jo viltis 
buvo ta, kad anksčiau ar vė
liau karas tarp JAV ir So
vietų Sąjungos esąs neišven
giamas. Kaip ir kodėl jis iš
samiau nepaaiškino. O tai 
perša mintį, kad visos di
džiosios valstybės yra susi
rūpinusios daugiau savo vi
daus bėdomis ir santvarka, 
negu iniciatyva užsienio po
litikoje.

AR ĮSIKŪNYS ISLAMU VALDOVŲ
VILTYS? ro.em's aušrotas

š.m. sausio 20 d. News- 
week savaitraštis paskyrė 
net du tarptautinės politikos 
vedamuosius Irano monar
cho pastarųjų mėnesių sieki
mams paryškinti. Šių minčių 
dalį pamėginsiu čia suglaus
tai atpasakoti.

Irano valdovas Moham- 
med Rėza Pahlavi šiuo me
tu kontroliuoja ne tik virš 33 
milijonų gyventojų, bet taip 
skaičiuoja bilijonus dolerių. 
Jis puikiai žino, kad “pini
gai yra jėga”. Šią energi
ją jis stengiasi pajungti, 
kad ji tarnautų ne tik jo as
meniškiems planams įgy
vendinti, bet taip pat kad ji 
būtų naudinga ir viso kraš
to reikalams.

Šachas yra labai jau ambi
cingas asmuo: jis tiki, kad 
Irano strategiškai-geografiš- 
ka padėtis ir beveik neribo
ti žibalo šaltiniai, atėjus lai
kui, sudarys Persijai sąly
gas įsirikiuoti į pasaulinių 
jėgų eilę. Su iš žibalo už
dirbtais bilijonais dolerių, 
jis ne tik sukūrė moderniš
ką, gerai ginkluotą kumštį. 
Šios programos kertinis ak
muo yra sukūrimas 20,000 
megawatt atomine energija 
varomų elektrainių energi-
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At/renTi os Lietuviu Tautinės Sąjungos East Chicagos skyriaus naujoji valdyba. 
Stovi iš kairės: vicepirmininkai Juozas Neverauskas ir Vytautas Aukštuolis, pir
mininkas Romualdas Nemickas, iždininkas Antanas Juodvalkis ir sekretorius Jonas 
Rimkūnas.

Nauja ALT S-gos East Chicagos skyriaus valdyba

L

ALTS-gos East Chicagos 
skyriaus visuotinas narių su
sirinkimas įvyko š.m. sausio 
11 d. Irenos ir Jono Rimkū- 
nų namuose, Hammond, 
Ind.

Susirinkimą atidarė skyr. 
pirm. Vytautas Aukštuolis 
ir minutės susikaupimu pa
prašė pagerbti mirusį narį 
Joną Petkūną.

jos tinklo: šis tikslas tris 
kartus padidintų krašto 
elektrainių energijos jėgą li
gi 1990 m. Šiuos toli sie
kiančius uždavinius įgyven
dinti Iranas 1974 m. Europo
je nupirko ketverius gene
ratorius, galinčius pagamin
ti 4,200 megawatt elektrai- 
nės energijos.

Ir dar daugiau. Jau šių 
metų pradžioje iraniečiai pa
sirašė su Prancūzija susi
tarimą nupirkti 25% pratur
tinto uranijaus iš prie Gre
noblio statomų įmonių,, su
mokėdami už šį sandėrį 1,2 
bilijonus dolerių. Tikima, 
kad šio susitarimo dėka, Ira
nas, gal netrukus, kaip ir In
dija, galės pasigaminti ato
minius užtaisus, kurie bus 
panaudojami ‘taikingiems’ 
tikslams.

Šie ir visi kiti taikingi 
tikslai yra taip pat mėgina
mi permesti ir į Islamo kraš
tus, kuriuose pranašo Mo- 
hammed žodis dar yra ly
giai svarus, kaip kad ir buvo 
šio šimtmečio pradžioje. Štai 
šių metų pradžioje, lygiai 
kaip ir 1939 m., Irano ša
chas atvyko į Kairą ir apsi
stojo Abdin’o rūmuose; tuo
se pačiuose prieš 36 metus
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Susirinkimui pirmininkau
ti pakvietė Joną Rimkūną, o 
sekretoriauti Kęstutį Sidab
rą. Valdybos sekretorius 
J. Rimkūnas susirinkimo da
lyvius supažindino su S-gos 
Valdybos bendraraščiais.

Pranešimus padarė skyr. 
pirm. V. Aukštuolis ir iždi
ninkas A. Juodvalkis. Iš pra
nešimų paaiškėjo, kad sky
riaus surengtoji tradicinė 
gegužinė davė pelno ir įga
lino valdybą paremti Sąjun
gos ir kt. kultūrinius rei
kalus. Iš savo kuklių ištek
lių skyrius parėmė’; ALTS- 
valdybą $70.00, Vilties drau
giją -- $100.00, ALT vietos 
skyrių $25.00, Margutį -- 
$20.00. Knygoms leisti: 
“Tautinės Minties keliu” -- 
$100.00 ir ‘Smetonos raš
tams’ -- $50.00. Vasario 16 
gimnazijai $100.00 (narių su
aukota suma).

Tai vieningo ir nuoširdaus 
darbo vaisius..Atskirai rei
kia pažymėti skyriaus narių 
- moterų įnašą į skyriaus 
veiklą ir lėšų telkimą. Sa
vo darbu ir auka jos visa
da papildo skyriaus kasą ir 
įgalina paremti būtiniausius 
Sąjungos ir kitus lietuviš
kus reikalus.

Į naująją skyriaus valdy
bą išrinkti ir pareigomis 
pasiskirstė: pirmininkas Ro
mualdas Nemickas, vicepir
mininkai -- Vytautas Aukš
tuolis ir Juozas Neveraus
kas, sekretorius Jonas Rim
kūnas ir iždininkas Antanas 
Juodvalkis. Dauguma val
dybos narių pasiliko iš seno
sios valdybos, tik J. Neve
rauskas yra naujas žmogus. 
V. Aukštuolis, pirmininka
vęs skyriui dvi kadencijas, 
panorėjo lengvesnių pareigų 

šachas vedė tada buvusio 
Egipto karaliaus Faruko se
serį, princesę Fawzia. Ta- 

(Nukelta į 2 psl.)

Paskaitininkas stud. Vik
toras Sidabras, baigęs Chi
cagos Aukšt. lituanistinę 
mokyklą ir Pedagogini lit. 
institutą, studijuoja univer
sitete istoriją.

ir susikeitė su R. Nemic- 
ku. Kiti pasiliko senose pa
reigose.

Į kontrolės komisiją iš
rinkti: Irena Rimkūnienė, 
Elena Pocienė ir Kęstutis 
Sidabras.

Vilties d-jos pirmininkas 
Kazimieras Pocius painfor
mavo susirinkimą apie Dir
vos finansinę padėtį ir prašė 
neužmiršti savąją spaudą 
paremti. Susirinkimas Vil
ties d-jos įnešą nutarė padi
dinti 100 dol.

Išsėmus darbotvarkę, sky 
riaus narių Erikos ir Kęstu
čio Sidabrų sūnus, studen
tas Viktoras Sidabras, skai
tė paskaitą apie spaudos at
gavimą. Paskaita buvo gerai 
paruošta ir gražia bei taisyk
linga lietuvių kalba pęrduo- 
ta. Savo žodyje iškėlė ne
žinomų faktų, kovoje už 
spaudos atgavimą. Susirin
kusieji atydžiai išklausė jau
nojo paskaitininko žodį ir pa
sidžiaugė jaunųjų lietuvių 
pasiruošimu išlaikyti lietu
vybę tolimesnei ateičiai.

Po paskaitos, Irenos ir Jo
no Rimkūnų nuoširdžioje 
globoje, susirinkimo daly
viai vaišinosi ir dalinosi 
įspūdžiais, (aj)

*♦*

LB East Chicagos apylin
kės valdybos, pirmininkau
jamos Kazimiero Pociaus, 
rūpesčiu, š.m. sausio 19- d. 
buvo užpirktos šv. Mišios už 
Romą Kalantą, atidavusį 
aukščiausią auką už Lietu
vos laisvę. Mišių metu 
giedojo bažnytinis choras,. 
vadovaujamas muziko A. 
Giedraičio. Reikšmingą pa
mokslą pasakė kun. A. Sa
baliauskas. Pamaldose daly
vavo daugiau žmonių, kaip 
paprastai. (aj)
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Anglija atitraukė visas savo 
karines pajėgas į Rytus nuo 
Suezo Kanalo, palikdama tik 
simbolinę jėgą Hongkonge. 
Vakarų valstybės, ypatingai 
NATO kraštai, turi milžiniš
kų sunkumų finansuoti karo 
pajėgų išlaikymo lygi. Vi
duržemio jūros kraštai turi 
vidaus politinių problemų, 
kurios didėja Sovietų laivy
no stiprinimu šioje ligi šiol 
Vakarų valstybių dominuo
jamoje strateginiai nepap
rastai svarbioje jūroje. Ara
bų kraštai ir Persija leidžia 
milijardus dolerių savo ka
rinėm pajėgom moderninti, 
ir jau dabar turi tiek gink
lų, jog sekantis arabų- 
Izraelio karas gali išsiplė
toti j daug didesnius geogra
finius plotus liečianti kon
fliktą. Tokio Sovietų imperi
jos veržlumo Vakarų pasau
lis negali ilgai toleruoti.

Jungtinių Amerikos Vals
tybių diplomatiniai žygiai 
Maskvoje ir Pekinge ir yra 
nukreipti ta linkme, kad bū
tų išvengtas trečias pasau
linis karas. Jungtinės Tau
tos, į kurias buvo dėta tiek 
daug vilčių, yra visai bejė
gės ir jau šiandien balsų 
skaičium dominuojamos ko
munistų bloko, Afrikos vals
tybių bei arabų, kas buvo 
aiškiai parodyta Palestinos 
Laisvinimo Armijos klausi
mu. Šioje organizacijoje mes 
turim didžiausią galimybę 
pasiekti ko nors palankaus 
okupuotos Lietuvos reikalu 
žmogaus teisių srityje. Mes 
turime nuolatos kartoti 
Jungtinių Tautų atstovy
bėms, kas pritaikoma vals
tybių neturėjusioms taute
lėms, turi būti kaip galima 
greičiau pritaikyta Lietuvai, 
bei Latvijai ir Estijai.

Didelis smūgis Pabaltijo 
kraštams buvo Australijos 
ir Naujosios Zelandijos vy
riausybių de jure okupavi
mo nepripažinimo atšauki
mas. Gavus tą žinią, Vliko 
Valdyba nutarė ir padarė:

1) Pasiuntė Australijos 
vyriausybei protestą;

2) paragino visus lietuvius 
siųsti protesto telegramas 
bei laiškus Australijos vy-

. riausybei;
3) prašė Batuno, kad jis 

veiktų per Australijos misi
ją prie Jungtinių Tautų;

4) pasiūlė PLB, kad ji pa
ragintų savo skyrius drauge 
su latviais ir estais ruoš
ti demonstracijoas prie Aus
tralijos įstaigų rugpiūčio 17 
d.;

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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5) tuojau painformavo 
apie tai viso pasaulio lietu
vius, spaudą ir radijo sto
tis.

Vasario pradžioje Vliko 
valdyba prašė Baltų Santal
kos imtis bendrų žygių Že
nevoje, kur nuolatiniai su 
Vliku tuo klausimu bendra
darbiauja dr. Gerutis. Kai 
kurie Vliko nariai turėjo pa
sikalbėjimus su Kalmanavi- 
čium ir Velonskiu, kurie 
neseniai išvykę iš Lietuvos 
pateikė daug naujų žinių. 
Velonskis yra vienintelis Va
karuose gyvenąs žmogus, 
kuris nuo keliolikos metrų 
atstumo matė Romo Kalan
tos susideginimą. Kalmana- 
vičius dirba palankiai lie- 
tuvių-žydų reikalui Izraely
je.

Vlikas. per Rūtą Žyman
taitę kovo mėnesį aprūpino 
medžiaga senatorius Spark- 
man, Scott ir kitus, kurie 
vyko į Tarptautinę Parla
mentarinę Konferenciją Bu
karešte. Tas pat buvo pa
daryta ir rugsėjo mėnesį 
prieš tos konferencijos de
legacijos išvykimą Japoni- 
jon. Visuose Vliko Valdybos 
posėdžiuose svarstomi Bra
žinskų reikalai. Turkijon Vli
ko pasiųstas nuvyko Vliko 
vicepirmininkas Jurgis Va
laitis su advokate Armo- 
niene, o po to, liepos pra
džioje ten net 10 dienų pra
leido čia į jus kalbąs.

Sovietams pradėjus vėl 
pulti kai kuriuos mūsų iški
lius veikėjus, gyvenančius 
laisvame pasaulyje, už neva 
tai padarytus karo nusikal
timus, o ypač žydų naiki
nimą nacių okupacijos me
tais Lietuvoje, Vlikas įtei
kė Valstybės Departamen
tui platų memorandumą 
apie žydų padėti Lietuvoje 
nuo 14-jo šimtmečio. Lyd
raštyje buvo pasisakyta, 
kad per pirmąją bolševikų 
ir nacių okupacijas Lietuvo
je žuvo apie 700,000 Lietu
vos gyventojų. Daugiau lie
tuvių žuvo nuo bolševikų, o 
žydų tikybos Lietuvos pilie
čių -- nuo nacių.

Vliko pirmininkas įvai
riais klausimais daug kartų 
lankėsi Washingtone. Jis 
taip pat padarė dvi keliones 
Europon, kur kalbėjosi su 
Lietuvos diplomatais ir už
sienio vyriausybių atstovais. 
Jis taip pat lankėsi Chicago
je Lietuvių Kongrese bei kai 
kuriose vietovėse įvairiomis 
progomis.

Vlikas, sužinojęs apie 

nelaimingą Kudirkos inci
dentą, tuč tuojau telefonu 
susirišo su Valstybės De
partamentu, Lietuvos diplo
matais bei kitomis lietuvių 
ir tarptautinėmis organiza
cijomis ir visą laiką rėmė 
jų bei pavienių asmenų pas
tangas Kudirkos šeimai iš
gelbėti. Padėka priklauso 
visiems ypatingai prie to 
prisidėjusiems.

Vlikas nuolatiniai bendra
darbiavo su Pasaulio Pabal
tijo Santalka ir vykdė įvai
rius bendrai sutartus žy
gius.

Vlikas nuoširdžiai ir arti
mai bendradarbiavo su Lie
tuvos Diplomatine Tarnyba 
ir visomis kitomis vadovau
jančiomis lietuvių organiza
cijomis laisvajame pasauly
je.

Vlikas rūpinosi ir tebesi
rūpina iš Lietuvos atvyku
siais Vaclovu Sevruku ir 
Aloyzu Jurgučiu, bei kitais 
pabėgėliais ir disidentais iš 
okupuotos Lietuvos.

Vlikas daug darbo skiria 
lietuvių kalinių išlaisvinimui 
iš koncentracijos stovyklų ir 
kalėjimų. Senatoriui James 
Buckley, prieš jam vykstant 
į Maskvą, Vlikas pristatė 
154 politinių kalinių sąrašą 
ir prašė jo pagalbos. Jam 
grįžus iš Maskvos, New 
York Times lapkr. 27 d. at
spausdino jo pareiškimą, 
kad jis, būdamas Sov. Sąjun
goj, rūpinosi lietuvių ir kitų 
tautybių kalinių paleidimu. 
Vlikas prašė per įvairias lie
tuvių organizacijas siųsti se
natoriui James L. Buckley 
padėkos telegramas ir laiš
kus už jo ypatingą rūpini
mąsi lietuviais.

Vlikas palaiko glaudžius 
santykius su ukrainiečiais 
bei daugeliu kitų sovietų 
pavergtų tautybių atstovais. 
Vliko Tarybos ir Valdybos 
veikla yra sunki, nuolatinė,- 
pastovi ir mažai garsinama, 
Vlikui reikia jūsų visų in
telektualinės ir moralinės 
pagalbos. Aš dar kartą kvie
čiu viso pasaulio lietuvius 
daugiau aukotis Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mui.

Simas Kudirka, Romas 
Kalanta, Vaclovas Sevrukas 
yra gyvi pavyzdžiai iki ko
kio laipsnio okupuotos Lie
tuvos patriotai aukojasi ne
priklausomybės atstatymui 
ir tas mus visus įpareigoja 
sekti jų pavyzdžiu. (ELTA)

AR ĮSIKŪNYS 

ISLAMO...
(Atkelta iš 1 psl.) 

čiau iš tų vedybų neišaugo 
šakotas Islamo medis, po ku
rio šešėliu būtų galėję slėp
tis Allaho išpažintojai. Ir 
vėl, praėjusią savaitę, ša
chas taip pat buvo priim
tas Abdino rūmuose: dar 
vieną kartą, kad pamėgin
tų sulydinti Teherano - Kai
ro politinės veiklos ašį, kuri 
tvertų ilgėliau negu pirmo
ji. Žinoma, šį kartą Islamo 
vadovų svajonės, sukurti Is
lamo imperiją nuo Indijos li
gi Atlanto vandenynų, nesi
remia šeimyniškais ryšiais, 
bet kariška jėga ir pini
gais.

Pakeliui į Kairą šachas 
dar buvo sustojęs ir Amma- 
ne, kuriame Jordanijos ka
raliui Husseinui padovano
jo F-5 sprausminių lėktuvų 
eskadrilę. Monarchas jorda- 

niečiams taip pat pažadėjo 
nuolatinę finansinę paramą, 
kuri ‘Jordaniją paverstų 
stipriu ir išvystytu kraštu”.

Atvykuį į Kairą Persijos 
šachą sutiko tūkstančiai iš 
viso Egipto suvežtų demons
trantų, važiavusių 2,000 
Mercedes automobiliais, ku
riuos monarchas padovanojo 
Egiptui. Vienas Kairo laik- 
rščių šacho apsilankymą pa
vadino “vienu iš svarbiausių 
valstybininkų vizitų” moder
naus Egipto istorijoje.

Irano ir Izraelio slapto
sios tarnybos bendradarbia
vusios ligi 1967 m.; taip pat 
Izraelyje slaptai būdavo ap
mokomi Irano kariai aptar
nauti moderniškus JAV 
ginklus. Tačiau po. 1967 m. 
šachas griežtai pakeitė savo 
politiką Izraelio atžvilgiu: 
kai tik jam pasitaiko gera 
proga, šachas reikalauja, 
kad Izraelis pasitrauktų iš 
arabų okupuotų žemių. Ne
perseniai monarchas pareiš
kė, kad 1973 m. spalio mė
nesio karas “buvęs labai 
veiksmingas Izraelio sukrė
timas, kad pastarasis nebū
tų toks užsispyręs”.

Šachas stengiasi padėti 
arabams ne tik žodžiais, bet 
ir veiksmais. Mat Izraelis 
privalo įvykdyti II-jį atsi
traukimo žingsnį iš arabų 
okupuotų žemių. Sadat rei
kalauja, kad Abu Rudeis ži
balo valyklos Sinajaus dy
kumoje būtų gražintos Egip
tui. Šio atsitraukimo sąly
goms įvykdyti arabų rei
kalaujama prasme, Izraelis 
netektų apie penkių milijo
nų tonų žibalo per metus. 
Šachas žada šį nuostolį 
Izraeliui kompensuoti, par
duodamas žydams tiek pat 
prarandamo žibalo. Ir Sadat 
sutinka su tokiu bizniu. Ži
noma, kad ir prie šio ‘gešef- 
to’ savo rankas yra prikišęs 
ir H. Kissingeris..

Galima tvirtinti, kad ša
cho apsilankymas Kaire bu
vo Sadatui naudingas ne tik 
ekonomiškai (buvo sudary
tos ekonomiškos sutartys už 

'vieną bilijoną dolerių), bet 
taip pat ir politiškai. Da
bar Egiptas, pasikliaudamas 
Irano geru žodžiu ir užta
rimu, žymiai pakėlė savo po
litinį svorį tarptautiniuose 
susibūrimuose. O to Egip
tui, prieš prasidedant Žene
vos deryboms, labai jau trū
ko.

Giliau nagrinėjant šiuos 
visus reikalus mes galime 
prieiti vienos ir neklaidin
gos išvados: didžiąją dalimi 
ir už Jordanijai padova
notus F-5 sprausminius nai
kintuvus, bei už Egiptui 
padovanotus Mercedes au
tomobilius moką ne kas ki
tas, bet JAV mokesčių mo
kėtojas. Gi ne kas kitas bet, 
amerikiečiai ir dalinai euro
piečiai moka per aukštas 
kainas už Irano žibalą, kad 
pastarasis galėtų vykdyti 
savo politišką žaidimą.

WANTED JOURNEYMEN
FORM GRINDERS — FLAT WORK 
FORM GRINDERS — BROWN & 

SHARPE
LATHE HANDS — TURRET AND 

ENGINE
THREAD GRINDERS

Mušt have job shop experience. 
Only experienced need apply. 

Top rate, all fringe benefits, plūs 
overtime.

Apply in person 
FORM — A — TOOL CO. 

8610 Madison
Cleveland, Ohio

(5-9)

BOILER OPERATOR
Opening for experienced Boiler Oper
ator with mechanical background. 

lligh pressure Iicense required 
BEAREOOT CORPORATION 

FIRST AND WATER STS. 
WADSWORTH. OHIO 

216-335-2581
(7-13)

BOSTONO SKAUTU SIDABRINIS 
JUBILiEJUS

Jis bus švenčiamas š.m. 
vasario 1 d., šeštadienį,
Bostono Lietuvių Piliečių 
Klubo auditorijoje. Meninę 
programą išpildys Toronto 
tautinių šokių ansamblis 
‘Gintaras’.

Praėjusių metų pabaigo
je Bostono ‘Baltijos’ ir ‘Žal
girio’ tuntų padaliniai su sa
vo vadovybe, vėliavomis ir 
gausiais svečiais turėjo iškil
mingą sueigą. Vadovavo 
pask. V. Čepas. Visiems su
giedojus Lietuvos himną, 
kun. Janiūnas sukalbėjo 
maldą, Vytautas Dilba per
skaitė sukaktuvinį įsakymą, 
kuriuo 7-nios paukštytės ir 
vienas vilkiukas buvo pakel
ti į skautus, o abiejų Tun
tų padalinių vadovai į aukš
tesnius skautijos laipsnius. 
Buvo pareikšta padėka Bos
tono skautų krepšinio rink
tinei, kuri pasižymėjo var
žybose New Yorke. Apie 
skauto pareigas Dievui ir 
Tėvynei kalbėjo jūrų skautų 
vadovas Mykolas Manomai- 
tis. Jis pristatė apdovano
jimui skautą L. Bacevičių, 
kuris savo sumanumu ir grei 
ta orientacija išgelbėjo gy
vybę automobilio nelaimėje 
sužeistai moteriai.

Po oficialios dalies skau
tus jubiliejaus proga svei
kino inž. dr. J. Gimbutas, 
pažymėdamas, kad Bostono 
skautus prieš 25-rius metus 
suorganizavo prof. Ignas 
Končius ir Valerija Barmie- 
nė, kurios dukra Dalia So- 
deikienė šiandien jau vado
vauja ‘Baltijos’ tuntui, o dau
guma čia esančių skautų 
tuo metu dar nebuvo gimę. 
Po jo gražų sveikinimo žo
dį tarė rašyt Antanas Gus
taitis, lietuvių parapijos 
klebonas kun. A. Baltrašiū- 
nas ir LB-nės pirmin. Anta
nas Matjoška.

Meninėje sueigos progra
moje prie skautiško laužo, 
vadovaujant vyresniesiems, 
jaunimas atliko įvairių skau
tiškų komiškų vaizdelių ir 
padainavo skautiškų dainų. 
Garbė skautijos vadovams 
kurie mūsų jaunimą auklėja 
ir veda lietuvišku keliu. Mū
sų visų pareiga dalyvauti 
jų sukaktuviniame koncerte 
vasario 1 dieną ir pasigė

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį 
lietuvį kailininku 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINA

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

vy . •

185 North Wabash Avenue 2nd Floor 
Chicągo, III. 60601

rėti Toronto ‘Gintaro’ žais
mingų tautinių šokių pynė
mis.

J.V. Sūduvas

• Keleivis, Lietuvių So
cialistų S-gos leidžiamas 
Bostone savaitraštis, reda
guojamas J. Sondos, š. m. 
vasario 9 d. mini 70 metų 
sukaktį, kai 1905 m. Bos
tone jį įsteigė ir leido Anta
nas žvingilas. šiai sukak
čiai paminėti balandžio 27 
d. Bostono Lietuvių Piliečių 
klube rengiamas minėjimas. 
Minėjimui ruošti sudarytas 
specialus jubiliejaus komi
tetas. Keleivio adresas: 636
E. Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127.

OPPORTUNITY FOR IST 
CLASS SKILLED HELP 

FOR A NEWLY RELOCATED 
MANUFACTURER 

of special cutting tools wishes 
to employ the following 
UNIVERSAL MILLING 

MACHINES OPERATORS 
experienced on spirai milling 

machines 1
TOOL and CUTTER GRINDERS 
Mušt be able to sėt up and work 
from blue prints. Steady work 
for qualified men. Liberal per
sonnel policies & fringe benefits. 
Apply in person: 

MULTI-CUT, INC. 
4,320 Airwest SE.

(Off 44th and Broadmoor) 
Kentwood, Mich. 49508 

616-698-6980
(3-9)

WANTED AT ONCE 
IST CLESS SKILLED 

BLACKSMITH
Mušt have previous experience 
and forging experience helpful. 

Good hourly rate and fringe 
benefits.

Anyone interester should apply 
after Jan. Ist, 1975.

CLARK EQUI1’MENT CO. 
1300 Falahee 

Jackson, Mich.
An Cqual Opportunity Employer 

(510)

MACHINISTS
HORIZONTAL BORING MILL 

ENGINE LATHE 
Mušt have experience with ability 
sėt up and operate from blue prints, 
choice of shifts available, over-lime.

Call (216) 773-8421
(7-13.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai; J. JANUSAIT1S ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo Aktas - Po
piežiškoje Šv. Kazimiero Kolegijoje Romoje esančio že
mėlapio detalė. (Elta-Press)

VASARIO 16 ARTĖJANT
Šiemet švenčiame Lietu

vos nepriklausomybės šven
tę Vasario 16-ją 57-jį kartą, 
tik deja, negalėdami girdė
ti 57-nių laisvės varpo dū
žių, įprastų girdėti tėvynėje 
laisvės laikais. Varpo dū
žių, skelbiančių tautos 
džiaugsmo balsą, primenan
čių jos atsiekimus gyvenant 
laisvėje, dėl kurios visas 
pasaulis visais būdais ir 
priemonėm, negailėdamas 
jokių aukų kovoja, prime
nančių tautos kančias ver
gijoje. Varpo balso, prime
nančio, jog laisvė pasiekia
ma tik didelėmis aukomis ir 
pasišventimu, tik kieto ir 
vieningo veikimo dėka.

Kiekviena tauta turi skir
tingas savo tautines šven
tes, tradicijas, bet visos iš 
jų vienodai ir ypatinga šven
te atžymi savo laisvės pa
skelbimo dieną, įjungiant į 
ją tautos trdicijas, prisi
menant praeitį, didvyriškus 
darbus ir laimėjimus, pa
gerbiant žuvusius.

Ir lietuvių tauta prieš 
57 metus prisikėlusi lais
vam gyvenimui, jautė ir gy
veno vienu bendru mūsų 
tautos pulsu. Tautos nariai 
buvo aktyvūs tautinių ver
tybių kūrėjai ir saugotojai. 
Jie jautė, kad visus tarp sa
vęs jungia tikri ir stiprūs 
ryšiai kalboje, papročiuose, 
tradicijoj ir aplamai tautinėj 
kultūroj, kuri yra mūsų 
bendrų tautos pergyvenimų 
realus įsikūnijimas.

Dabar tą šventę tos pačios 
tautos sūnūs mini skirtingai 
likę savo tėvynėj sovietų 
okupacijoj ir mes laisvuose 
kraštuose. Išeivijoje, nors 
mūsų nedaug, bet kada dir
bame vieningai, esame pa
jėgūs atlikti didelių ir Lie
tuvai naudingų darbų.

Mes vėl kasmet renka
mės ne džiaugsmu pasida
linti, bet rimtimi, susikau
pimu ir nauju pasiryžimu 
įsijungti į Lietuvos išlais
vinimo bei lietuvybės išlai
kymo kovą. Šių dienų Vasa

rio 16 švenčiant kiekvieną 
iš mūsų vėl jungia bendra 
idėja, kaip greičiau Lietuvą 
išlaisvinti ir kokiu būdu 
kiekvienam prie to prisidė
ti.

Kad ši mūsų didžioji tau
tinė šventė pasiektų bent 
kokių rezultatų, ji turi būti 

organizuojama visų sutelkti
nėmis jėgomis. Ne žodžiais 
apie vienybę kalbant, kaip 
tai paskutiniu laiku įprasta 
veikti, bet veikla ir dar
bais.

Mes visi tikime, kad Lie
tuva vėl bus laisva ir nepri
klausoma. Vasario 16 dienos 
minėjimuose gausiai susi
rinkę parodom svetimiems 
mūsų pastangas ir entuzi
azmą žodžiais ir aukomis ati
duodami savo duoklę lais
vinimo reikalams, vieningai 
sugiedame tautos himną, 
bet ar ilgai toje vienybė
je dirbame siekdami to pa
ties idealo? Grįžę į kasdie
nybę netrukus vėl susidu
riam su nuomonių skirtu
mais svarbiausioje mūsų 
bendros veiklos politinėj sri
tyje.

Ši 57-ji Lietuvos laisvės 
atgavimo sukaktis tenesi- 
baigia vien minėjimo salė
se iškilmingais šūkiais ir 
vienbalsiai priimtom rezoliu
cijom, tebūna įprasminta va
dovaujančių organizacijų 
nuoširdžiu sutarimu toliau 
dirbti bendromis jėgomis.

Emilija Čekienė

AUKOS 
DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo Dirvai šie asmenys:

“Yra asmenų, išėjusių 
universitetus, o vis dėlto nei 
išprusimu nei inteligentiš
kumu negalinčių prilygti kai 
kuriems, kurie, kad ir 
neturėjo progos lankyti mo
kyklų, bet savo pastango
mis, kilnia dvasia ir gabiu 
protu pasiekė tikrai apsi- 
švietusio žmogaus vardą”.

Ši Vikt. Vencienės, buv. 
Baltimorės lietuvių veikėjos 
(neseniai mirusio dr. Blado 
Venciaus našlės) pastaba la
bai tinka aptarti Petrui Ja
rui, senosios ateivijos vete- 
ranui-tautininkui, kuriam 
gruodžio 14 d. suėjo 95 me
tai amžiaus. Ilgaamžių lietu
vių tarpe atsiranda ne vie
nas. P. Jaras garbingas tau
tietis dėlto, kad tie metai 
praleisti ne vien uždarbiau
jant ‘kriaučių šapoj’ arba be
sivaikant kokios nors pra
mogos, bet plušant liet, vi
suomenės labui.

Vienas praėjusio šimtme
čio pabaigoj Baltimorėje gy
venęs aušrininkas jau vė
liau, kai Amerikoj buvo įgi
jęs daugiau patirties, taip 
sakė: “Tiktai mažuma lie
tuvių yra pagarbos verti; to
ji mažuma visur ir visuo
met neša gausias aukas ant 
tėvyniškos dirvos -- dau
giau, negu pajėgos ištesi”. 
Tarp tokių buvo ir P. Ja
ras, kuris didžiąją savo na
šaus gyvenimo dalį buvo 
užsidėjęs dvigubą naštą: 
jis triūsė liet, organizacijo
se ir tuo pačiu laiku laikraš- 
tininkavo.

Anksčiau, prieš dypiečių 
atvykimą mūsų laikraščiuo
se žinios iš liet, gyvenvie
čių nebūdavo retenybė, kaip 
kad dabar dažnai esti. Jų pa
rūpindavo vos pradinę mo
kyklą telankę arba net be
raščiai, kokiu 1901 metais į 
Ameriką atplaukęs buvo ir 
P. Jaras. Tačiau savo užsi
spyrimu, tvirta valia jis taip 
dailiai pramoko valdyti 
plunksną, kad skaitydamas 
jo užrašytus posėdžių nuta
rimus, pav. Baltimorės Liet. 
Draugijų Tarybos protoko
lų knygoje, negali atsigėrė
ti jo tvarkinga rašysena, 
gražia kalba ir įrašų tikslu
mu. Užtat jį mėgo ir redak
toriai, kad jis sugebėdavo 
trumpai, aiškiai išdėstyti 
reikalą arba aptarti aprašo
mą įvykį.

Kai 1910 m. pradėjo nuo 
laikraščio Saulės, beveik per 
50 metų laikotarpį jo siun
čiamomis iš Baltimorės liet, 
gyvenimo žiniomis naudojo
si Vienybė Lietuvninkų (vė
liau Vienybė), bostoniškė 
Ateitis, Sandara, Tėvynė, 
Dirva, Amerikos Lietuvis ir 
net kanadiškė Nepriklauso
moji Lietuva. Į laikraštinį 
darbą buvo stipriai įsikin
kęs, stengdavosi ką nors

Petras Jaras, sulaukęs 95 
metų amžiaus.

E. Baranauskas. Detroit $1.00
J. Ališauskas, Cicero .... 3.00
Marija Šaltenis.

Los Angeles .................. 7.00
E. Jansonas,

Osterville-Cape Cod .. 7.00

2.00
7.00
2.00
7.00
3.00
7.00
2.00

..15.00

15.00
7.00

V. Vitkus. Rochester .... 
A. Plioplys. Toronto ....
K. Karečka. Woodhaven ..
V. Zdanys. Westersfield .. 
J. Turčinskas. Chicago .. 
V. Šukys, Toledo ..............
M. Subonis, Yoyngstovvn 
Gintaras Gureckas,

Palos Verdes Estate ... .12.00 
A. Baltrukonis. Cleveland 1.00 
H. Bitėnas. Elizbeth .... 2.00 
J. Narbutas,

Ville St. Laurent.......... 7.00
L. Garbačauskas. Stayner 10.00
D. Ūsas. Maspeth .............. 7.00
A. Gantautas. Bridgeport 2.00 
Miami Lith. American

Citizen Club, Miami
Detroito Lietuvių

Namai, Detroit ........
J. Narušis, Elizabeth . 
Viktoras Stankus.

Lyndhurst ..................... 37.00
P. Sakas. Siera Madre .... 2.00
J. Nurka. Hartford ..........4.50
Br. Sutkus. Richmond Hill 7.00 
Wilma Diehl. Wickliffc .. 7.00
K. Starinskas. Wickliffe .. 7.00 
K. Trečiokas. Union .... 7.00 
Algirdas Jonys. Dclanco . . 8.00 
A. Koncė. San Rafael .... 10.00 
Br. Basi ui is. Long Beach 2.00 
A. Aleksis. Waterbury .. 2.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

paruošti kiekvieną savaitę. 
Kad naujienos nepasentų, 
parėjęs iš susirinkimo ar 
renginio, rašydavo ligi gilios 
nakties. O ryte reikėdavo 
eiti į siuvyklą ir atlikti 
ilgą ir sunkų darbą. Toks 
persitempimas jį gerokai su
silpnino ir nuo to, kaip ir 
dr. V. Kudirka, buvo gavęs 
džiovą. Turėjo net pusant
rų metų pasigydyti sanato
rijoj.

Jeigu visas savo kores
pondencijas ir kitokius 
spausdintus rašinius būtų 
susirinkęs ir sudėjęs į krū
vą, susidarytų gal net ke
lios knygos, būtų Baltimo
rės lietuvių kronika, iš ku
rios, kaip ant delno, būtų 
matoma, kas 1910-1958 m. 
laikotarpy veikta.

P. Jaro įnašas labai dide
lis ir vietinėse liet, organi
zacijose, pradedant savišal- 
pine Mindaugo - Kęstu
čio Draugija, kurios valdy
boje tai pirmininku tai vi
cepirmininku yra išbuvęs 
apie 40 metų. Rodos, nėra 
Baltimorėje tautinės liet, 
draugijos ar kultūrinės įstai
gos, kur P. "Jaro nepadir
bėta: Sandaroj, Susivieniji
me, Tėvynės Mylėtojų D- 
jęj, Amalgameitų unijos 
Balt. liet, skyriuje, Visuo
meniniame Balt. Liet. Kny
gyne, Balfe, Lietuvai Va
duoti S-goj, Tautinėj S-goj. 
Jis yra talkinęs pirmutinei, 
A. Kurelaičio įsteigtai Balt, 
lietuvių mokyklėlei, jis bū
davo pirmutinės ‘Dainos’ D- 
jos parengimų darbininkas. 
Ėjo visur, kur matė, kad 
dirbamas naudingas tautinis 
darbas. Net ir vėliau, būda
mas poilsininku (pensininku) 
jausdavo reikalą kuo nors 
prisidėti: žiūrėk P. Jaras, vi
sai neprašytas, ir beatne- 
šąs parengimo loterijai ko
kią dovaną.

Karo pabėgėliams Vokie
tijoj, visai negiminėms, yra 
nusiuntęs paramos. Kur tik 
kas pasigarsindavo, kad sto
koja liet, skaitybos, P. Ja
ras tuoj ir atsiliepia: nema
žai knygų yra nusiuntęs į 
neprikl. Lietuvą, Kanadą ir 
net tolimąją Indo kiniją, kur 
į Svetimšalių Legijoną buvo 
patekusių lietuvių.

Tautiniams reikalams P. 
Jaras visada jautrus: kas tik 
kokiu lietuvišku visuomeniš
ku sumanymu į jį kreipėsi 
aukos, niekam neatsakė, 
nors dėl žmonos (jau miru
sios) ir savo daug metų ne
sveikatos yra nemažai turė
jęs išlaidų. Dėlto, kaip jis 
pats sako, turto nesukrovė. 
Iš savo gaunamos pensi
jos, sutaupęs, 200 dol. jau 
yra įteikęs Liet. Fondui ir 
100 dol. paaukojęs pamink
linei liet, koplyčiai Washing- 
tono katalikų katedroje 
įrengti.

Visokeriopa šio miesto 
liet, veikmė gyvavo ir buvo 
plačiai žinoma Amerikoje 
tik dėl tokių ištvermingų 
veikėjų, kaip P. Jaro, pas
tangų ir darbštumo. Ne at
sitiktinai jo vardas Petras --

reiškia: uola. Per visą savo 
amžių nenukrypęs jokion 
svetimybėn nei tarptauti- 
nybėn, išliko, vaižgantiškai 
tariant, nepajudinamas tau- 
čius; kilnių idėjų žmogus, 
skaidraus nusistatymo lie
tuvis.

Kol buvo sveika jo žmo
na, abu būdavo matomi be
veik kiekviename liet, rengi
ny. Vėliau, jau čia suvažia
vus mums,pokariniams atei
viams, kada tik Liet. Salėje 
būdavo koks suėjimas, kas 

, bus atsilankęs kas ne, bet 
Jaras dažniausiai būdavo at
vykęs pats pirmutinis, ge
rokai anksti prieš progra
mos pradžią. Ir stovėdamas 
netoli durų, jaudindamasis 
kad salė dar vis tuščia, prie
kaištaudavo, esą mes, senie
ji ateiviai, susirinkdavome 
pusę valandos prieš pra
džią, o dabar renkasi lyg ne
noromis, tarsi atsispirdę.

Jei Lietuva lig šiol būtų 
buvusi laisva valstybė, Jaro 
nuopelnus tikriausiai būtų 
atžymėjusi kokiu savo dė
kingumo ženklu.

Tautinės S-gos Baltimo
rės skyrius jam, savo gar
bės nariui, užbaigus 90 me
tų, tarėsi suruošti pagerb- 
tuves. Bet, kai apie tai pa
kalbintas sukaktuvininkas iš 
savo didelio kuklumo gynė
si, kad tokios garbės jam 
nereikią, nepažadėdamas iš
kilmėje dalyvauti, sumany
tojai susilaikė.

Baltimoriečiai buvo su
krutę jį pagerbti ir 75 
metų sukakties proga, bet ir 
tada Liet. Svetainėje jo 
garbei pobūvy jis nedalyva
vo, savo viešoj padėkoj (laik
rašty) pasiteisindamas: “Jei 
gu aš kada ką veikiau ar į 
laikraščius ką parašiau, nie
kad netroškau sau jokios 
garbės. Atlikau tik savo, lie-

tuvio, menkutę pareigą, nes 
to iš savo vaikų reikalauja 
piūsų tauta ir tėvynė".

Santykiuose su kitais ir 
draugijiniame darbe Jarą 
apibūdindavo tiesumas, sąži
ningumas ir rūpestingumas. 
Dėl savo nuosaikaus būdo 
jis mokėjo sugyventi su 
visokių pažiūrų lietuviais. 
Gal nei vienas senųjų atei
vių Baltimorėj nebuvo taip 
visų gerbiamas, kaip Ja
ras.

Jis kilęs iš Birjočių km., 
Radviliškio valsč., Šiaulių 
apskr. Į Ameriką atvyko, 
sprukdamas nuo caro armi
jos; išaugintas motinos mo
kykloj, nes tuo laiku mokė
jo paskaityti tik iš malda
knygės.

Gruodžio 29 d. aplanky
tas, šnekėjo: “Netikėjau, 
kad tiek metų sulauksiu. 
Lig šiol savo amžiaus naš
tos nepajutęs, dabar jau 
jaučiu. Mano širdelė nedrū
ta". Kasdien vis išeidavęs į 
kiemą arba paeidavęs kelis 
blokus gatve. Dabar jam su
tinus dešinės kojos pėda. 
Gydytojas sau seniau už
draudęs vaikščioti laiptais. 
“Kol gyvas esi, vis negali 
nuo gyvenimo atprasti. Kai 
Liet. Salėje esti koks paren- 
gimėlis, man visos gyslos 
dreba -- noriu ten būti, 
bet nėra pajėgų. Mat, me
tai spaudžia žemyn. Kol aš 
turėjau savo mašiną, tai sa- 
lėn nuvažiuodavau ir kitus 
paimdavau. Savo pažįsta
mus išvežiodavau ne į vieną 
vietą, bet į kelias. O dabar 
kiti manęs nenuveža. Užtat 
visą laiką namie labai nu
bosta. Senieji draugai bai
gia išmirti. Jaunesniųjų tar
pe draugų neįsigijau, tai da
bar pas mane niekas neatei
na. Seniau draugijos pa
siųsdavo lankytojus. Dabar 
visi senųjų draugijų nariai 
pasenę, nebėra ko siųsti”.

“Tokie, kaip aš dabar, jau 
niekam nereikalingi. Žinom,

(Nukelta į 4 psl.)

ę* Ui
__ SKIRPSTAS

Sveikinamas Lietuvių Fondo milijonas! Garbė mums 
visiems, kad lietuvis nešykštus savo kultūros reika
lams, kad supranta tautinio telkimosi visuomenišką bū
tinumą. Didžios padėkos verti ir LF vadovai, lėšų teikė
jai, kad atkakliom pastangom, per įvairias kliūtis iš
tvermingai laikėsi ir dirbo, kilnaus tikslo siekdami. Be 
abejo, milijonas dar nėra užbaiga, bet jau ši pakopa yra 
mūsų tautinio susipratimo įrodymas, tai didelį pasiti
kėjimą teikiąs pagrindas, ant kurio pasistojus jau 
lengviau tolyn fondą didinti. Džiugu iš tiesų, kad 
nepavargsta, bet entuziastiškai žengia pirmyn.

bus 
LB

dar• Tačiau milijono čiukurą išdidžiai atšventus, 
ryškiau akis bado mūsų kultūros ugdymo svetur - jokio 
nuoseklaus ir pastoviai prasmingo centrinio plano ne
buvimas! Ir gausūs procentai kasmet tebeskirstomi lyg 
atsitiktinės dovanos (arba visišku primityvumu - 
pagal atskirų prašytojų išsikaulijimus!). Taip tad ir mi
lijono pakopą pasiekus daug kalbėta apie pinigus, lyg 
tai būtų LF esminis tikslas; apie jų telkimą ir inves
tavimus bei įvairius sunkumus. Betgi nedaug tekilo 
domesio, džiūgavimo ar entuziazmo - dėlei L. Fondo 
remiamos kultūros. Maža atbalsio sulaukta apie kūry
binių darbų gaires bei užmojus, apie kultūrinio judėji
mo rikiavimą ir pagyvinimą, įstatymą į tikslingas vė
žes. Tiesa, Kult, tarybos pirm-kas, viešai prabilęs, iš
prašė kiek atsiliepimų, bet jie nuskambėjo lyg iš pa
reigos, vienkartiniai. O tikro kultūrinio sujudimo ne
įvyko. Vėl gresia tyla. O norėjosi, kad visa šviesuomer 
nė bent šia proga išsibudintų iš apsnūdimo, suliepsnotų 
kultūrinės pažangos ilgesiu - kad imtų nagrinėti 
mūsiškės kultūros problemas. Deja. Net teko girdėti, 
jog kai kas mėgsta tokį pasyvumą šioj srity, nes nepa
kenčia ‘pašalinių nuomonių, jausdamies visa darą 100% 
tobulai ir į skirtingas nuomones žiūrį, kaip į asmens 
užpuolimus. Tačiau be nuomonių įvairumo ir kritiško 
aiškinimosi - jokia pažanga neįmanoma. Taip tad 
stagnacinės nuotaikos tebetęsia antikultūros linkmę 
mūsų kultūros darbų laukuose.

• Jog ta stagnacinė linkmė per ilgą laiką nukultūrino 
mūsų visuomenę, rodo Alf. Nako reportažas Drauge apie 
kultūrini renginį Detroite - antraštė bemaž graudi: 
“Vakaras be publikos“. Girdi, programa buvusi puikiai 
paruošta, tik žmonės neatėjo...

• Žymus pedagogas ir veikėjas A. Rinkūnas per
nai T. Žib. nr. 49 rašė: “Per 25-rius naujosios išeivijos 
gyvenimo metus nepavyko mūsų kultūrinį gyvenimą 
įstatyti į gerai organizuotus rėmus... pagrindinis kul
tūrinis gyvenimas su gausiais laimėjimais eina parti
zaniškai atskirų kultūrininkų pasišventimu“... Taigi, 
dabar pirmoji gairė mūsų uždaviniuose: galop pra
dėti mūsų kultūrinį gyvenimą bent kokiu būdu suorga
nizuoti...
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ANTANAS SMETONA - PIRMASIS 
LIETUVOS PREZIDENTAS

(5)

Steigiamasis seimas pir
mojo iškilmingo posėdžio su
sirinko Kauno teatro rūmuo
se, prie Laisvės alėjos. Pir
masis į susirinkusius Stei
giamojo seimo narius prabi
lo Valstybės prezidentas 
Antanas Smetona.

Kalbėjo Smetona: “Ger
biamieji Steigiamojo Sei
mo nariai! Man yra lemta 
pirmam iš Lietuvos pilie
čių sutikti ir pasveikinti 
Lietuvos išrinktuosius atsto
vus, man pirmam tenka gar
bės Laikinosios valdžios 
vardu pasakyti jums: Svei
ki, susirinkę!”

Jis pabrėžė įvykio svar
bą: “Ši diena Lietuvai visų 
prakilniausia: susilaukėm
šios valandos, kada tautos 
valia, buvusi ilgus amžius 
prislėgta, suvaržyta, vėl iš
kilo aikštėn ir susidėjo į 
stiprų aiškų vienetą. Būda
ma nelaisvėje, kitiems rodė
si, kad jau palaidota. Rado
si tačiau kilnių jos vaikų, 
kurie nenusiminė, kurie tu
rėjo tiek drąsos ir ryžosi

PETRUI JARUI...
(Atkelta iš 3 psl.)

kad buvom visuomenėje, da
bar jau mūsų nėra... Toks 
senas žmogus niekam ne
vertas nei namie nei svečiuo 
se”.

Paklausiau, ką galėtų pa
sakyti savo tautiečiams. 
“Perduokit visiems lietu
viams mano linkėjimus veik 
ti lietuvybei. Žiūrėkit, kad 
Lietuva dar taip greit nepra
pultų, nes nyksta tauta, 
nyksta lietuviai... Mūsų jau
nimas neina tėvų pėdomis. 
Būkit atsargūs su ameriko- 
nybe, nes tai tikri nuodai: 
kai tik tauta užsinuodija ir 
išnyksta...”

“Nemėgau tų, kurie neina 
su lietuviais. Ką gali palin
kėti tiems naujiesiems at
eiviams, kurie nieko tautiš
kai neveikia. Ne vienam jų 
esu pasakęs: “Koks tu lie
tuvis, jei neini su lietu
viais!?”

“Perduok idėjos drau
gams labų dienų. Palinkėk 
jiems ištvermės ilgam tauti
niam veikimui; kad jie nuo 
jo nepabėgtų, kad ko ilgiau 
išsilaikytų atsparūs viso
kioms silpnybėms ir pagun
doms iškrypti iš lietuviško 
kelio”.

(B.M.)

ALGIRDAS BUDRECKIS
gaivinti apmirusią sąmonę, 
kelti ir plėtot, gydyt, budint, 
judint visuomenės valią, pa
žadint iš miego visą tautą ir 
visą šalį. Vieni gyvu žodžiu 
kiti raštu, kiti gyvu darbu ir 
veiksmu skynė takus, taisė 
kelius tai Lietuvos atei
čiai, kurią mes šiandien ma
tome.”

Jis ir prisiminė tautos 
didvyrių žygius ir nuveik
tus darbus: “Ši diena yra 
garbinga mūsų Tėvynei. Ke
lis amžius klausiusi sve
timųjų valdžios, nusilenkusi 
jų valiai, Lietuva nūdien 
įstengė apsisprendimo tei
sę pastatyti prieš akis savo 
tautos, savo visuomenės va
lia. Buvusi nužeminta, ji per 
skausmus, kaip sako mūsų 
poetas, eina į garbę, ima 
garbingos vietos kitų nepri
klausomų valstybių eilėje, 
iš dabarties žvelgia į gar
bingąją praeitį, kada, tyko
jant kaimynam paglemžti 
mūsų nepriklausomybę ir 
savybę, Lietuvos tautos va
dai drąsiai gynė nepriklau
somos Lietuvos garbę, gynė 
garbingą piliečių vardą ir li
ko atsižadėti savo asmens 
reikalų, negu nusileisti sve
timos šalies valiai. Jų pavyz
dys stiprina ir mūsų kartą 
šiuo metu, kovojant dėl 
krašto nepriklausomybės”.

Smetona paryškino Stei
giamojo seimo reikšmę tiek 
Lietuvai, tiek pasaulio opi
nijai: “Ši diena yra svarbi 
ne vien mūsų kraštui, bet ir 
svetimom valstybėm. Spir- 
damies prieš Lietuvos ne
priklausomybę, mūsų prieši
ninkai lig šiol stengėsi aiš
kint pasaulio galybėms, kad 
lietuvių tauta nenorinti tap
ti nepriklausoma valstybe, 
kad nepriklausomybės sieki
mai esą vien būrelio žmo
nių pastanga, einančių prieš 
tautos valią. Steigiamojo 
Seimo rinkimų stingrumas, 
uolus visuomenės dalyvavi
mas juose, vaizdžių vaiz
džiausiai parodo, kad nepri
klausomybė visam kraštui 
taip didžiai rūpėjo, kaip re
toj šaly terūpi. Dabar sve
timos šalys mato, kad Lie
tuva, įveikusi didžiausias 
kliūtis, įstengė sudaryt tau
tos valios reiškėją, įstengė 
sušaukt demokratingiausiu 
būdu Steigiamąjį Seimą. 
Dabar atsistojus Lietuvos 
priešakyje autoritetingai 
tautos įgaliotai valdžiai, nie
kas nebegalės jai prikišt 
nei šalies viduj, nei užsie

niuose to, kas buvo prikiša
ma Laikinajai valdžiai”.

Smetona suminėjo laikino
sios valdžios atliktus dar
bus ir dar nurodė, kas dar 
darytina: “Laikinosios val
džios uždavinys yra baig
tas. Valstybės Taryba, Vals
tybės Prezidentas, Ministe
rių Kabinetas, Valstybės 
Kontrolė, Vyriausias Kariuo 
menės Vadas, atvedę Lietu
vą ligi Steigiamojo Seimo, 
šiandien visi pasitraukia ir 
atiduoda tam aukštajam su
sirinkimui visą krašto valdy
mą. Laikinoji valdžia palie
ka sudarytą valdymo apa
ratą su visais išsišakoju
siais organais, įsteigtą gink
luotą pajėgą -- kariuomenę, 
patvarkytus šalies finansus, 
žodžiu sakant -- taikos ir 
ūkio santykius su svetimo
mis valstybėmis, žodžiu sa
kant - sudarytą nepriklau
somos valstybės faktą. Tai 
ji palieka išrašytą įžangos 
lakštą naujajai Lietuvos is
torijai. Steigiamajam Sei
mui tenka skleisti toliau jos 
lapai ir toliau rašyt, tenka 
sutvirtint padėtieji valsty
bės pagrindai ir jie išvesti. 
Deja, reikia gailėtis, kad 
Lietuvos nepriklausomybės 
faktas dar nėra išvestas iki 
galo. Gaila, kad mūsų Stei
giamasis Seimas negali susi
rinkt Vilniuje, savo sosti
nėje, kur šiuo metu buvo 
padaryta valstybės atstaty
mo darbo pradžia, kur mūsų 
valstybė turės galų gale to
liau plėtotis ir tvirtėti. 
Laikinoji valdžia visa darė, 
ką galėjo, Vilniui ir Lietu
vos rytams atvaduoti, bet 
nuo nepareinamų nuo jos 
kalčių neįstengė to pasiek
ti. Taip pat gaila, kad Klai
pėdos sritis dar nėra viso 
krašto valdžios žinioje. Lai
kinajai valdžiai ir, be to, bu
vo sunkoka statyti ant griu
vėsių valstybės darbas ir 
tuo pačiu laiku ginklais sau
got, kad jo nesugriautų 
priešininkai.

Smetona baigė: “Smeig
dama savo darbų sienai 
gairę, Laikinoji valdžia ne
belaiko savo pareiga ir sa
vo kompetencija nurodinėti, 
kas ir kaip toliau turi būti 
padaryta. Čia jau Steigiamo
jo Seimo uždavinys. Jam 
statant Lietuvos Konstituci
ją, tenka eiti paprastojo 
Seimo pareigas, sudaryt val
džią ir ją prižiūrėti, leisti 
paprastieji įstatymai, taisyt, 
derint ir stiprint santykiai 

su kitoms valstybėms... 
Remdamasis Steigiamojo 
Seimo rinkimų įstatymu, 
skelbiu Steigiamąjį Seimą 
atidarytą ir prašau vyriau
siąjį jo narį imti pirminin
kaujančio Seimui vietą. Va
lio Nepriklausoma Lietuvos 
Valstybė”. (Pilnas tekstas 
Steigiamojo Seimo Darbai, 
1920 m., I sesija, 1 posėdis, 
Kaunas).

Prezidentas Smetona 
blaiviai išdėstė Steigiama
jam Seimui darbuoties gai
res, bet ironiškai jisai jau 
nebegalėjo būti tų gairių 
įgyvendintojų ir apipavida
lintojų tarpe. Bet iš tikro 
nebuvo kaip jo paleisti iš 
pareigų. Steigiamojo sei
mo pirm. A. Stulginskis 
padarė šį pareiškimą: “Ka
dangi Steigiamasis seimas 
nesuskubo sudaryt naujos 
vykdomosios valdžios, tai 
prašo ir įgalioja gerbiamą
jį Valstybės Prezidentą, Mi
nisterių kabinetą, Valstybės 
kontrolę ir Vyriausiąjį karo 
vadą eiti savo pareigas, 
kol Steigiamasis seimas 
nurodys, kam privaloma 
pavesti tolimesnį pareigų 
ėjimą”. (Steigiamojo seimo 
darbai, 1 sesija, 1 posėdis).

Šiam pareiškimui Steigia
mojo seimo atstovai prita
rė, ir Valstybės preziden
tas Smetona ir E. Galvanaus 
ko vyriausybė savo pareigo
se pasiliko daugiau kaip mė
nesį. Naujosios vyriausy
bės sudarymas ilgokai už
truko dėl ministerio pirmi
ninko, kuriuo buvo kviečia
mas dr. Kazys Grinius, bet 
jis tų pareigų nenorėjo im
tis. Delsimas sudaryti nau
ją kabinetą trukdė Maskvo
je pradėtas Lietuvos dery
bas su Tarybų Rusija. 1920 
m. birželio 19 d., kai buvo 
sudarytas dr. K. Griniaus 
kabinetas, Antanas Smeto
na savo Valstybės prezi
dento pareigas perdavė Stei 
giamojo seimo pirmininkui 
Aleksandrui Stulginskiui.

Atgimstančiai Lietuvos 
valstybei netrūko sąžiningų 
patriotų. Bet reprezentaty
vus valstybės galva -- Vals
tybės prezidentas turėjo bū
ti viršpartinis, plačiausių 
visuomenės • sluoksnių ger
biamas. Jo ankstyvesnė veik 
la turėjo būti susieta su 
tautinio atgimimo aspiraci
jomis ir siekimais. Turėjo 
taip pat imponuoti Vakarų 
misijas, kaip tikras valsty
bininkas.

Publicistas, visuomenės 
veikėjas ir Lietuvęs tarybos 
pirmininkas Antanas Smeto
na kaip tik ir buvo toks as
muo. Parafrazuojant Myko
lo Biržiškos žodžius, Srtieto- 
nos lėtas būdas ir ramus gal
vojimas padėjo išlyginti sro

vinius ginčus ir trintį tarp 
Tarybos ir Ministerių Ka
bineto. Jo atitrauktinis bend 
rų klausimų nagrinėjimas 
padėjo jam sutvarstyti ir 
įstatyti į atatinkamą per
spektyvą visus valstybinius 
klausimus ir projektus. Jis 
ir nebijojo reikšti savo nuo
monę ir priešingai galvojan- 
tiems bendradarbiams tiek 
Taryboje, tiek vyriausybė
je, tiek visuomenėje. Šis 
filosofas, kilęs iš lietuviško 
kaimo gryčios, neprarado 
ūkininko sveiko proto. Kaip 
jo filosofinis idealas, graikų 
mintytojas Platonas, Anta
nas Smetona, eidamas Vals
tybės prezidento pareigas, 
nesiliovė mokęs tautą vals- 
tingumu. Nors nekandida
tavo į Steigiamąjį seimą, 
Antanas Smetona matė rei
kalą skaityti viešą paskai
tą Kauno teatre apie de
mokratizmą.

MUMS RAŠO

DAR VIS LAUKIU 
DARIAUS-GIRĖNO 

MEDALIO ...
1974 m. birželio - liepos 

mėn. lietuviškoje spaudoje 
skelbėsi Lithuanian-Ameri- 
can Aero Club, Ine., 2846 W. 
63rd St., Chicago, 111. 60629, 
parduodą Dariaus-Girėno si
dabro medalius po $25.00.

Pasitikėdama lietuvišką 
spaudą, užsakiau medalį 
1974 m. liepos 24 d., pasiųs

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
— 6 metų su $1,000, minimum.

7 ’/į % — 4 metų su $1,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum.

— 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 įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F.S.L.I.C.

aint 
ttiony 

avings
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

dama čekį $25.75 (su pašto 
išlaidų padengimu).

čekis inkasuotas ”Lith.- 
Amer. Aero Club George 
Statton,- Aug. 19, 74” grįžo, 
bet medalio iki šiol nesu 
gavusi. Negaunu jokio at
sakymo ir į 3 mano pasitei
ravimus.

Nesinori garbingo Da
riaus-Girėno vardo tąsyti 
po amerikietiškas valdžios 
įstaigas, jeigu būtų galima 
reikalą išspręsti lietuviško
je bendruomenėje. Tikiuosi, 
kad šio mano laiško paskel
bimas padės tai atsiekti.

Jūs taipogi pasitarnautu- 
mėt skaitytojams, jei išaiš- 
kintumės ir paskelbtumėt 
faktus apie šį klubą.

Edą Bražėnienė, 
Fort Myers, Fla.

• Lietuvių Tautinių šokių 
Institutas praneša, kad 1975 
m. rugpiūčio 17-24 dienomis 
Dainavoje, 15100 Austin 
Road, Manchester, Mich. 
48158, įvyks tautinių šokių 
mokytojų — vadovų kursai. 
Kiekvieną veikiantį vienetą 
atstovauja nedaugiau kaip 
du asmenys. Registruotis 
iki š. m. liepos 1 d. adresu: 
Jadvyga Matulaitienė, 188 
Logan St., Brooklyn, N. Y. 
11208.------------------ j
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IŠ PRAEITIES PRISIMINIMŲ... (5)

PAGALIAU LIETUVOJE
KAZIMIERAS MAŽOKAS

Jau rudens vėlyvą ir labai 
tamsų vakarą traukinys su
stojo nepažįstamoj ir lyg ne
apgyventoj vietoj, nes nesi
matė gyvenviečių šviesų. 
Tai buvo šio karo metų pra
vestos geležinkelio linijos 
tarp Radviliškio ir Tilžės 
Šilaukio stotis, kuri, jei ne
klystu, vėliau buvo pavadin
ta Viduklės stotim. Skubiai 
išsikrausčius su daiktais 
traukinys nudundėjo Lyda- 
vėnų link, greit dingo ir jo 
paskutiniojo vagono raudo
noji šviesa. Čia baigėsi 
ir mūsų vargingos kelionės 
galas. Mūsų būrys vyks
tančių į Raseinius, susidėjo 
iš trijų šeimų: dviejų brolių 
Kolakauskų ir mano, beto 
dviejų viengungių, mano 
svainio Jono D. Silvestravi
čiaus ir vaistininko Ma- 
liausko nuo Šimkaičių. Iš 
viso apie 15 žmonių.

Pūtė šaltas vakarų vėjas 
ir mes dairėmės kur čia sto

tis, kad apsisaugojus nuo 
žvarbaus vėjo. Vietoje sto
ties matėsi tik senas nuo 
ratų nuimtas prekinis vago
nas su viršum durų pakabin
tu žibintu. Apysenis vokie
tis kareivis, kaip vėliau su 
žinojome buvęs geležinke
lietis, šioje stotyje ėjo visas 
pareigas. Pastebėjęs mote
ris su vaikais, šis geros šir
dies žmogus pakvietė vi
dun, atsiprašydamas vyrų 
kad visiems neužteksią vie
tos. Ir ištikrųjų dalis vago
no buvo užversta kastuvais, 
štangomis ir kitokiais įran
kiais. Aslos vidury kūreno
si geležinė krosnelė su ver
dančiu puodu. Ant prastai 
sukalto stalo barškėjo Mor- 
sės aparatas ir senas tele
fonas kabėjo ant sienos. To 
gero žmogaus arbata pavai
šinti, mes vyrai naktį pralei
dome sukūrę laužą prie 
aukšto pylimo, bent kiek 
nuo vėjo apsaugoti.

Prie to laužo čia jautė

mės saugiai, visų nuotaika 
buvo pakili, nes po kojomis 
turėjome Lietuvos gimtąją 
žemę ir jautėmės esą namie. 
Beliko tik mažas rūpestis 
kaip dasikrapštyti iki Ra
seinių. Rytui prašvitus gal 
už kilometro pastebėjome 
nedidelio dvaro pastatus, 
kurie priklausė Stanevi
čiams. Kiek palaukę nuėjom 
su svainiu mėginti gauti 
transporto pagalbos. Mudu 
maloniai sutiko vidutinio 
amžiaus moteris, atrodė šio 
dvaro savininkė. Pasisakė
me kas mes esame ir kokiu 
reikalu. Bet dar nebaigus 
aiškinti pasakė, kad maž
daug už valandos bus pri
siųstos dvi padvados, kurios 
visus ir nuveš į Raseinius. 
Padėkoję už pažadėtą pagal
bą ir kvietimą pusryčiams 
greit grįžome į stotį pranešti 
saviesiems, kad būtų pasi
ruošę.

Smaliai dairėmės ir stebė
jome krašto vaizdus, kurį 
prieš keturis su virš me
tus buvome apleidę. Nors 
spalis dar neįpusėjo bet šal
ta, niauki ir kiek miglota 
diena daugiau panašėjo į vė
lyvą lapkritį. Nykiai atro
dė laukai su jau pilkuo
jančiomis vasarojaus ražie
nomis. Kur ne kur matėsi 

bulviakasių išraustos dirvos 
su pūvančiomis bulvalaiškių 
kupetomis. Nesimatė jokios 
gyvybės laukuose.

Pakeliui į Raseinius išviso 
sutikome tik porą prajojan
čių vokiečių žandarų. Pu
siaudieny jau buvome V. 
Raikauskio šeimoje iš kurių 
daugiau kaip prieš ketve
rius metus pajudėjome į ry
tus. Nors ir nebūdamas gur
manu dar ir šiandien prisi
menu tetos Raikauskienės 
gamintus ir grietine pada- 
žintus barsčius bei veršie
nos kotletus, kokių jau se
niai nebuvome ragavę. Ka
dangi karo metu jų namas 
su vaistine Senatorių gatvė
je buvo sudegę, dabar jie 
talpinosi amerikiečio Luk
šio viešbučio pastate Ne
makščių gatvėje. Uošviai 
prieš 3 mėnesius jau buvo 
grįžę su Žiburio gimnazija, 
nes prie gimnazijos trans
porto galėjo prisirašyti nedi
delis skaičius vyresnio am
žiaus žmonių, jų tarpe ir 
Miečislovas D. Silvestravi
čius.

Aš su savo šeima apsigy
venau Raseiniuose. Nors vo
kiečiai ir sudarė Lietuvos 
Brastoj taiką, bet vengda
ma rusiškos anarchijos pri
artėjimo prie Vokietijos ri

bų sienos ir kol dar tebevy
ko karas vakaruose, ne
sitraukė iš rytuose užimtų 
sričių. Šiaip jau tuo laiku ir 
Lietuvoj vyravo tvarka ir 
tik kur ne kur plėšikavo iš 
karo nelaisvių stovyklų pa
bėgę rusai. Nedaug jų slaps
tėsi ir apie Raseinius, bet 
dauguma Šimkaičių apylin
kės miškuose. Geriausias in
formacijos šaltinis buvo 
didelė lietuviška valgykla. 
Pietų metu čia galėjai su
tikti žmones dirbančius Ta
ryboje, tuolaikinius dides
nius bei mažesnius vietinius 
ar provincijos veikėjus ar
ba pažįstamus ar draugus. 
Radau ir aš keletą artimes
nių žmonių, o tarp jų kla
sės bei profesijos draugą 
Vladą Narbutą, kuris jau pa
stoviai kūrėsi Vilniuje. Mud
viejų gyvenimas kiek pana
šėjo, nes jam nelengva bu
vo dirbti nepalankioj lenkų 
aplinkumoj, man gi vokie
čių vakaruose. Nežiūrint tų 
visų priešingų aplinkybių 
visą savo darbštų gyveni
mą praleidęs ir mirė Vilniu
je. Mane gi po 21 metų iš
gyventų Klaipėdoje karo ap
linkybės nubloškė čia už 
vandenyno. Sutiktas M.D. 
Silvestravičius pasikvietė 
pas save, kad supažindinti 

su savo žmona Adele, kurios 
iki šiol neturėjau progos pa
žinti. Tuo metu jiedu gyve
no Martyno Yčo šeimoje. 
Adelę radom vienų vieną ir 
sulig jos žodžiu tas kasdie
ninis reiškinys, nes šeiminin 
kai nuo ryto iki vėlyvo vaka
ro dirba Taryboje arba jos 
padaliniuose.

Pabuvojęs savaitę Vilniu
je išvykau į kaimą aplanky; 
ti motinos. Iš Lūšės stoties 
teko eiti pėsčiam šaltą mė
nesieną naktį. Pakeliui ne
sutikau nei vienos gyvos 
‘dūšios’. Šį Žemaitijos pa- 
kuršės kampą žinios pasiek
davo dar šykščiau ir nenuo
stabu kad tiesiai iš Vilniaus 
atvykstęs buvau užverstas 
klausimais Žmonės skundėsi 
vokiečių sunkiomis rekvizi
cijomis ir žiaurumu. Šitame 
darbe vokiečiams paslaugiai 
tarpininkavę vertėjais Yla
kių žydai, iš kurių ypatingai 
pasižymėjęs Lozarkis (pavar 
dės nebeprisimenu) mieste
lyje žinomo Bėrio Šapiros 
žentas. Žmonės gynėsi kaip 
įmanydami.

(Bus daugiau)
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Domq Peniką prisiminus STADIONŲ TUŠTĖJIMO METAS
PETR. TARVYDAS ST. PERMINĄS

Dabartiniai rašinėtojai, 
kai reikia kurį nors asmenį 
paminėti, pasikliauna enci
klopedijos žiniomis ir to
dėl jau taip pasidarė įprasta, 
kad gana suminėti trafareti
nėje eilutėje surašytus as 
mens gyvenime įvykius, kur 
gimė, kur mokėsi ir kokiuo
se laikraščiuose bendradar
biavo ir pareiga esti, neva, 
atlikta. O, tikrumoje šios 
nuotrupos dažniausia apta
riamo asmens neparodo 
nei būdo nei veido, koks jis 
tikrumoje gyvenime ir dar
buose išryškėjo.

Metai greit bėga. Ir mes 
matome, kad apie Domą Pe
niką, kurs prieš penketą me
tų iš mūsų tarpo pasitrau
kė, spaudoje nerandame 
daug prisiminimų. O jis ne
turėtų būti taip greitai pa
mirštamas. Žinoma, svarbu 
ką jis gyvas būdamas spė
jo nuveikti. Bet lygiai ver
tinga, kad jis savo likimą 
surišęs su lietuviška spau
da, pastoviai ir neatlaidžiai 
sielojos tos spaudos rūpes
čiais ir visada buvo pasi
rengęs dėtis prie kiekvieno 
žymesnio spaudos darbo.

Ir taip buvo nuo pačių 
jo jaunystės dienų ir iki pas
kutinės jo gyvenimo valan
dos. Savo išsimoklinimu bū
damas ekonomistas, nesiten
kino savo srities darbu. Be
ne dar studentaudamas jis 
baigia K. Binkio ir A. Bru
žo anais laikais Kaune įsteig
tuosius korespondentų kur
sus, besirūpindamas savo 
laikraštiniame darbe pasiek
ti tuo tarpu įmanomo tobulu
mo. Tie leidiniai, kurie sa
vo kryptimi jam buvo arti
mesni, visada sulaukdavo 
iš jo aktualių ir sklandžiai 
parašytų raštų. O svarbiau
sia, kad jis iš pat pradžių pa
juto artimą ryšį su lietuvių 
laikraštija. Domui Penikui 
darbas spaudoje nebuvo ša-

NAUJOS 
KNYGOS

• Sovietu Sąjungos laiky
sena nacijų, tautybių bei 
Lietuvos atžvilgiu, parašė 
dr. Stasys A.’ Bačkis, Lietu
vos pasiuntinybės Washing- 
tone patarėjas, Atspausdas 
iš L.K.M. Akademijos Dar
bų VIII tomo, 435-455 psl.

• Aleksandras Pakalniš
kis. MES GRĮŽTAME. Jau
no žmogaus dienoraštis iš 
1931-1935 m. laikotarpio. 
368 psl. kaina 5 dol. Išleido 
dr. Stasys Jankus. Spaudė 
M. Morkūno spaustuvė, Chi
cagoje.

• Medicina Nr. 2 (47) Pa
saulio Lietuvių Gydytojų 
.S-gos žurnalas. Redaguoja 
dr. K. Pemkus, jau išėjo 
iš spaudos ir išsiuntinėtas 
prenumeratoriams, žurnale 
daug įdomios medžiagos iš 
lietuvių gydytojų visuome
ninio gyvenimo, žurnalą ad
ministruoja L. Dargienė, 
10326 Kipling St., West- 
chester, III. 60153. Redakto
riaus dr. K. Pemkaus adre
sas: 1022 Beau Brummel 
Dr., Sleepy Hollow, Illinois 
60118.

Domas Penikas 

lutinis ar pramoginis kasdie
nybės paįvairinimas.

Labiausia išryškėjo Domo 
Peniko glaudūs ryšiai su 
spauda tremties metais, kai 
tūkstančiai lietuvių atsidūrė 
Vokietijos tremtinių stovyk
lose. Domas Penikas vienas 
pirmųjų griebėsi darbo. Sto
vyklų įnamiai gyveno gan
dais, kas kėlė nerimą ir tem
dė jų nuotaikas. Domo Pe
niko vadovaujamas laikraš
tis ‘Mūsų Kelias’ užėmė pri
deramą vietą. Nes buvo su
telktas didokas skaičius jau 
patyrusių laikraštininkų, lei
dinio kryptis atitiko dauge
lio skaitytojų lūkesčius ir 
nuotaikas. Jis parodė, kad 
yra geras organizatorius ir 
moka sklandžiai santykiau
ti su žurnalistine brolija, 
kuri ne visada lengvai susi
derina savo tarpe. Kada 
nors atsiras koks tyrinėto
jas ir turės apžvelgti anuo
metinius ištremtųjų lietu
vių cirkuliavusius laikraš
čius. Toks tyrinėtojas ne
abejotinai pastebės, jog 
Domo Peniko vadovaujamo 
savaitraščio ‘Mūsų Kelio’ 
bendras lygis buvo gana pa
kilus, žinoma, turint tų laikų 
išimtinai sunkias sąlygas.

Kaip ir daugelis kitų spau
dos žmonių, kurie atvyko į 
šią šalį iš buvusių tremti
nių stovyklų, Domas Peni
kas pradžioje nerado progos 
nedelsiant pritaikyti savo ga 
bumus praktikoje. Tiesa, 
laikraščių čia buvo daug, 
bet jie visi turėjo pakan
kamai darbininkų. O kartais 
pasitaikydavo, jog esamieji 
redaktoriai ir laikraščių lei
dėjai naujai atvykusius gan 
šaltai sutikdavo, neva pri
vengdami, kad naujieji atei
viai paverš jų turimas pozi
cijas. Tad Domas Penikas 
paėmė tokį kasdieninį dar
bą, nors ir nelengvą, koks pa 
sitaikė. Tuo tarpu jam rūpė
jo saugiai ir pastoviai įsikur
ti visai naujose sąlygose.

Tačiau jis nuolat palaikė 
glaudžius santykius su spau
dos žmonėmis ir kultūrinė
mis lietuvių organizacijomis.

Domas Penikas, gyvenda
mas tokiomis nuotaikomis, 
greitai iš naujo įsijungė į 
laikraštinį darbą. O buvo 
taip, kad paskutinis dar Kau 
ne ir Vilniuje karių žurna
lo ‘Kario’ redaktorius M. Ur
bonas pasiryžo ir čia jį atgai
vinti. Bet vyras neapskai
čiavo kokios sunkios sąly
gos periodiniam leidiniui gy
vuoti. Nors buvusieji Lietu
vos kariai dideliu entuziaz
mu šį leidinį sutiko, bet M. 
Urbonui nepavyko pradėtą 
darbą varyti. Kai tik apie tai 
sužinojo D. Penikas, nedels
damas atėjo reikalo gelbė
ti. Tam tikrą laiką ‘Ka
rys’ galėjo gyvuoti tik D. Pe
nikui pasiėmus galima saky
ti atsakomojo leidėjo ir tvar 
kytojo pareigas.

Bet ir toliau D. Penikas 
buvo aktyvus leidyboje. Jo 
rūpesčiu pasirodė visa eilė 
atskirų knygų, o taip pat 
jam pagelbstint išeidavo kai 
kurie humoro ir satyros lei
diniai. Jo pagalba spaudos 
srityje buvo dažnai praktiš
kai svarbi, nes ilgainiui jis 
išmoko linotipininko amato. 
O tai visada praversdavo lei
dėjams, nes kaip tik lietuvių 
tarpe linotpininkų visada sto 
kodavo.

Čia buvo likiminė aplin
kybė, suvaidinusi Domo Pe
niko gyvenime skaudų vaid
menį. Susivienijimo savaiti
niam laikraščiui ‘Tėvynei’ ne 
tikėtai pritrūko linotipinin
ko. Redaktorius atsidūręs 
bėdoje, kreipėsi į D. Peniką. 
Jis grynai profesiniu požiū
riu suprato ir redaktoriaus 
ir leidinio padėtį. Jo atsaky
mas buvo trumpas ir aiškus: 
“Nesirūpinkit, reikalas bus 
sutvarkytas“.

Tuo metu D. Penikas ma
terialiniu požiūriu buvo sa
varankus ir jam nebuvo tie
sioginio reikalo imtis šio dar
bo. Spaudos lietuvių gyveni
me vertinimas, o taip pat 
profesinis kolegiškumas pa
skatino Domą Peniką pasi
imti šias nelengvas parei
gas. Pats linotipas, sena “iš 
metų išėjusi” mašina nelei
do pasiekti žymesnės spar
tos. Tekdavo ir vakarais 
padirbėti. Ir vieną tokį va
karą Domas Penikas, bedirb 
damas, apalpo. Nuvežus į li
goninę -- mirė. Šitokių pa
reigingų spaudos veikėjų ne
daug turime. Todėl jo dar
bus privalome vertinti, o jo 
nuopelnų nereikia užmiršti.

Gal dar verta pridėti, jog 
D. Penikas buvo platesnių 
pažiūrų ir mokėjo darniai 
santykiauti su įvairių nusi
statymų žmonėmis ir pajėgė 
suprasti siekimus įvairių 
krypčių organizacijų, kokios 
lietuvių patriotinėje visuo
menėje istorijos eigoje pasi
reiškė.

Simui Kudirkai lankantis pirmą kartą Washingtone 
1974 m. gruodžio 12 d. Nuotraukoje jis dėkoja gražiai 
vertėjavusiai Astrai Michelevičiūtei. Šalia stovi sena
torius Jim Buckley ir buv. kongresmanas Hanrahan.

CHICAGOJE! Maloniai kviečiame Jus ir Jūsų prietelius 

atsilankyti į
AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS CHICAGOS, EAST CHICAGOS

IR CICERO SKYRIŲ RENGIAMĄ

DIRVOS VAKARĄ BALIŲ
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6422 So. Kedzie Avė., Chicagoje. Pradžia 7:30 vai. vak. Įėjimas asmeniui 10 dol.

Vietos užsakomos tel. 476-6341 fKremerienė) arba 434-7270 (Valiukėnienė). Meninę vakaro programą 

atliks solistė Natalija Aukštuolienė ir East Chicagos vyrų oktetas, vadovaujamas muziko Antano Gied

raičio. šokiams gros jaunimo orkestras Vytis. Vakaro pelnas skiriamas DIRVAI.

RENGĖJAI

Sovietinis ‘sielų inžinie
rius’, rašytojas Jonas Avy
žius parašė romaną ‘Sodybų 
tuštėjimo metas'. Iškraipęs 
istorinę tiesą socialistinio 
realizmo pritaikymu ir įti
kęs Maskvai, J. Avyžius 
sulaukė premijų, garso ir 
rublių. Jo romano pavadini
mo parafrazė žiūri nūnai į 
mus iš ‘Švyturio’ puslapio. 
Žurnale (nr. 24) senas iš 
Nepriklausomybės eros fiz- 
kultūrininkas Karolis Dinei
ka susirūpino “sporto stadio
nų tuštėjimo” priežastimi.

Karolis Dineika dabar yra 
Druskininkų gydomojo fiz
kultūros ir klimato terapi
jos parko direktorius. Gerai 
pažįstame sovietinių įstaigų 
kuo ilgiausius, kilmetrinius 
pavadinimus. Ir be to kome
tos uodegos ilgio pareigų pa
vadinimo kas nepažįsta Ka
rolio Dineikos, seno ir nuo
širdaus darbuotojo lietuvio 
fizinei kultūrai kelti?

‘Švyturio’ bendradarbis 
pateikė Karoliui Dineikai 
klausimų ir atsakymai į tuos 
palaidų barščių struktūros 
klausimus, nėra džiuginą. 
Aiškėja įdomus, tiesiog ne
įtikimas reiškinys: lietuviš
kas jaunimas okupacijos są
lygose ima vengti fizinio la
vinimosi! Vaikai atneša gy
dytojų pažymėjimus, kurie 
juos atleidžia nuo gimnasti
kos pamokų. Jaunimas ven
gia fizinio lavinimosi. Tė
vai ieško progų atpalaiduoti 
vaikus nuo fizinio auklėjimo 
valandų. Atrodo, kad žmo
nės ima pamiršti seną ir iš
mintingą posakį: sveika 
siela sveikame kūne! “Dau
guma žmonių neturi stiprių 
higieninių' įpročių ir įsisą
moninto poreikio fizinės kul
tūros pratyboms”, tvirtina 
K. Dineika.

Mes, emigracijoje, gali
me įtarti, kad šiame reiš
kinyje netoli yra tėvų bai
mė rodyti okupantui savo 
vaiką stiprų, kad vėliau jį 
paimtų Raudonojon Armi- 

jon, nusiųstų į Rusijos plo
tus ir taip atimtų ir surusin
tų.

Jaunimas gi, sako K. Di
neika, “seklyčioje susėda ap
link ąsotėlį”. Polinkis gir
tuokliauti yra visuotinė jau
nimo nelaimė. Su tokiais 
“ąsotėlio mėgėjais” Karolis 
Dineika turėjo pokalbį. Jis 
raginęs juo sportuoti, kilnoti 
‘dvipūdę’. Tenka tikrai ste
bėtis, kad į lietuviško jau
nimo fizinį lavinimąsi įjung
tas rusiškų, caro laikų gami
nimo ‘dvipūdžių’ kilnojimas. 
Gal dėl tų ‘dvipūdžių’ lietu
viškas jaunimas ir supuola 
prie ‘ąsotėlių’ taureles kil
noti? Visur čia labai sudė
tingi konfliktai. Čia negalim 
taip jau paviršutiniškai api
barti žmones. Juk sportas 
ok. Lietuvoje toks skirtin
gas nuo sveikų sporto pa
grindų, kokie buvo Nepri
klausomoje Lietuvoje.

Karolis Dineika nurodo, 
kad sporto gyvenime dabar 
siautėja ‘rekordomanija’. 
Treneriai ieško busimųjų 
žvaigždžių. Suvalstybintas 
sportas nesiskiria nuo su- 
komercinto sporto. Kas eina 
į sporto laukus, tas jau ma
to prieš save geras paja
mas, gerą karjerą ir garbę. 
Nebėra moralinio akstino 
sportuoti dėl sporto, dėl 
kūno jėgų lavinimo. Ši nuo
taika atstumia nuo sportavi
mo vidutiniokus, silpnesniuo 
sius, kuriems nėra vilties 
prasimušti į žvaigždes.

Pasižymėję atletai vilioja
mi į centrines komandas, į 
kitas ‘respublikas’, iki mask- 
vinių komandų. Tokius ma
tome tarptautinėse rungty
nėse. Tokie yra profesio
nalai, nieko bendro neturį 
su sportu. Gi užsieniouse 
jie veikia po sovietinio at
leto titulu.

Sporto gyvenime siautė
ja ‘čempionų amžius’, sa
ko Karolis Dineika. Savai
me aišku, tokia nuotaika ne
traukia į sportinius laukus 
tokių, kurie nepajėgia iško
voti čempionų laurų.

Jaunimas neturi patrauk
laus pavyzdžio. “Koks moky
tojo pavyzdys”, karčiai pa
stebi senas fizkultūrininkas 
Karolis Dineika, “jei pats rū
ko, išgeria, pats reguliariai 
nedaro mankštos, serga, be 
nuotaikos ateina į pamo
kas...”

Bendrai, visuomenėje pa
stebima fizinio judrumo sto
ka. Žmonės tapo sėslūs. Tai 
matyti ir sovietinių nuotrau
kų, kur stebina pernelyg 
ir nesveikai aptukę veidai 
ir pilvai. ‘Komunizmo sta
tybos’ kabinetiniai teoreti
kai ir režimo tranai pasižy
mi ypatingai padidintu kūno 
svoriu. “Dėl judėjimo sto

kos”, sako K. Dineika, “vis 
daugiau žmonių, kurių ūgio 
ir svorio proporcijos gerokai 
pažeistos, žemiau normos 
yra plaučių gyvybinis tūris, 
sumenkusi ištvermė ir jėga” 

“Daugelis žmonių apie 
trisdešimtuosius metus da
rosi gana pasyvūs. Jaunat
viškas poreikis žaisti, rung
tyniauti per anksti pereina 
į nenatūralų inertiškumą, 
į pasyvaus poilsio formas, 
kurios dažnokai esti susiju
sios su smegenų veiklos pri
slopinimu ir neretai alko
holiu”, piešia Karolis Dinei
ka liūdną savo bendralaikio 
portretą.

Sportui degeneravus į 
rekordomaniją, tiktai sensa
cingi sportinių varžybų ren
giniai dar sutraukia žmones 
į stadionus. Eilniais, grynai 
sportiniais renginiais žmo
nės nustojo domėtis. Tai 
“stadionų tuštėjimo metas”.

• B. Bačiūnas iš Kanados
atsiuntė per Tautos Fondą 
Vlikui 500 dolerių. Prašo tą 
auką įrašyti Salomėjos Ne
ries vardu, nes aukotojas 
yra jos brolis ir su liūdesiu 
ją prisimindamas, nori pri
sidėti prie Lietuvos laisvi
nimo pastangų. (E)

• Nevv Yorko "Laisvės ži
burio” radijas sekmadienių 
programose žada duoti nau
jo. Yra suplanuota protar
piais pateikti radijo klausy
tojams kultūrinio gyvenimo 
vaizdų dailiu lietuvišku žo
džiu.

Tam yra sudaryta reika
lingos sudėties talka. Vaidi
nimų režisierius yra akto
rius Henrikas Kačinskas. 
Muzikinę pagalbą teikia mu
zikas Vytautas Strolia.

Vasario 2 d. — sekmadie
nį — tarp 9 ir 10 vai. ryto 
iš WHBI stoties FM 105 
banga bus girdimas pirma
sis vaidinimas, būtent, duo
damas vaizdas Kristijono 
Donelaičio paskutinės gyve
nimo dienos, pavadintos 
“Paskutinis Pavasaris’’. Tą 
vaizdą sukūrė Jonas Rūte
nis. Jis bus pateiktas daly
vaujant pačiam režisieriui 
Henrikui Kačinskui ir vai
dintojams Irenai Veblaitie- 
nei, Broniui Balčiūnui, Ta
dui Alinskui ir Leonui Kar
mazinui.

Administraciniuose reika
luose talkininkauja Antanas 
Diržys, pirmininkaująs Ra
dijo Klubui.
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Vytautas Čižauskas savo spaudos kioske Detroite ap
tarnauja lietuviškos knygos mylėtojus.

K. Sragausko nuotrauka

Detroito lietuviai
mbmmmhmkn ANTANAS GRINIUS
SVARBUS SUSIRINKIMAS

Amerikos valdžio sudary
ta organizacija pasivadinusi 
‘BICENTENNIAL’ pakvietė 
Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centrą prisidėti prie 
Amerikos 200 metų nepri
klausomybės sukakties jubi
liejaus paminėjimo.

DLOC vadovybė kviečia 
vasario 2 d. 12:30 vai. Lie
tuvių Namuose visų Detroi
te veikiančių organizacijų 
pirmininkus ar jų atstovus, 
meninių pajėgų vadovus, li
tuanistinių mokyklų vedė
jus, lietuvių parapijų klebo
nus, bei suinteresuotus pa
vienius asmenis, bendram 
visuotinam susirinkimui, ku
riame bus sudarytas mini
mam reikalui vykdomasis 
komitetas. Reikalas svar
bus ir DLOC kviečia gau
siai dalyvauti.

PASKUTINIS POSĖDIS

Michigao valstijos lietu
vių Simui Kudirkai pagerb
ti komitetas vasario 15 d. 
Kultūriniame Centre turėjo 
savo paskutini posėdį. Jame 
dalyvavo: Vincas Tamošiū
nas, adv. Rimas Sakis, Algis 
Rugienius, Jonas Urbonas, 
Vladas Staškus, Bernardas 
Brizgys ir dar kiti 9 komite
to nariai, bei organizacijų 
pirmininkai.

Posėdį pravedė Vincas 
Tamošiūnas, sekretoriavo 
Bernardas Brizgys ir Rožė 
Ražauskienė. Nors ir buvo 
paskutinis posėdis, bet kal
bėtasi, aiškintasi ir tartasi 
lyg tai būtų pirmasis posė
dis.

Sekretorius Bernardas 
Brizgys, turėjo net keletą 
praėjusių posdėdžių proto
kolų perskaityti tik tam, kad 
komiteto nariai jau neatsi
minė ką jie ten buvo pasa
kę.

Ir radę ten negražių iš
sireiškimų ar pasakymų rei
kalavo protokolus pataisyti, 
arba, kaip jau nereikalingus, 
sunaikinti.

Komitetas balsų dauguma 
nutarė visus komiteto pro
tokolus perduoti DLOC, o 
spaudai ir radijo valandė
lėms paskirti $100.00. Gaus 
Draugas, Naujienos, Dirva,

Iš kun. Viktoro Kriščiunevičiaus Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos klebonu įvesdinimo iškilmių sausio 
19 d. Detroite. J. Urbono nuotrauka

Lithuanian Melodies ir Lie
tuvių Balsas po 20 dol.

KONCERTAS-BALIUS

Detroito ateitininkai vasa
rio 8 d. 7 v.v. Kultūriniame 
Centre Užgavėnių proga ren 
gia koncertą-balių. Meninę 
dalį atliks solistė Violeta 
Čižauskaitė-Balčiūnienė. Jai 
akompanuos dr. V. Vasyliū
nas. Violeta augo ir mokėsi 
Detroite. Čia baigė lituanis
tinę mokyklą ir Holy Re- 
deemer gimnaziją. Vėliau 
studijavo St. Mary of the 
Wood muzikos ir dramos 
meno kolegijoje. Studijas 
tęsė dainavimo ir operos 
meno Pijaus XII Institute, 
Florencijoje. Italai Violetos 
balsą įvertino ir ji ten savo 
studijas vainikavo magistro 
laipsniu.

Sol. Violeta Čižaus kaitė - 
Balčiūnienė.

Violeta ir anksčiau jau 
keletą kartų yra dainavusi 
Detroite. Ir po kiekvieno 
dainavimo susilaukta gražių 
atsilipeimų.

Ta pačia proga bus pami
nėta ir lietuviško kiosko, 
kuris veikia Šv. Antano pa
rapijos kavinėje, 25 metų su
kaktis. Kiosko vedėjas ir sa
vininkas yra Vytautas či- 
žauskas, sol. Violetos tėve
lis.

Įėjimas: suaugusiems $5, 
moksleiviams $3.

• Detroito moterų ansam
blio koncertas įvyks balan-

DIRVA

Detroito radijo valandėlės Amerikos Liet. Balso po
būvyje prie P. Balandienės paaukoto raguolio kurį lai
mėjo A. Osteika. Iš kairės klubo pirm. K. Gogelis, A. 
Jonynienė, P. Balandienė, A. Osteika, E. Pakauskienė 
ir klubo vicepirm. V. Urbonas. K. Sragausko nuotrauka

džio 20 d. Lietuvių Namuo
se. Rengia DLK Birutės 
d-jos Detroito skyrius. Ank
sčiau numatytas koncertas 
balandžio 12 d. neįvyks.

SĖKMINGAS POBŪVIS

Amerikos Lietuvių Radijo 
Klubo pobūvis įvykęs sausio 
19 d. Lietuvių Namuose bu
vo sėkmingas ir į jį atsilan
kė užtektinai svečių.

Susėdę svečiai prie stalų 
šnekučiavosi ir užkandžiavo, 
o prie dovanų stalo stovėjo 
ilgiausios eilęs. O tų dovanų, 
dovanų! Ir ko ten nebuvo? 
Stalai buvo apkrauti vilio
jančiomis gėralų bonkomis 
ir įvairias daiktais. Ir tas 
viskas greitai ištuštėjo.

Sofijos Dryžienės vado
vaujama svetainė savo mais
to gaminius ir labai greitai 
išpardavė.

Tenka dėkoti ALRKlubo 
pirmininkui Kaziui Gogeliui 
už šio pobūvio surengimo 
ir nepamiršimo spaudos 
bendradarbių. Jis juos pa
kvietė garbės svečiais.

UŽGAVĖNIŲ SKLINDŽIŲ 
VAKARAS

Jūrų šaulių Švyturio kuo
pa vasario 8 d. 7 v.v. Lie
tuvių Namuose rengia Užga
vėnių sklindžių vakarą. O jei 
kam neaišku kas tie sklind
žiai, gali paaiškinti -- bly
nai.

Bus turtingas dovanų sta
las, gera muzika ir skanių 
sklindžių vakarienė.

Detroito ir apylinkių lietu
viai kviečiami atsilankyti ir 
tuo paremti šaulių veiklą.

ĮVESDINTAS KLEBONAS

Sausio 19 d. prieš 10:30 
Šv. Mišias Vyskupas Shoen 
herr Dievo Apvaizdos para
pijiečiams pristatė naują 
kleboną kun. Viktorą Kriš- 

Iš Simo Kudirkos apsilankymo Detroite šv. Antano 
lietuvių parapijoje su jaunimu. Nuotraukoje tarp 
jaunimo stovi J. Urbonas, J. Račiukaitis, G. Kudirkienė, 
M. šulskienė, S. Račiukaitis, kun. K. Simaitis ir S. Ku
dirka. K. Sragausko nuotrauka

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

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

čiunevičių.
Koncelebruotas mišias lai

kė: vysk. Shoenherr, vys
kupijos vikaras kun. Oha- 
gan, kun. Hradouski, kun. 
V. Stanevičius, kun. M. 
Kundrotas, kun. A. Babonas 
ir klebonas kun. V. Kriš- 
čiunevičius.

Švento Petro parapijos 
klebonu paskirtas kun. But
kus.

♦♦♦

Windsoro, Kanados šaulių 
būrys išsirinko valdybą iš 
pirmininko Mykolo Kizio ir 
narių: Valės Tautkevičienės 
ir Balio Balaišio. Windso- 
riškiai nutarė turėti atskirą 
būrį ir išeiti iš Detroito 
jūrų šaulių Švyturio kuo
pos sudėties.

♦ ♦♦

KAZYS SPAKAUSKAS 
SLA 200 kuopos vicepirmi
ninkas ir buvęs Klaipėdos 
Krašto prie Lietuvos prisi
jungimo kovotojas sausio 12 
d. šventė savo 75 metų gim
tadienį.

RN’S
3 TO 11 and 11 TO 7 SHIFTS. 

Medical-Surgical floors plūs 
ICU.

Good salary dependent upon ex- 
perience plūs differential, many 
standard fringe benefits, plūs 

extras.
We have grown and are growing. 
Start new year right. You care 
for our patients and we care for 
you. Come in or call Personnel 

Office.
DOCTORS GENERAL 

HOSPITAL
6701 W. SUNRISE BLVD. 

PLANTATION, FLA. 
PHONE:' 305-581-7800 

(5-91

FOUNDRY FOREMAN
Need experience in Melting Gray 
Iron in a Cupola and also have 
Molding experience. Mušt be able 
to supervise up to 10 men. Stea
dy employment for qualified 
man.

CHASE FOUNDRY’
2300 So. Parson Avė.
Columbus. Ohio 43207

614-444-1189 for appointment
(8-10)

Kar. Juozapavičiaus šaulių kuopos Clevelande nau
joji valdyba. Sėdi iš kairės: pirm. dr. K. Pautienis, 
ižd. L. Kazienė, sekr. V. Langienė. Stovi: vicepirm. F. 
Navickas, vėliavininkas M. Smelstorius.

J. Garlos nuotrauka

PAGERBTAS ANTANAS 
MATJOŠKA

A. Matjoška

Sausio mėn. 19 d. pavaka
ry Tautinės Sąjungos na
muose, South Bostone, buvo 
suruoštas žymaus Bosto
no visuomenininko Antano 
Matjoškos 60 metų amžiaus 
sukakties pagerbimo vaka
rienė. Vakarą pravedė A. 
Keturakis. Laisvės Varpo 
radijo direktorius Petras 
Viščinis nušvietė sukaktu
vininko įvairiašakę lietuviš
ką veiklą, prasidėjo dar len
kų okupuotame Vilniuje. 
Nebus tokios organizacijos, 
ar visuomeninio užsimoji
mo, prie kurio Antanas Mat- 
joška nebus prisidėjęs. A. 
Matjoška pasveikino Kelei
vio redaktorius J. Sonda, 
Alto Bostono skyriaus pirm. 
St. Lūšys, Tautinės Sąjun
gos atstovas Vizgirda ir Ra
movės atstovas Br. Bajer- 
čius. Taipogi savo • linkėji
mus ir pasveikinimo žodį ta
rė poetas St. Santvaras. 
Bostono liet, skautai jam 
suteikė žymenį.

Amerikos lietuviuose An
tanas Matjoška yra geriau
siai žinomas Bostono veikė
jas. Jis yra altininkas, ben- 
drnomenininkas, Balfo rė
mėjas, skautų rėmėjas, tau
tinių organizacijų veikėjas, 
spaudos ir radijo uolus ben
dradarbis. Jis yra tas retas 
asmuo, kuris sugeba savo 
veikloje suderinti ir prieš
karinės ir pokarinės ateivi
jos siekius, jis supranta ir 
vyresniųjų ir jaunesniųjų 
pažiūras j lietuvybę, visuo
meniškumą ir aplamai veik
seną. Tačiau, kažkodėl, gal 
dėl oro, ga) dėl kitų to sa
vaitgalio parengimų, paly
ginant maža draugų, bend
radarbių ir veikėjų dalyva
vo solenizanto Antanos Mat
joškos pagerbtuvėse. Nesi
nori tikėti, jog Bostono apy-
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linkėse įsivyravo abejingu
mas visuomenininkų tarpe. 
Tur būt visuomenė norėjo 
duoti žinoti, kad dar laukia
ma daugiau žygį, daugiau 
visuomeninio rūpesčio ir va
dovavimo iš solenizanto An
tano. Tur būt, visuomenė 
norėjo Antanui Matjoškai 
duoti žinoti, kad jisai dar 
perjaunas ir perdaug reika
lingas veiklai, kad jįjį pa
leistų į dimisiją.

Algirdas Budreckis

• Dr. G. čekas, Warwick, 
R. I., užprenumeravo Dirvą 
metams savo pažįstamui B. 
Bukauskui, Floridoje. Dėko
jame ir sveikiname naują 
skaitytoją.

• L. Garbačiauskas, Stay- 
ner, Ont.,’ atnaujindamas 
prenumeratą pridėjo Dirvai 
paremti auką 10 dol. Ačiū.

• G. Gureckas, Palos Ver- 
des Estates, Calif., kuriam 
buvo pradėta siuntinėti Dir
va susipažinimui, užsiprenu
meravo metams ir dar pri
dėjo auką 12 dol. Sveikina
me naują skaitytoją ir dė
kojame už auką.

• Detroito Lietuvių Namų 
valdyba atsiuntė Dirvai pa
remti auką 15 dol; Ačiū.

• Perkant, ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas C'ipkus Realty, 31715 
Vine St.. Wlllowick. Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

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

SIMO knygos antrosios 
laidos liko tik kelios de
šimt egzempliorių. Norėda
mi, kad ji plačiau pasklistų 
skaitytojuose, vietoj 3 dol. 

, nutarėme atpiginti iki 1 dol. 
i Užsisakykit tuoj pat Dir
voje, P. O. Box 03206, Cleve
land, Ohio 44103.
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CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

LITERATŪROS 
VAKARAS

šeštadienį, vasario 1 d. 7 
vai. vakare, Lietuvių Na
muose įvyks literatūros va
karas, ruošiamas Clevelan
do moksleivių ir studentų 
ateitininkų. Iš Chicagos at
vykusi rašytoja Birutė Pū
kelevičiūtė, trijų Draugo 
premijuotų romanų ir Dir
vos 1974 m. novelės laurea
tė, skaitys savo kūrybą.

Meninę programos dalį 
atliks Danutė Staškevičiūtė 
iš Rochesterio, skambins 
pianinu, ir studentų ateiti
ninkų jungtinis festivalinis 
choras, akomponuojant Ri
mui Obaliui iš Rochesterio. 
Po programos bus šokiai ir 
vaišės.

Bilietų kaina jaunimui ir 
pensininkams $1.50, kitiems 
$2.50, jei užsisakoma iš ank
sto. Prie durų kaina bus 
$2.00 ir $3.00. Bilietus gali
ma užsisakyti pas Andrių 
Razgaitį (524-2357), Kęs
tutį Sušinską (531-7727) ir 
Viktutė Lenkauskaitę (831- 
1494)/

• CLEVELANDO SKY
RIAUS Birutininkių Valdy
ba kviečia visuotiną narių 
susirinkimą, kuris įvyks Va
sario 2 d. 3 vai. p.p. V. 
Nagevičienės bute, 4430 
Center St., Willoughby. 
Narės, prijaučiančios ar no
rinčios priklausyti prie drau
gijos, maloniai kviečiamos 
dalyvauti sekmadienio po
pietėje.

• Cleveland Crusaders 
Ltd., Coliseum’e 2923 
Streetsboro Rd., Richfield 
Tovvnship, Ohio, rengia sau
sio 29 d. ”Polkų naktį”.

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus. 

Automatinė, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★

Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 
naujoms statyboms, priestatams ir 

remontui.
★

Už reguliarius taupymo indėlius 
mokama 5'/4%

Už terminuotus taupymo pažymėjimus 
mokama 6!4% — 7%%

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $40,000.

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 
6712 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44112 
14406 Cedar Rd., University Hts., Ohio 44121

★

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

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

VASARIO 16 ŠVENTĖ 
CLEVELANDE

Š. m. vasario 16 d. (sek
madienį) Clevelando lietu
viai iškilmingai paminės 
740 metų sukaktį Lietuvos 
valstybės pradžios ir 57 me
tų sukaktį nuo Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo, 
šventę organizuoja ALT’os 
Clevelando skyrius. Savo at
sišaukime, kurs bus išsiun
tinėtas visiems žinomiems 
Clevelando lietuviams, ALT 
skyriaus pirmininkas Alg. 
Rukšėnas ir sekretorė Alb. 
Bakūnienė cituoja 1974 m. 
gruodžio 7-8 Bostone įvyku
sio VLIK’o Seimo pareiški
mą:

''Lietuvos valstybinė 
nepriklausomybė yra 
visų lietuvių ir visų 
lietuviškųjų organizaci
jų aukščiausias tikslas. 
Lietuvos nepriklauso
mybei atstatyti reika
lingas visų lietuvių ak
tyvus, vieningas ir ne
nuilstamas darbas.”

Tai yra vedamoji mintis, 
kuri vyraus šių metų Vasa-

Algimantas Gečys, JAV 
LB visuomeninių reikalu ta
rybos pirmininkas.

K. Čikoto nuotrauka

CLEVELANDO MOKSLEIVIU IR STUDENTU ATEITININKŲ

5-tasis LITERATŪROS VAKARAS
VASARIO MEN. 1 D., LIETUVIŲ NAMUOSE, 7 VAL. VAK.

Programoje: rašytoja B. Pūkelevičiūtė, pianistai Danutė Staškevičiūtė ir Rimas Obalis, ir 
Studentų Choras.

BUS ŠOKIAI IR VAIŠĖS.

Bilietai: iš anksto jaunimui ir pensininkams $1.50, o kitiems $2.50. Prie durų $2.00 ir $3.00.

Bilietus galima užsisakyti pas: V. Lenkauskaitę (831-1494), K. Sušinską (531-7727) ir
A. Razgaitį (524-2357).

rio 16 minėjime, šventės 
programa numatoma tokia: 
9 va!. 45 min. vėliavų pakė
limai prie lietuvių pamink-
lo. Po to iškilmingos pamal
dos abiejose bažnyčiose da
lyvaujant organizacijoms su 
vėliavomis. 4 vai. p. p. Nau
josios parapijos salėje iš
kilmingas aktas ir koncer
tas.

Pagrindinis kalbėtojas 
bus JAV LB Visuomeninių 
reikalų tarybos pirminin
kas A. Gečys iš Philadelphi
jos. Anglų kalba žodį tarti 
prašomas Clevelando meras 
R. Perk. Bus pakviesta, kaip 
visada, eilė aukštesniųjų 
valdžios pareigūnų, politikų 
ir kitų tautybių atstovų.

Koncerto programoje — 
M. K. Čiurlionio Ansamblio 
kanklių orkestras ir solistė
l. Grigaliūnaitė. Antroj da
ly — Ramovėnų vyrų cho
ras. Bilietai į minėjimą — 
po 3 ir 2 dol., moksleiviams 
— po 1 dol. Organizacijos 
prašomos atsiųsti savo vė
liavas su palyda. Po kon
certo — vaišės žemutinėje 
salėje.

Aukos paremti tiems Lie
tuvos laisvinimo veiks
niams, kurie energingai jun
giasi į Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo darbą, 
bus renkamos iš seno priim
ta tvarka — vokais su au
kotojų nurodymu, kam au
kos skiriamos.

šiais metais yra paskelb
tas moksleivių rašinėlių 
konkursas tema ”Ką man 
reiškia Vasario 16?” Raši
nėlis turi būti ne ilgesnis 
kaip 3 puslapiai. Paskutinė 
rašinėliams įteikti diena nu
keliama į vasario 8 d. Trims 
geriausiems rašinėliams bus 
paskirtos ir minėjimo akto 
metu įteiktos premijos (po 
25, 15 ir 10 dol.). Be to, tie 
rašinėliai bus perskaityti 
vasario 14 d. lietuvių radijo 
valandėlėje. Tėvai ir moky
tojai prašomi paraginti 
moksleivius dalyvauti šiame 
konkurse. (Pk)

RENGIA PIETUS

Vasario 16 d. šv. Jurgio 
parapijos salėje tuoj po mi
šių, Vysk. Valančiaus Li
tuanistinės Mokyklos Tėvų 
Komitetas ruošia pietus. 
Visi Clevelando lietuviai 
kviečiami.

PIRMOS PAGALBOS 
KURSAI

Clevelando Kar. A. Juo
zapavičiaus šaulių kuopa 
ruošia pirmos pagalbos kur
sus. Paskaitos įvyks Naujos 
parapijos mažoje salėje š.
m. vasario 9 dieną, vasario 
23 d. ir kovo 2 dieną 11:30 
vai. Paskaitos vyksta sek
madieniais. Paskaitas skai
tys dr. A. Miliauskas, dr. J. 
Stankaitis ir dr. K. Pautie
nis.

Yra svarbu mokėti kūno 
žaizdas tvarstyti, bet dar 
svarbiau yra mokėti kaip

KLAIPĖDOS ATVADAVIMO SUKAKTIES 

MINĖJIMAS

Prieš 52 metus įvykęs 
Didžiosios Lietuvos ir dalies 
Mažosios Lietuvos susijun
gimas vertas ypatingo pami
nėjimo. Apsivylusi santarvi
ninkų pastangomis taikiu 
būdu išspręsti konfliktą su 
lenkais dėl sostinės Vilniaus 
ir matydama, kad įvairios 
pašalinės intrigos trukdo 
Klaipėdos prijungimą prie 
Lietuvos, lietuvių tauta pa
siryžo pati pavartoti ginklą 
ir pasukti istorijos ratą sau 
palankia kryptimi. Ir čia Lie
tuvos kariai, šauliai ir sava
noriai, daugumoje mokykli
nis jaunimas atėjo talkon 
Mažosios Lietuvos lietu
viams. Ryžtingu žygiu jie 
įvykdė tai, ko nepajėgė 
įvykdyti galingosios Lietu
vos imperijos valdovai, įskai 
tant ir patį Vytautą Didį
jį-

Šį reikšmingą įvykį pami
nėjo Clevelando Žalgirio 
šaulių kuopa ir apie 250 
clevelandiečių Nauj. parap. 
salėje š.m. sausio 29 d. Minė
jimas susidėjo iš 4 dalių: 
pamaldų Šv. Jurgio parap. 
bažnyčioje, iškilmingo ak
to, Rochesterio Jaunųjų Te
atro vaidinimo ir vaišių.

Šv. Mišias už žuvusius ir 
mirusius šaulius ir Klaipė
dos sukilimo dalyvius atna
šavo klebonas kun. B. Iva
nauskas. Giedojo parapijos 
choras vadovaujamas R. Ba
bicko ir solistė N. Braziu- 
lienė, vargonais palydint 

Gen. Karsokienei.
Iškilmingąją dalį - aktą 

pravedė šaulys mok. Pr. Ka
ralius. Pagiedojus himnus, 
susikaupimo minute pagerb
tas žuvusių sukili
mo dalyvių atminimas. Po to 
buvo perskaitytas Sukilimo 
Komiteto manifestas. Labai 
nuoširdžiai buvo sutiktas 
senas 89 m. amžiaus šau
lys - veteranas provizo
rius Kazimieras Mažonas, 
kurs nuo pat Klaipėdos atva
davimo ligi okupacijos išgy

vuoti pirmą pagalbą esant 
širdies smūgiui, kraujo įsi
liejimui j galvą, svarbu mo
kėti kaip skubiai duoti pa
galbą pilvo ar krūtinės 
kraujavimo atveju. Labai 
yra svarbu kaip duoti pirmą 
pagalbą visokių apalpimo 
atveju, nes nuo tinkamos ir 
savo laiku duotos pagalbos, 
galima išgelbėti žmogaus 
gyvybę. į paskaitas kvieč’a- 
mi visi, ypač jaunimas, ku
ris yra mūsų pažiba ir lie
tuviško gyvenimo ateitis.

Kar. A. Juozapavičiaus 
šaulių K. Valdyba

• Dr. Viktoras Stankus, 
Clevelande, užprenumeravo 
Dirvą A. Petraškai, Euclid, 
Ohio ir įteikė Dirvai pa
remti auką, 37 dol. Dr. V. 
Stankus, nesenūu atidaręs 
Clevelande dantų gydymo 
kabinetą, yra veiklus neoli- 
tuanų korporacijoje ir vi
suomeniniame gyvenime. 
Naująjį skaitytoją sveikina
me ir už auką dėkojame. . 

veno Klaipėdoje. Jo paskai
ta buvo su dėmesiu išklau
syta.

Clevelande turime dar 
tris gyvuosius sukilimo daly
vius: savanorį-kūrėją žurna
listą Vytautą Braziulį, Lie
tuvos kariuomenės kapito
ną Fel. Eidimtą ir aktorių 
Igną Gatautį. Visi jie buvo 
iškviesti į sceną ir kaipo 
paskatinantis pavyzdys jau
nosioms kartoms pristatyti 
minėjimo dalyviams. Šaulių 
S-gos moterų vadė O. Mi
kulskienė ir prov. K. Mažo
nas juos pasveikino ir prise
gė dailias tautinių spalvų ko
kardas. Taip pat buvo atžy
mėti du kuopos šauliai: šau
lė Ona Naumanienė, akty
viai dalyvavusi Šaulių S-goj 
nuo pat jos įsikūrimo, daug 
prisidėjusi prie nepriklau
somybės kovose sužeistų
jų karių aprūpinimo. Šaulys, 
Lietuvos kariuomenės kari
ninkas, 50 savo amžiaus me
tų dirbęs Šaulių Sąjungoje 
organizuodamas šaulių bū
rius ir pats jiems vadovau
damas Lietuvoje ir tęsda
mas šaulišką veiklą tremty
je, Pr. Mainelis.

Aktas užbaigtas kuopos 
pirmininko muz. Alf. Mi
kulskio sukurtu maršu ‘Lie
tuvos Šauliams’, kurį skam
biai padainavo šaulių mo
terų vokalinis trio: Ona Mi
kulskienė, Nora Braziulienė 
ir Lilija Čaplinskienė, pia
nu palydint Gen. Karsokie
nei. Prasmingi A. Budrec- 
ko maršo žodžiai, skambi 
kompozicija ir pats dainos 
atlikimas minėjimo dalyvių 
buvo labai nuoširdžiai pri
imtas ir įvertintas. Linkėti
na, kad šį gražų maršą iš
moktų dainuoti ir chorai. 
Ypač tiktų jis vyrų cho
rams.

Rochesterio jaunimas, su
vaidinęs V. Kudirkos saty
rą ‘Viršininkai’ (scenai pri
taikintą Jurgio Jankaus) 
mus maloniai nustebino. Gru 
pės vadovas ir režisierius 
Andrius Cieminis nemažą bū 
rį jaunų artistų suliedino 
į darnų, drausmingą kolek
tyvą. Vaidino jie gerai. Kal
ba taisyklinga, aiški ir ge
rai girdima. Laikysena sce
noje visiškai patenkinama. 
Geras buvo pasakotojas Rai
mundas Obolis. Įdomią bu
vusio viršininko rolę sukū
rė Petras Matiukas. Pagrin
dinę rolę naujojo viršininko 
Vakkanalij Vziatkovič Krug- 
lodurovo atlikusiam Tadui 
Klimui nebuvo lengva išlai
kyti viršininkišką ‘apskrities 
viepšpaties’ toną ir stilių. 
Tai ypač jutome vaito rin
kiminėj scenoj. Svarbesnė
se moterų rolėse viršininko 
žmonos Pagodos-Krist. Sa
balytė ir raštininko žmo
nos - Birutė Butrimaitė bu
vo lygiai tvirtos. Simpatin
gas ir įtikinantis buvo Simas 
Žmuidzinas vaito rolėje. 
Paulius Laukaitis vykusiai 
atvaizdavo suktą lenkelį 
valsčiaus raštininką Pst- 
rumskį. Kitos trumpesnės 
rolės darniai tiko veikalo 
visumoje. Vyt. Butrimas, 
Bronius Petrauskas, Kęst. 
Saladžius, Juozas Laukaitis, 
Paulius Klimas, Dan. Kro-

7 DIENOS
ČIKAGOJE...

(Atkelta iš 8 psl.)

Yorke A. Simutis. Trumpas 
S. Kudirkos žodis buvo drą
sus, gyvas, kviečiantis į vie
nybę. Jį sklandžiai vertė į 
anglų kalbą M. Krauchu- 
nienė. Meninę dalį atliko sol. 
Bičkienė, gi Kudirkams gal 
mieliausias momentas buvo, 
kai G. Kudirkienė gavo dvi 
banko knygutes jų vaikams 
ir abejose buvo įrašytos 
1,000 dol. sumos. Tai buvo 
dovana Kudirkų vaikams 
mokslui eiti, išplaukusi iš 
banketo pelno. Su derama 
pagarba čia tenka paminė
ti L. Dargienę ir jos va
dovaujamą komitetą, įdėjus 
daug darbo bendram pasise
kimui. Kiek pelno dar liko 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejui, nežinia. O gal jo ir 
neliko, nes eilė žmonių ban
kete dalyvavo kaip Balze- 
kų svečiai ir už bilietus 
nieko nemokėjo. Pasibaigus 
vakarienei ir oficialiai da
liai vyko šokiai, grojant Ne- 
olituanų orkestrui. Tik Si
mo svečių būryje nebesi
matė. Atvykęs reporteris ir 
fotografas iš ‘Sun-Times’ 
dienraščio visą valandą klau 
sėsi Kudirkos pergyvenimų 
kalėjimuose. Kadangi re
porteris kalbėjo rusiškai, Si
mas galėjo jam plačiai at
siverti. Po kelių valandų 
dienraštyje jau skaitėme 
šiurpius Kudirkos pergyve
nimus, atpasakotus reporte
riui, o per jo plunksną, ir 
plačiajai amerikiečių visuo
menei.

kytė, Rūta Stankutė -- visi 
nuoširdžiai įsijungė į veikalo 
eigą. St. Ilgūno grimas be 
priekaištų. Clevelando žiū
rovai šiltai priėmė jaunuo
sius svečius - teatralus ir 
linki jiems geros sėkmės. O 
kitų vietovių jaunimas galė
tų ir turėtų sekti jų pavyz
džiu. Yra tikras dalykas, kad 
scenos veikalų paruošimas ir 
jų atlikimas yra puiki, nie
kuo kitu nepakeičiama kal
bos mokykla. Režisierius 
Cieminis atsisveikindamas 
dėkojo žalgirėnams už pa
kvietimą ir malonų priėmi
mą, o jaunimas parodė sa
vo jaunatvišką nuotaiką po 
gražiai pasisekusio ir gerai 
įvertinto žygio.

Paskutinėje daly -- pobū
vy labai gražiai veikė kuo
pos moterų šaulių grupė. Pa
tarnavimas ir vaišių patieka
lai šeimininkių, O. Čiuprins- 
kienės ir p. Šarkauskienės 
vadovybėje ir talkoje su vi
sos grupės šaulėms buvo pir 
maklasiai. Šia proga iškelti- 
nas yra visų kuopos šaulių 
sutartinas ir drausmingas 
įsijungimas j darbą. Visi 
produktai vaišėms buvo pa
čių šaulių suaukoti arba jų 
sudėtais pinigais nupirkti. 
Kuopos pirmininkas A. Mi
kulskis labai nuoširdžiai dė
kojo visiems prisidėjusiems 
prie šio minėjimo suruošimo 
ir pravedimo. Įdomus fak
tas: tą pačią dieną į Žalgi
rio kuopą įstojo 10 naujų 
šaulių. Tatai irgi kelia gerą 
nuotaiką ne tik pirmininkui, 
bet ir visiems kuopos šau
liams. (pk)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

A.A. Prof. Gen. Stasys Dirmantas

Baigiant ruošti Dirvą 
spausdinimui, iš Chicagos 
gauta liūdna žinia -- sek
madienį, sausio 26 d. mirė 
prof. Gen. Stasys Dirman
tas, sulaukęs 87 metų am
žiaus. •

Velionis buvo gimęs 1887 
m. lapkričio 2 d. Raseiniuo
se. 1914 m. baigė Maskvos 
geodezijos institutą ir dirbo 
Tomsko technologijos insti
tute. Prasidėjus I pas. ka
rui buvo mobilizuotas į ru
sų kariuomenę ir iki 1918 
m. tarnavo artilerijos kari
ninku. Grįžęs Lietuvon nuo 
1918 m. lapkričio m. dirbo 
žemės ūkio ministerijos įga
liotiniu Ukmergėje ir miš
kų urėdu. Stojęs Lietuvos 
kariuomenėn 1919 m. buvo 
karo mokyklos inspektoriu
mi, vėliau dėstytoju Aukšt. 
Karo Techn. kursuose, 1929- 
1922 m. Aukšt. Karininkų 
Kursų viršininku, 1935 m. 
krašto apsaugos ministeriu 
ir 1937 m. pakeltas į brig. 
generolus. Pasitraukęs iš 
krašto apsaugos ministe- 
rio pareigų, profesoriavo 
Vytauto D. universitete. 
Tremtyje susiorganizavus 

DR. ANDRIUI BRID2IUI

mirus, žmoną ELENĄ ir sūnų ROMĄ skausmo

valandoje užjaučiame ir kartu liūdime

Dievos Motinos Nuolatinės 
Pagalbos Parapijos Choras 

ir Vargonininkė

• Dr. Ed. Jansonas, Cape 
Cod, Mass. atnaujindamas 
prenumeratą, pridėjo auką 
7 dol. ir rašo: ”Džiaugiuosi, 
kad laikraštis išeina labai 
gražiai tvarkomas geriau
siai iš visų lietuviškų, tai 
garbė jums”. Ačiū už auką 
ir komplimentą.

• Antanas Grinius, Dir
vos bendradarbis Detroite, 
padidino Vilties draugijoje 
įnašą, atsiųsdamas 10 dol. 
Ačiū.

A. A.

VACLOVUI P L I O P L I U I
mirus, Jo brolį ALBINĄ ir visus artimuosius gi-

liai užjaučiame

J. Vaitkus 
J. Stanaitis

Australijoje sausio 17 d. Jūratė Reisgytė ir dr. 
Ramutis Zakarevičius sukūrė lietuvišką šeimą. Vestuvės 
įvyko Sydnejuje. Jūratės ir Ramučio lietuviška veikla 
Australijoje ir Amerikoje plačiai žinoma ir Sydnėjaus 
lietuviai džiaugiasi ir didžiuojasi nauja lietuviška šei- 
ma- V. Vilkaičio nuotrauka

savo svečių, visą vakarą 
su L. Lunecku ir kitais dir
bo bare, nes juk darbo ran
kos visur yra reikalingos 
ir ne taip lengva kartais jų 
rasti. Aplamai dvyliktasis 
Grandies vakaras buvo links 
mas, smagus ir, svarbiau
sia, jaunyste degantis.

• SIMAS Kudirka su žmo
na sausio 18-19 d.d. antrą 
kartą lankėsi Chicagoje ir 
buvo svečiais Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus- bei 
jo savininkų Irenos ir Stasio 
Balzekų. Viešnagės progra
ma taip sutvarkyta, kad Ku- 
dirkams išsikalbėti su pla
čiąja Chicagos lietuvių vi
suomene beveik nebuvo 
progos. Spaudos ir radijo at
stovams buvo sudaryta pro
ga susitikti su Kudirkais 
šeštadienio vakare muzie
juje specialiai suruoštoje 
spaudos konferencijoje. Iš . 
anksto pasižadėjus dalyvau
ti Grandies vakare, nuvykti 
į spaudos konferenciją jau 
nebebuvo progos. Kudir- 
kus pamatėme Brighton 
Parko liet, šventvėje per 10 
vai. mišias. Kadangi apie 
Balzeko renginius rašo visi 
didieji ir lokaliniai ameri
kiečių laikraščiai, antroji 
Kudirkų viešnagė Chicago- 
amerikiečiams bei lietu
viams buvo gerai žinoma. 
Todėl į Brighton Parko liet, 
šventovę susirinko labai 
daug žmonių, pilna moderni, 
didžiulė bažnyčia. JAV gi
męs ir užaugęs parapijos 
vadovas prel. D. Mozeris 
Kudirkams ir aplamai vi
siems lietuviams parodė 
tikrą lietuvišką šilumą. Šven 
tovėje S. Kudirka buvo pa
sitiktas kaip aukščiausios 
pagarbos vertas šių laikų 
mūsų gyvosios tautos didvy
ris. Jį su žmona pasitiko

Tauriam Lietuvos patriotui, tauti

nės spaudos rėmėjui

prof. gen. STASIUI DIRMANTUI

mirus, jo dukrai ALDONAI ir žentui

dr. VLADUI SIMAIČIAMS bei arti

miesiems gilią užuojautą reiškia

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

lietuvių profesorių sąjupgai 
buvo jos pirmininku ir jo rū
pesčiu išleistas monumen
talus veikalas apie Vytau
to Didžiojo universitetą.

Velionis pašarvotas Ma
žeikos ir Evans laidotuvių 
koplyčioje Chicagoje, 6815 
So. Western Avė. tel. RE-7- 
8600. Atsisveikinimas su ve
lioniu įvyks sausio 29 d. Lai
dojamas ketvirtadienį, sau
sio 30 d.

• Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas paruo
šė nutarimų projektą, ku
riuo galėtų pasinaudoti Va
sario šešioliktosios minėji
mų rengėjai. Rašyti: Vlikas, 
29 West 57th Street, New 
York, N. Y. 10019. (E)

• Dirvos vakare-baliuje,
Chicagoje, vasario 1 d., bus • T. Blinstrubas, buv. t 
trumpas koncertas. Dainuos ALT g.gos pirmininkas, at- į 

naujindamas Dirvos prenu
meratą, padidino Vilties 
draugijos įnašą 12 dol. Ačiū.

solistė Natalija Aukštuolie- 
nė, akomponuojant muzikui 
Antanui Giedraičiui. Taip 
pat dainuos to paties Gied
raičio vedamas oktetas, su-' 
dėtyje: G. Brazaitis, V. Vai

lionis, K. Domarkas, A. Mo
liejus, V. Aukštuolis, A. 
Skudra, Z. Moliejus. šo
kiams gros jaunimo orkes
tras "Vytis”. Programos 
vedėja — Vilija Kerelytė.

• Vliko pirmininkas dr.
Kęstutis Valiūnas Vasario 
16 dieną Montrealy, Kana
doje, Tautos šventės minė
jime pasakys kalbą. Minėji
mą ruošia Liet. Bendruome
nės Montrealio apylinkės 
valdyba. (E)

• Stasys Barzdukas, PLB 
garbės pirmininkas, daly
vaus LB Vakarų apygardos 
suvažiavime Los Angeles 
mieste vasario 1 ir skaitys 
paskaitą. Politinių studijų 
savaitgalyje. St. Barzdukas 
kalbės tema "Demokratija 
išeivijos visuomeninėj są
rangoj : tikrovė ar mitas?”

• Dr. A. Koncė, San Ra- 
fael, Calif., atnaujindamas 
prenumeratą pridėjo auką 
Dirvai paremti 10 dol. Ačiū.

• Jonas Nurka, Hartford, 
Conn. papildymui savo Vil
ties draugijos įnašo, atsiun
tė 25 dol. Ačiū.

• Michigano lietuvių ko
mitetas S. Kudirkai sutikti, 
atsidėkojant už spausdintus 
pranešimus ir sutikimo at
garsį, atsiuntė per ižd. V. 
Staškų Dirvai paremti auką 
20 dol. Ačiū.

• Illinois Lietuvių Res
publikonų Sąjungos metinis 
banketas įvyks balandžio 5 
d. Jaunimo Centre. Prieš tai 
kovo mėn. įvyks susirinki
mas ir bus renkama nauja 
valdyba, šiuo metu s-gai 
pirmininkauja Kazimeras 
Oksas.

• Juozas Ališauskas, Ci
cero, III., kuriam buvo pra
dėta Dirva siuntinėti susi
pažinimui, užsiprenumeravo 
metams ir pridėjo auką 3 
dol. Sveikiname naują skai
tytoją ir dėkojame už auką.

• SAVOTIŠKAI įdomūs 
būna skautų tuntų, lituanis
tinių mokyklų ar tautinių 
šokių grupių vakarai, kai į 
vieną besilinksminančių bū
rį susirenka tėvai su artimai 
siais ir jų sūnūs bei duk
ros, ir po programos visi 
kartu linksminasi. Tokia 
nuotaika ypač ryškiai atsi
spindėjo sausio 18 d. Jauni
mo centro didžiojoje salė
je rengtame XII Grandies 
taut. šokių grupės vakare, 
kur dalyvavo apie 300 tėvų 
su svečiais ir drauge 76 jų 
sūnūs ar dukros, šokantieji 
toje grupėje. Grandies vado
vės mokyt. I. Smieliauskie- 
nės paruoštoje taut. šokių 
programoje scenoje pamatė
me eilę šokių, gyvai ir 
sklandžiai atliktų, su įžan
giniu D. Bruškytės solo šo
kiu. Nors Grandyje priskai
čiuojami 76 šokėjai, bet apie 
75 procentus vakaro progra
mos atliko patys pajėgiau
si šokėjai, daugumoje Gran-

Simas Kudirka Nekalto Prasidėjimo (Brighton Park) 
parapijos bažnyčioje. Iš kairės: LB apyl. pirm. J. Šla
jus, klebonas prel. D. Mozeris, Simas ir Genė Kudir
kai ir Lietuvos gen. konsulas A. Simutis.

P. Molėtos nuotrauka.
dies veteranai. Ateityje lyg ' nors ir turėjo pilną stalą 
•norėtųsi, kad veidai sceno
je labiau keistųsi, kad ir jau
nesnieji gautų daugiau pro
gos pasirodyti, nes ir jie juk 
vienodai lanko repeticijas ir 
šokiui atiduoda nemažai lai
ko. Prieš pradedant pro
gramą Grandies globos k-to 
pirm. I. Kriaučeliūnienė 
specialiai atžymėjo tuos šo
kėjus, kurie Grandyje šoka 
jau penkeris metus. Tai 
Giedrė Čepaitytė, Jonas 
JuozeviČius, Pranas Pranc- 
kevičius, Linas Rimkus ir 
Algis Siliūnas. Vakaro pro
gramą pravedė Jolita.Kriau- 
čeliūnaitė, scenos apipavida
linimą juostomis įdomiai iš
sprendė jauna meno entu
ziastė Vida Naujalytė. Mo
kyt. I. Smieliauskienė, il-

Naujoji Lietuvių, Žurnalistų Sąjungos valdyba. Sėdi 
iš kairės: vicepirm. V. Kasniūnas, pirm. kun. J. Vaišnys, 
vicepirm. E. Pakštaitė, vicepirm. J. Janušaitis. Antro
je eilėje: sekr. A. Pužauskas, ižd. D. Vakarė ir vicepirm. 
V. Būtėnas. J. Borevičiaus, SJ nuotrauka

gametė Grandies vadovė 
nuoširdžią padėką pareiškė 
šokėjams, jų tėvams ir ypač 
globos komitetui bei vienam 
iš pačių stambiųjų Grandies 
rėmėjų -- dr. L. Kriaučeliū- 
nui. Dr. L. Kriaučeliūnas,

ir per šventovę palydėjo jau
nimo bei šaulių procesija 
kartu su parapijos dvasiš
kiais. Pats parapijos vado
vas nuo altoriaus juos pa
sveikino nuoširdžiausiu lie
tuvišku žodžiu. Įžanginę pat 
riotinę dedikaciją perskaitė 
ir mišių skaitymus atliko 
akt. K. Oželis. Kun. J. Plan- 
kio laikomas mišias papuošė 
jo taiklus pamokslas apie 
tiesą, apie tiesos liudyto
jus, kurių tarpan mūsų die
nose pamokslininkas pastatė 
tris didžiuosius -- Vengri
jos kardinolą Mindzenty, 
rašyt. A. Solženitciną ir S. 
Kudirką. Po mišių visa baž
nyčia sugiedojo Lietuvos 
himną ir prie altoriaus žo
džio tarti pakviestas S. Ku
dirka. Gilioje rimtyje susi
kaupęs, jis kalbėjo apie 10 
minučių, pagrinde liesdamas 
žiaurią Gulago imperiją, kur 
persekiojami tikintieji. Išsi
ėmęs iš kišenės Lietuvoje 
perspausdintą maldaknygę, 
akcentavo, kad už tą nekal
tos maldų knygelės per
spausdinimą Lietuvoje ke
liamos bylos ir lietuviai tei
siami. Kartu pabrėžė, kad 
gyvosios tautos teismai ne
sunaikins, Lietuvoje pasi
šventėlių užteks, tik mes .gy
venkime taikoje ir ramybė
je. Po iškilmių Kudirkai vėl 
procesijos buvo nulydėti į 
parapjos salę, kur jie pasi
rašinėjo autografus minios 
lietuvių apsupti. Šventė su
ruošta klebonui artimai 
bendradarbiaujant su LB 
apyl. valdyba ir lit. mokyk
los vedėja mokyt. S. Jony- 
niene.

• BALZEKŲ ruoštame 
bankete Martiniųue restora
no pokylių salėje, įeinant 
į ją, Kudirkai buvo prista
tyti kiekvienam svečiui. Tai 
buvo pirmas mano susitiki
mas su jais. Kai Simas su
žinojo, kad rašau Dirvai, 
pirmiausiai prašo padėkoti 
tiems, kurie jiems užsakė ši 
laikraštį. Dar per porą at
vejų mūsų kalbos terpos nu
sisuko apie Lietuvos parti
zanus ir galop apie visų už
mirštus žvejus -- L. Kublic- 
ką, J. Grišmanauską ir E. 
Paulauską. Ta tema Simą la
bai domino, bet abu kartus 
kiti nutraukė bepradedantį 
įsibėgėti pokalbį, nes banke
te dalyvavo 300-400 svečių ir 
kiekvienas jų norėjo su 
Simu bei jo žmona susipažin
ti ir bent kiek pasikalbė
ti. Svečių tarpe matėsi 
mums jau gerai pažįstamas 
Sovietų S-gos disidentas V. 
Sevrukas, jūrininkas Jonas 
Stankevičius ir nemažai ki
tų. Bankete dominavo angliš 
kai kalbančioji visuomenė, 
todėl kelios sveikinimo kal
bos buvo pasakytos angliš
kai, o lietuviškas žodis ver
čiamas į anglų kalbą. Įdo
miausią ir labiausiai užde
gančią kalbą pasakė Lietu
vos .gen. konsulas New 

(Nukelta į 7 psl.)
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