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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

UŽSIENIO POLITIKA
Kissingerio kritikos šviesoje

Viskas šiame pasaulyje 
turi savo galą. Ta taisyk
lė taikintina ir brilijantinei 
Valstybės Sekretoriaus kar
jerai. Tiesa, jis dar neatsi
statydino ir turi daug šali
ninkų, tačiau jo kritikų skai
čius didėja. Dar blogiau, 
kad Watergate skandalo pa
sėkoje atgijęs politinio gy
venimo moralumas vis dau
giau varžo jo veiklą, kurios 
geriausia pusė kaip tik buvo 
intriga ir iniciatyva.

Didžiausias priekaištas 
Kissingerio politikai yra tai, 
kad ji slapta ir nemorali. 
Kai tą paskutinį priekaištą 
jo šalinininkai su pasipik
tinimu atmetė, vienas iš 
smarkiausių Kissingerio kri
tikų N.Y. Times Anthony 
Lewis cituoja dabar taip ak
tualų Cambodijos pavyzdį. 
Krašto, kurio likimas turi 
būti ant Kissingerio sąžinės.

“Kai Kissingeris pradėjo 
eiti pareigas 1969 metais -- 
išvedžioja Lewis -- Cambodi- 
ja buvo išimtinai ramus ir 
laimingas kraštas, nepaisant 
to, kad Vietnamo komunis

tai naudojo jo rytinį pakraš
tį. 1969 metais Amerikos 
lėktuvai pradėjo jį bombar
duoti, slaptai. 1970 m. per
versmas atidavė valdžią Lon 
Nol, išprovokuodamas pilie
tinį karą. Amerikos kariuo
menė į jį įžengė. Prasidėjo 
masinis Amerikos įsivėli
mas. Kissingeris buvo tos 
politikos pagrindinis auto
rius, ją vedęs nepaisant 
kongreso nepritarimo”.

Kaip žinome, dabar Cam
bodiją baigia užimti komu
nistai. Jei kongresas ir duos 
administracijos prašomus 
222 milijonus ar mažiau 
dolerių, ta suma jos neišgel
bės, bet tik leis išsilaiky
ti iki birželio mėn. praside
dančio lietingo sezono. Kar
tu reikia atsiminti, kad ko
munistai sudaro rimtesnį pa
vojų amerikiečių pradėtam 
‘oriniam tiltui' į sostinę 
Phom Penh ne kiniečių 
107 mm raketom, kurios 
esančios labai netaiklios, bet 
iš vyriausybės kariuomenės 
atimtom ar pačių karių par
duotom amerikiečių patran
kom!

Taip žiūrint, reikia sutik-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
ti, kad Kissingerio politika 
nebuvo sėkminga, tačiau 
kokia jai yra alternatyva? 
Amerika turėtų susitraukti 
į savo kiautą, leisdama sa
vo piliečiams siekti laimės, 
kaip ją jie kiekvienas atski
rai supranta? Kaž ką pana
šaus ji jau darė po pirmojo 
pasaulinio karo, kas tik pri
vedė prie antrojo pasaulinio 
karo!

Ne, JAV negali pasitrauk
ti iš likusio pasaulio, pačios 
sau nesudarydamos pavo
jaus. Jos turi vesti aktyvią 
užsienio politiką, kuri, apla
mai imant, nebuvo labai ne
sėkminga. Negalima užmirš
ti, kad politika yra galimy
bių išnaudojimo menas, o ne 
moralė. Labai būdingą pa
vyzdį kas yra politika davė 
ta pati Cambodijos agonija.

Kad paskatintų kongresą 
duoti prašomų lėšų, adminis
tracija nusiuntė į Saigoną 
bei Cambodiją kongreso de
legaciją, jos tarpe ir aršius 
JAV įsivėlimo į Indokiniją 

Detroito Lietuvių Organizacijų Centro delegacija Vasario 16-sios minėjimo 
proga, vasario 13 d. pas merą Coleman A. Young. Iš kairės: Jurgis Mikai
la, Vilija Baukytė, meras C.A. Young, Antanas Norus, delegacijos vadovė Ste
fanija Kaunelienė ir Vincas Tamošiūnas.

priešininkus kaip Californi- 
jos kongresmaną respubli
koną McCloskey. Galima bū
tų tikėtis, kad jis grįžęs 
tik pakartos savo seną gies
mę. Iš tikro jis grįžęs pra
gydo kitaip. Girdi, Cambodi- 
joje taip karštai kovojama, 
kad nelaisvių neįmama. O 
tai reiškia, kad komunistai 
laimėję, savo priešus iš
plaus. “Mes pradėjome tą 
karą -- aiškina kongresma
nas -- už tat mes atsakingi 
už mums patikėjusių žmo
nių gyvybes!”. Galimas daik
tas, kad jis dabar balsuos 
už tą paramą ... humanišku
mo sumetimais.

Čia jis pasidaro artimas 
Kissingeriui, kuris sako, kad 
pati Cambodija nėra gyvybi
niai svarbi Amerikai, tačiau 
atėmimas jai pagalbos su
mažins pasitikėjimą JAV- 
bėmis. Tai esą ‘credibility 
matter’. Tą ‘credibility’ Kiss 
ingeriui atėmė ne tik Cam
bodijos byla, daug daugiau 
jos neteko Nixonui kritus, 
nepadidino jo ir dabartinė 
kritika. Jis teturi savo asme
ninį svorį, už jo nestovi 
didžiausia pasaulio galybė, 
tuo pačiu jis ir netenka ga
limybių, kurias galėtų iš
naudoti.

LIBERTY RADIJAS 
KASDIEN KALBĖS Į 

LIETUVĄ

Liberty radijas, nuo sau
sio 4 d. turėjęs savaitines 
programas lietuvių kalba, 
nuo kovo 2 d. pradėjo duoti 
programas Lietuvai kas
dien. Programos bus karto
jamos, taigi kasdien į Lie
tuvą bus kalbama 9 valan
das. Bus duodamos žinios, 
spaudos apžvalgos, naujų 
įvykių analizės, informaci
jos apie lietuvių gyvenimą 
išeivijoje ir tėvynėje.

Ypač bus plačiai infor
muojama apie lietuviškojo 
jaunimo užmojus ir veiklą. 
Programoje "Jaunimas kal
ba Į jaunimą” bus duodama 
progos prabilti naujai atvy- 
kusiems, informuojant Lie
tuvos jaunimą apie gyveni
mą demokratiniame krašte. 
Bus skaitomos jaunųjų ra
šytoji! kūrybos ištraukos, 
perteikiamos į Lietuvą ”Lie-

Toronto lietuviu jaunimo ansamblio Gintaro šokėjai atliekant programą Toron
to miesto rotušės aikštėje. Gintaro ansamblis, Švenčius 20 metų sukaktį, kovo 16 
koncertuos Detroite ir kovo 22 d. Chicagoje.

JAV GINKLUOJA ARABUS
Pasaulio žinių tarnybos 

yra beveik nenutrūkstamai 
perpildytos pranešimais 
apie bet kokius įvykius 

tuvos Bažnyčios Kronikos” 
žinios, paminimos sukaktys.

Vyriausias Liberty radijo 
redaktorius, parūpinąs lie
tuvišką programą, yra J. 
Laučka. Jam talkina socio
logas K. Čeginskas, buvęs 
Lietuvos valstybinio radijo 
tarnautojas A. Levinas ir 
neseniai iš Lietuvos atvykęs 
jaunas žurnalistas A. Kacas.

Programos girdimos Vil
niaus laiku 2, 4, 9 vai. ryto 
ir 5. 7 ir 10 vai. vak. bango
mis 41, 17, 25, 31 m.

BRONIUS AUŠROTAS
Art. Rytuose, o ypač Izra
elyje. Taip vadinamai ‘pa
saulio’ palankiai nuomonei 
sudaryti ir nuteikti apie 
Izraelį be atvangos darbuo
jasi visos JAV medijos ša
kos. Tačiau nežiūrint tų 
tarnybų milžiniškų pastan
gų, Amerikos plačioji visuo
menė, kaip parodo paskuti
nieji ‘nuomonių įstaigų’ at- 
siklausimai, nėra pasirengu
si leisti JAV vyriausybei 
įsivelti į Vid. Rytų kariškas 
avantiūras, kad užgrobus 
arabų žibalo šaltinius ar iš
gelbėjus Izraelį.

Taigi nenuostabu, kad 
proizraeliškų pašnekesių ar 
su Dajanu ar su Sadatu 
mirgėte mirga JAV spauda 
ir TV spec. žinių laidos. 
Visų tų medijos bombarda
vimų tikslas nuteikti JAV 
visuomenę, kad ir pastaroji, 
kaip ir JAV vyriausybė ir 
Kongresas būtų beveik be
sąlygiškai įsipareigojusi gel
bėti žydų valstybę bėdos 
atveju. Kodėl? Ar JAV 

gyvybiškai svarbūs strate
giški taškai yra sutelkti 
Izraelyje? Joks strategas to 
nepatvirtina.

Tos gelbėjimo akcijos 
svarbiausias ir nepavargs- 
tąs riteris yra ne kas ki
tas, bet JAV Valst. Sekreto
rius H. Kissingeris. Jausda
mas stiprų ir beatodairinį 
bolševikų spaudimą, dėl per 
ilgai užsitęsusio žydų užsi
spyrimo atsitraukti iš oku 
puotų žemių, H. Kissinge
ris III.5. ir vėl išskubėjo 
į Art. Rytus: Egiptą, Siriją, 
Izraelį ir kitus arabų kraš
tus. Normalios diplomatijos 
veikloje tai yra neįtikėtinas 
JAV valst. sekretoriaus pa
reigų suniekinimas, kad jis 
asmeniškai privalėtų derė
tis su arabų ar sionistų at
stovais dėl kiekvienos kvad
ratinės pėdos žemės iš ku
rios privalo žydai atsitrauk

ti ir kurią jau seniai privalė
jo apleisti, vykdydami JT 
Saugumo Tarybos nutari
mus. Tikimasi, kad šį kartą 
Kissingeris nusivežė su sa
vimi į Izraelį ne “vien tik 
morkas, bet ir griežtus pri
minimus”, kas galėtų ateity
je atsitikti, jeigu Izraelis 
atsisakytų vykdyti sveiko 
proto diktatą.

Ryšium su tokia proiz- 
raeliška akcija du įtakin- 
giausiejį JAV savaitraščiai, 
Time ir Newsweek paskuti
nių dviejų savaičių bėgyje 
“kalbėjosi su Sirijos prezi
dentu Assadu, Izraelio - 
Dajanu, Egipto -- Sadatu”. 
Suprantama, kad arabų va
dai gynė savo pozicijas, gi 
Dajanas puolė ne tik arabus, 
bet ir Kissingerį, teigda
mas, kad “K. negali viską ži
noti nei apie Kiniją nei apie 
Art. Rytus”. (Žinoma, tai 
yra šventa tiesa!)

Be to Newsweek savait
raštyje 11.24. tilpo ilgas JAV 
valdžiai nepalankus praneši
mas, kad “JAV karininkai 
parsidavė arabams, apmo
kydami pastaruosius kaip 
panaudoti amerikoniškus 
moderniškus ginklus”. Ne
užmirština, kad tokių įvai
riausių naikinimo priemo
nių, JAV 1974 m. pardavė 
į prie Persijos įlankos prisi
glaudusias valstybes-valsty- 
bėles net už 4 bilijonus do
lerių, kas sudarė beveik 
50% visam pasauliui JAV 
parduotų ginklų.

Suniekinimui JAV kariš
kų instruktorių, straipsnis 
‘papuoštas’ negražia karika
tūra, kurioje JAV karinin
kas, panašus į gorilą, bara 
arabą šaulį sėdintį ant kup
rio: “Kvaily! Nešaudyk į 
JAV lėktuvus. Kiek kartų 
tau kartojau nešaudyti į 
amerikiečių lėktuvus”.

Straipsnyje rašoma, kad 
“Saudi Arabija sudariusi su 
Vinnel Co., Californijoje, 

(Nukelta į 2 psl.)



Nr. 20 — 2 DIRVA
1975 m. kovo 12 d.

■ laiškai Dirvai
Dėl finansinės paramos 

etninėms grupėms
Gerbiamas p. Redaktoriau,

g. m. sausio 15 d. Dirvos 
skiltyse p. J. P. Palukaitis 
redakcijai rašytame laiške 
pageidauja platesnių žinių 
kiek tai liečia mano straips
nį "Kalėdinė dovana tauti
nėms grupėms" (Dirva, 
1975 m. nr. 2) ir jame esa
mą teigiamą, jog etninių 
studijų įstatymų Kongreso 
1974 m. paskirta finansinė 
parama nuėjusi į JAV uni
versitetus.

Atsiprašydamas p. Palu
kaičio ir Dirvos skaitytojų 
už uždelsimą su atsakymu 
(sausio-vasario mėnesiai LB 
tikras darbymetis laisvini
mo veiklos srityje!) statis
tiniais duomenimis bandy
siu paryškinti ir kiek kva
lifikuoti savo teigimą.

JAV švietimo įstaiga (U. 
S. Office of Education) 1974 
metais iš viso gavo 1,026 
prašymus etninių studijų 
įstatymu paskirtai finansi
nei paramai suteikti. Pra
šiusiųjų tarpe būta 149 et- 
ninų-tautinių grupių: indė
nų (25), juodųjų (15), žy
dų (9), lenkų (8), ukrainie
čių (6), vengrų (3), estų 
(2) ir t.t. Prašymus įteiku
sios keturios lietuvių insti
tucijos — JAV LB švietimo 
Taryba, Balzeko lietuvių 
kultūros muziejus Chicago
je, Lietuvių Opera Chicago
je ir Lietuvių Media kolek
tyvas iš Bostono. Nei vie-

Ginkluoja 
arabus...

(Atkelta iš 1 psl.) 
susitarimą, kad pastaroji su
telks 1,000 specialiai JAV 
armijoje apmokytų karių, 
kurie apmokys kariško me
no 26,000 karaliaus Feisalo 
rūmų gvardiją”. Toliau 
straipsnyje teigiama, kad ta 
Vinnel Co. sutartis tęsan- 
ti “tik mažutė yla išlinu- 
si iš didžiulio maišo”. Mat, 
Pentagonas nerausdamas pa 
sigarsino, kad Bell Helicop- 
ter International taip pat 
pasamdžiusi 1,500 tarnavu
sių Pietų Vietname Heli
kopterių pilotų ir kitokių 
specialistų, kurie būsią nu
siųsti į Iraną apmokyti he
likopterių tarnybas. Esą 
prie senojo susitarimo dar 
pridėta 170 milijonų dolerių 
papildomų kreditų.

Toliau, Newsweek būk iš 
savo slaptų agentų sužinojo, 
kad JAV Armijos Inžineri
jos Korpas baigia paruošti 
planus pastatyti Saudi Ara
bijos Tautinės apsaugos 
daliniams vyriausią būstinę. 
Šis projektas atneš JAV 
valdžiai 60 milijonų dole
rių ir statybos darbus S. 
Arabijoje saugosią JAV ka
riai.

Bešališkam stebėtojui at
rodytų, kad virš aprašytose 
JAV vyriausybės sutartyse 
su arabais nesama nieko itar 
tino nei pavojingo krašto 
interesams: atvirkščiai, iš
leisti už alyvą doleriai 
grįžta į JAV per kitas du
ris. Gi, iš antrosios pusės, 
negi JAV valdžia turėtų 
kviesti sovietus, kad pasta
rieji apmokytų arabus kaip 
panaudoti JAV naujausius 
ginklus?! Tai jau būtų že
miau bet kokios kritikos. 
Tačiau visa nelaimė glūdi 
tame, jog JAV mediją yra 
didžiai nepatenkinta, kad 
Izraelio pašonėse atsiranda 
vis daugiau gerai ginkluo
tų arabų. Jie visi, beveik 
be išimties, yra Izraelio 
priešail Ir kas žino, kas val
dys Saudi Arabiją po metų 
ar kitų?

pa-

(statė) 
organai, 
valdinės 
univer-

profesorių

(

( 
(

nam lietuviui vienetui 
rama nebuvo paskirta.

Iš 1,026 prašiusių, finan
sinė parama JAV švietimo 
įstaigos buvo suteikta tik 
42. šios 42 paramą gavusias 
institucijas suskirstytinos 
sekančiai:

(24)—universitetai ir ko
legijos;

(12)—valstybių 
mokslo 
vietovių 
mokyklos, 
siteto
profesinės sąjun
gos;

3)—etninės grupės — 
japonai Kaliforni
joje, kubiečiai New 
Mexico ir žydai 
(B’nai Brith) New 
Yorke;

2) muziejai;
1) švietimo srities ty

rimų laboratorija.
Iš 1974 metais paskirsty

tų sumų įvairiems projek
tams įgyvendinti, lietuviai 
šiokį tokį dėmes gauna Cle
velando miesto viešųjų mo
kyklų ir Illinois universite
to (Southern Illinois ir Chi
cago Circle) projektuose. 
Taip pat yra galimybės, kad 
lietuvius bus teiktasi palies
ti Southeast Michigan, Buf- 
falo City School District ir 
Rutgers universiteto vykdo
muose projektuose. Būtina 
iškelti, kad šiuose projek
tuose lietuviai bus liečiami 
kaip viena iš daugelio tau- 
tinių-etninių grupių ir nors 
lietuviams tenka prisidėti 
talka bei patarimais, jie pa
čių projektų neadministruo
ja. Apskaičiuojama, kad iš 
1974 metais paskirstytos 
virš 2 milijonų dolerių su
mos, lietuvių tautinės gru
pės studijoms atitenkanti 
netiesioginė parama nevir
šys $10,000.

J. P. Palukaitis savo laiš
ke kelia klausimą ar never
tėtų mums protestuoti dėl 
vienšališko paramos skirs
tymo ir stengtis "iššaukti 
kongresinius tyrinėjimus ir 
susilaukti įstatymo, apval- 
dančio tą pragaištingą švie
timo įstaigų biurokratų 
veiklą". Esu nuomonės, kad 
vertėtų palaukti ir stebėti

Keletas pastabų dėl korespondencijų

ti
Kartais man tenka lanky- 
vienur kitur įvairius pa

rengimus ,subuvimus, paro
das, koncertus, susirinki
mus ir susitikti su įvairių 
pažiūrų, profesijų žmonė
mis. Be to, tenka pasikeisti 
nuomonėmis ar dalyvauti 
diskusijose.

Retkarčiais stebint iš ša
lies atrodo, kad saulutę už
gulė tamsus debesėlis, kuris 
išsiplės j didesnį ir sukels 
audrą. Laimei tas debesėlis 
nuslenka ir vėl saulutė 
šviečia. Taip būna ir mūsų 
paprastame, komplikuotame 
gyvenime.

Mano manymu kas liečia 
korespondavimą su spauda 
ir pasitaiko vienų, kitų ne
sklandumų ar nuomonių 
skirtumų ir iš to reiškiasi 
mažesnės ar didesnės disku
sijos ir kad to viso galėtu
me išvengti reiktų atsi
žvelgti į šias aplinkybės. 
Lankantiems koresponden
tams įvairius subuvimus, 
susirinkimus, koncertus, pa
rodas ir t.t. reiktų daugiau 
dėmesio atkreipti j pristaty- 

bei rinkti faktus kiek tai 
liečia 1975 metų fondų skir
stymą administruojąs vy
riausias pareigūnas yra pa
keistas kitu. Pirmasis buvo 
akademikas ir šiuo metu vėl 
yra grįžęs dirbti į univer
sitetą. Bus įdomu stebėti 
kiek dėmesio rodys naujasis 
vadovas etninių - tautinių 
grupių prašymams. Jam yra 
gerai žinoma, kad 1974 me
tų fondų skirstymu taip va
dinamieji ”etnikai” yra ne
patenkinti ir šiuo klausimu, 
įstatymo sponsoriui šen. R. 
S. Schweiker, nepasitenki
nimą yra išreiškę JAV LB, 
National Confederation of 
American Ethnic Groups, 
ukrainiečiai, lenkai ir t.t. 
Tačiau prieš išeidami į pla
tesnius protestus turime pa
tys save apsisaugoti nuo bet 
kokių biurokratų priekaištų 
liečiančių prašymų surašy
mą bei dokumentavimą. 
Valdžios bet kokiai paramai 
gauti taisyklės yra kompli
kuotos. Jos dar komplikuo- 
tesnės etninių studijų para
mai gauti. Netenka abejoti, 
kad universitetams bei vals
tybių institucijoms turint 
savo advokatus ir tarnauto
jus visą darbo dieną pašven
čiančius priėjimui prie įvai
rių fondų, ši problema leng
viau sprendžiasi . . .

Baigiant, noriu suminėti, 
kad prašymai 1975 metų 
įstatymu pramatytai 1,8 mi
lijonų dolerių paramai gauti 
JAV švietimo įstaigai turi 
būti įteikti iki š. m. kovo 
21 d. JAV LB švietimo dar
buotojai vėl ruošia projektą 
paramai gauti. JAV LB 
Krašto Valdybos nariai yra 
kreipęsi į keletą asmenų 
projektams paruošti specifi
nėse srityse, kurios domin
tų svetimtaučius, o taip pat 
tiktų vartojimui lituanisti
nėse mokyklose. Taip pat 
JAV LB Visuomeninių Rei
kalų Taryba, Lituanistikos 
Instituto pirmininkui dr. J. 
Gimbutui pritarus, yra iš- 
siuntinėjusi visą informaci
nę medžiagą prašymams 
paruošti ir bendralaiškį ska
tinantį visus JAV gyvenan
čius Lituanistinio Instituto 
narius prašyti paramos tu
rimiems veikalams išleisti 
ar moksliniams projektams 
įgyvendinti. Norintieji gau
ti papildomų informacijų 
yra prašomi kreiptis į JAV 
LB Krašto Valdybą.

Algimantas S. Gečys

tus eksponatus, jų paskirs
tymą ir reiškiant nuomonę 
reikia būti atsargiems ir 
reikšti gan objektyviai nie
ko neužgaunant ir nenuže
minant, nes spaudą skaito 
visi.

Ypač daug dėmesio at
kreipti į pavardes, neaplei- 
džiant- nė vieno pasidarba
vusio ar neiškraipant jų pa
vardžių. Prieš siunčiant re
dakcijoms spausdinti ir mi

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ — *

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. J AN ŪSAITIS 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.

nint rengėjų pavardes pir
ma reiktų patikrinti vietoje 
susijungiant su valdybomis 
ar parengimų komisijomis, 
žinoma, jei korespondentas 
abejoja ar tas ar kitas pri
statė eksponatus ar dalyva
vo parengimuose. Tuomet 
mes išvengtume daug nesu
sipratimų ir bereikalingų 
disputų, kurie apsunkina su
sirinkimus ar rengėjus, nes 
vieni žmonės jautresni ir 
daugiau į tai reaguoja, kiti 
mažiau. Jeigu ir tuomet tų 
paklaidų įvyktų, tai bus at- 
sakomingos valdybos ar pa
rengimų komisijos, kurios 
stengsis įvykusias paklaidas 
atitaisyti, bet nekaltinti ko
respondentų, redakcijų ir 
tuo būdu palengvinsime re
dakcijas nuo bereikalingų 
atitaisymų.

Redakcijos turi daug dar
bo, kurios kasdien užverstos 
šimtais straipsnių ir visa tai 
guli ant redaktoriaus ir jo 
tarnautojų pečių. Redakci
jose dirba žmonės pasišven
tę už nedidelį atlyginimą. 
Turime visa lietuviška vi
suomenė su jais kooperuoti, 
ypač korespondentai.

Vietiniai korespondentai, 
kurie seka vietos apylinkės 
gyvenimą — pulsą, rašyda
mi straipsnius be jokio at
lyginimo, aukodami savo 
liuosą laiką, stengiasi kaip 
galima greičiau visus įvy
kius aprašyti ir jeigu viena 
ar kita klaida pasitaiko, gal 
būt ne visai iš jų kaltės, tai 
reiktų Į tai visuomenei ar 
vienam, kitam kritikui šal
čiau į tai pažiūrėti.

Kritikuoti korespondentus 
ar redaktorius yra daug 
lengviau, negu ką nors su
kurti. Juo vietos apylinkė 
turi daugiau rašančių žmo
nių j laikraščius, tuo vi
siems bus naudingiau ir bus 
paskatinimas kitoms koloni
joms, kad dar lietuvybė bu
joja, žydi.

Galima kelti susirinki
muose ar subuvimuose ne
geroves, paklaidas, bet kar
tais nereikia per karštai pa
sisakyti prieš koresponden
tus ar redakcijas. Jeigu nie
kas ar labai mažai rašys, tai 
tuomet mūsų kad ir didžiau
sias veikimas bus mažai ži
nomas platesnei visuomenei 
ir mūsų laikraščiai neturės 
pakankamai žinių apie lietu
višką veikimą — pulsą, ir 
mums patiems laikraščiai 
pasidarys mažai įdomūs. 
Reikia vienų ir kitų artimo 
bendradarbiavimo, kad ga
lėtume ilgiau išlaikyti tą lie
tuvišką pulsą, kuris palaiko 
visų mūsų lietuvišką gyve
nimą.

Savo viena kita pareikšta 
nuomone nenoriu nieko už
gauti, bet rašantiesiems 
daugiau atidumo, o skaitan
tiesiems laikraščius daugiau 
respekto kitiems.

Antanas Garmus 
Juno įsiės, Fla.

PATIKSLINIMAS

Dirvos vasario mėn. 21 d. 
laidoje laikraščio bendra-,

Dėl tautos išgamos vardo įamžinimo
Neseniai išeivijos spaudo

je skaičiau žinutę, kad į 
Lietuvių Fondą įnešta tam 
tikra suma su tikslu įamžin
ti Lietuvių Fonde Salomėjos 
Bačinskaitės-Neries vardą.

Mirusiuosius pagerbti lab
daros arba visuomeniškos 
reikšmės darbu, auka ir pa
minklu gražu ir kilnu. Ir 
kalbėti prieš tokį mirusiojo 
asmens pagerbimą būtų ne
jauku ir keista. Tačiau, kaip 
atrodo, nėra taisyklės be iš
imties. Lietuvių Fondas su
kurtas su didžiu lietuviško 
patriotizmo akcentu. Net gi 
visas fondo kapitalas užra
šytas Laisvajai Lietuvai, 
kuri, mes tvirtai tuo tikime, 
atsikurs sovietinei okupaci
jai praėjus. Tada visi Lietu
vių Fondo sukėlimo dalyviai 
gaus tinkamą už jų patrio
tizmą atpildą. Laisvoji Lie
tuva ilgai globos jų vardus 
ir naudos jų auką savo kul
tūrai statyti.

Bet kaip įamžinti patrio
tiniame Lietuvių Fonde vie
ną iš ryškiausių lietuvių 
tautos išgamų, poetę Salo
mėją Nerį, kuri giedojo li
tanijas lietuvių tautos nai
kintojams, jų atomanui Sta
linui, tuo talkindama geno
cidui, terorui, trėmimams ir 
visoms be skaičiaus lietuvių 
tautos kančioms. Ji išbėgo 
kartu su okupanto gaujomis 
ir sugrįžo atgal, ir matyda
ma, kaip tauta naikinama, 
kaip žudomi lietuviai lais
vės kovotojai, nenustojo šlo
vinti Maskvos botagą ir gil
jotiną !

Kaip gi pasijus visi 3500

darbis gražiai aprašė mūsų 
kolonijoje šauniai praėjusią 
Lietuvių Dieną. Tačiau bu-; 
vo išleista keli svarbesni tos 
didžiulės šventės įvykiai.

Tuojau po atidarymo, su
giedojus himnus, A. Zoto- 
vaitė į salę įvedė uniformuo
tų vietos skaučių grupę, ku
ri visų didžiam nustebimui 
grakščiai pašoko lietuvišką 
"Kalvelio” šokį. Skautes šio 
šokio pamokė R. Zotovienė.

Be suminėtų jūros kriauk
lių išdirbinių parodos daly
vių toje parodoje dalyvavo 
dar ir Irena Kapčienė. Be 
to Lietuvių Dienos parodoje 
ypatingai gražių spalvingais 
tautiniais rūbais papuoštų 
lėlių rinkinį išstatė A. Pa- 
pievienė. Ji pati šias lėles 
ir jų stilingus tautinius rū
bus šiai parodai pagamino.

Valgių skyrių be paminė
tų Biliūnienės ir Juozaitie
nės (ne Juozapaitienės) dar 
tvarkė Butkienė ir Vaišvi
lienė.

Be to, sekmadienį, vasa
rio mėn. 16 d. naujai pasta
tytoje St. Paul of the Cross 
bažnyčioje įvyko iškilmin
gos pamaldos už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės, šv. Mi
šias atnašavo ir įspūdingą 
iškilmei pritaikintą pamoks
lą pasakė kun. Albinas 
Bielskis.

J. Daugėla 

Lietuvių Fondo nariai, at
sidūrę per kvaišą išdaigą 
vienoje gretoje su tautos iš
gama? šia prasme auka nė
ra auka, bet tam tikros rū
šies provokacija. Atseit, 
evangeliškai, sugrįžo pakly
dėlis vaikutis ir tėvelis pri
ėmė jį savo glėbin. Salomė
ja Neris nesugrįžo į lietuvių 
tautos malonę. Iki pat savo 
gyvenimo pabaigos ji nieki
no Laisvos Lietuvos idėją 
ir pasimirė labai simboliš
kai — Kremliaus ligoninėje.

Tuo laiku, kada ją gydė 
Kremliaus ligoninėje, Lie
tuvos miestelių šventoriuose 
ir patvoriuose bolševikai 
mėtinėjo nužudytų partiza
nų lavonus . . .

Kyla klausimas: iki kokio 
laipsnio lietuviai gali būti, 
tariamai, atlaidūs ir miela- 
širdingi. Bibliškasis, sūnaus 
palaidūno pavyzdys nelabai 
čia tinka. Biblijoje sūnus 
pats sugrįžo pas tėvą, o Sa
lomėją kiša i Lietuvių Fon
dą, per gvoltą, per triuką. 
Gal toliau, pasiūlys tam 
Fondui ir Salomėjos eiles iš
leisti ir jos vardu kokią lie
tuvišką šeštadieninę mokyk
lėlę pavadinti. Tai vis, ma
tai, vardo įamžinimas!

Šią išgamą jau įamžino 
Kaune okupanto satrapai. 
Išrovė žuvusiųjų laisvės ko
vų paminklą iš Karo Muzie
jaus, išmetę garsiąją Zika
ro "Laisvės” statulą, oku
panto satrapai pastatė ten 
Salomėjos Neries statulą.

Argi tokias "asmenybes” 
tinka "įamžinti" tyrai pa
triotiniame Lietuvių Fonde?

O kaip bus, tokiu įamžini
mu tradiciją įvedus, toliau. 
Atsiųs tūkstanti — įamžink 
Antaną Sniečkų! Atsiųs ki
tą tūkstantį — įamžink 
Raudonojoje Aikštėje Mas
kvoj pūvantį pati Leniną. . .

Pagalvokime ir nutarki
me! Dvejoti netinka.

Č. Rėmius

JANITORIAL PEOPLE
We are now accepting application* 
for full and part time work in the 
greater Hartford areas.
All applicanta mušt bring 2 written 
references on letterhead at the time 
they come in to fili out an applica
tion.
All applicanta mušt apply in person 
only an Monday and Wednesday.

BUILDING 
MAINTENANCE CORP.

108 Constitution Plaza 
Hartford, Conn.
(203) 525-2112

(20?

PHYSICIAN WANTED
FULL-TIME PHYSICIAN for modern 
350 bed Intirmary and Extended Care 
Facility in growing Oranže County, 
in Goshen. New York. Attractive safa
ry with excellent County eniployee- 
benefits (retiremant plan and hospi* 
talization provided) New York Statė 
License necessary.

Write to: Michael Teachin, M.D. 
Medical Director

ORANGE COUNTY 
HOME & INFIRMARY

P. O. Box 59
Goshen, New York 10924 

(20-23)

U'ANTF.D IST CLASS SKILLED
ELECTRIC MOTOR REPAIRMEN

Skilled in all phases of eiectric motor 
repairing.
Profit nharing, retirement program, 
hotpitalization inturance. Relocation 
expenaes allowed. atock participation 
available.

HARRISON ELEC INC.
P. O. Box 531

Michigan City, Ind. 46360 
(16-19)
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SOVIETINIS MENININKAS TURIS 
BŪTI PROPAGANDISTU...

Sovietinis menininkas 
(muzikas, dailininkas, lite
ratas) neturi kūrybinės lais
vės. Jų kūrybinei energijai 
uždėtos stiprios režiminės 
kamanos. Jie gali planuoti 
ir kurti tiktai tokius veika
lus, kurie tarnauja sovieti
nei propagandai. Apie šią 
fanatišką režimo prievartą 
kūrybiniame gyvenime žino 
laisvasis pasaulis, ta prie
varta šlykštisi ir ją smer
kia. ši režimo prievarta 
vykdoma ir ok. Lietuvoje. 
Pro partinius cenzorius ne
gali praeiti joks veikalas 
(muzikos, dailės, literatū
ros), kuriame partiniai cer
beriai pastebės režimo pro
pagandai įtartinas savybes. 

Natūralūs noras kiekvie
nam individui būti savimi. 
Tai itin ryšku kūrybiniame 
pasaulyje. Todėl ir sovieti
niai kūrybos žmonės, siek
dami savo veikaluose savi
tumo, būdami labiau ar ma
žiau ištikimi gyvenimo tie
sai, ieškodami artes'nio ry
šio su auditorija, su skaity
tojais, papildo tipingu, so
vietinių "nuodėmių”. Parti
niai cenzoriai dažnai atran
da tokias nenilietiškas ir ne- 
krvptingas ”nuodemes”. Re
žimas pradeda iš naujo šū
kauti apie ištikimybę par
tijai ir apie komunizmo sta
tybos entuziazmą.

Dar 1970 metais Centri
nis kompartijos komitetas 
įsakė kūrybos žmonėms 
"įkvėpti žmones naujiems 
žygiams, padėti partijai au
klėti naują žmogų komuniz
mo idealų, tarybinio pa
triotizmo ir proletarinio in
ternacionalizmo dvasioje”.

Praėjo penkeri metai ir š. 
m. vasario 5 d. maskvinė 
Pravda pradeda seną daine
lę iš naujo. Pravda nurodo: 
"Tikrovės vaizdavimas iš 
partiškumo ir liaudiškumo, 
revoliucinio masių kūrybin
gumo pozicijų tapo magis- 
trąline literatūros, viso ta
rybinio meno tema”. Atnau

Chicagos lietuvių, latvių, ukrainiečių ir kitų pavergtų tautų atstovai maldos 
susirinkime kovo 3 d. protestuojant prieš Maskvos atsiunčiamus dvasininkus 
propagandos sumetimais į Chicagą. Prieky Margučio programos vedėjas 
P. Petrutis ir P. Šlutienė. A. Šeštoko nuotrauka

jindama 1970 metų centri
nio kompartijos komiteto 
įsakus, .Pravda griežtai at
meta bet kurį kūrybos žmo
nių kėsinimąsi kurti savo 
pasirinktomis temomis ir 
savo pasirinktu metodu. 
Virš visų beletristikos vei
kalų Pravda išaukština 
"apybraižą”. Tai yra ”darbo 
herojų" pavaizdavimas. Ra
šytojai siunčiami j kolūkius, 
gamyklas, visokias statybas 
susipažinti su penkmečio 
"darbo herojais”. Rašytojai 
privalą pavaizduoti tuos as
menis, pastatyti juos pavyz
džiu kitiems, apsupti "dar
bo herojų” veiklą ir gyve
nimą kuo patraukliausiomis 
spalvomis. "Apybraižos žan
ras — operatyviausia rašy
tojų atsiliepimo į aktualias 
laikmečio temas forma”, re
komenduoja Pravda. Daili
ninkams siūloma kurti viena 
linkme, pūsti į vieną dūdą. 
Jiems siūloma tematika: 
"šlovė darbui!"

Mėgindama tokiais įsa
kančiais siūlymais įtikinti 
kūrybos žmones, Pravda pa
brėžia, kad tokių propagan
dinių kūrinių žmonės laukią, 
nes "masės veržiasi į komu
nistinę ateitį". Pravda pa
sikinko L. Brežnevo tvirti
nimus: "Reikia teisingai ir 
ryškiai vaizduoti žmones, 
kurių darbuose ir mintyse 
atspindi didžioji komunizmo 
statybos epocha." Į gyveni
mą, tad, grįžta ždanovo lai
kai, kada kompartijai klus
nieji kūrė kompartijos pro
pagandai reikalingą makula
tūrą, sąžiningieji visiškai 
nutilo, o narsieji buvo bru
taliai naikinami gulagų 
viešpatijoje.

Ir šiais laikais vienur ki
tur kompartiniai cenzūros 
cerberiai atranda, kaip ra
šo Pravda. "paviršutiniškų, 
schematiškų kūrinių”. To
dėl kompartijos organas ap
gailestauja, kad "menininkų 
dėmesio neretai nesulaukia 
gilūs ekonominiai ir sociali

niai procesai." Tokioms 
"nuodėmėms" esant, Pravda 
įsako tokius menininkus 
stverti už gerklės: "parti
nės organizacijos privalo 
nuolat nagrinėti tuos reiš
kinius, didžiausią dėmesį 
sutelkti j darbą su meno 
meistrais, ugdyti jų reiklu
mą sau, nesitaikstymą su 
buržuazine ideologija . . ."

Skaitome ir stebimės tuo 
kvailai-įžuliu rašiniu. Darbo 
masės, sako Pravda, veržte 
veržiasi į komunistinę atei
ti. o meno meistrai taiksto
si prie buržuazinės ideologi
jos! Kodėl toks antagoniz
mas tarp "darbo masių" ir 
"meno meistrų"?

Jokio antagonizmo nėra. 
Tai eilinis Pravdos melas, 
tikrovės klastavimas ir kū
rybinio pasaulio pastatymas 
ant prievartos pamatų. So
vietinė periodika, kiek įma
noma susekti ir užsienio ko
respondentai visai atvirai, 
rodo, kad tariamoji "komu
nizmo statyba" vyksta po 
varovų botagu, žmonės labai 
nusivylę dėl beperspektyvi- 
nės savo ateities. Nusivyli
mas gimdo korupciją, mo
ralės nuosmukį, tingumą ir 
alkoholizmą. Sąžiningesnie- 
ji kūrybos žmonės atsargiai 
primena tų apmaudingų ne
gerovių ir ydų invaziją į 
sovietinę visuomenę. Tokios 
ir yra jų "nuodėmės", so
vietinio gyvenimo aplinkoje 
jie pasirenka, kad ir labai 
atsargų, tiesos liudijimą.

Visos šios sovietinio gy
venimo blogybės siautėja ir 
bk. Lietuvoje. Iš lietuvių 
kalba leidžiamųjų spaudi
nių, matome žmonių nusivy
limą, fizinį pavargimą. Iš 
sąžiningesnių jų literatų raš
tų matome jų ištikimybę 
gyvenimiškai tiesai. Atmes
dami literatūrinę tiesos 
klastotę (pav. "Sodybų tuš
tėjimo metai"), sustojame 
ties arčiau prie tiesos priei
nančiais kūriniais, kurių 
autorių dėl sovietinio įžūlu
mo pavojų nepavadiname.

Sovietinis menininkas pri
valo būti sekliu, ištikimu ir 
klusniu režiminiu propagan
distu, taip skelbė kompar
tija anksčiau, taip ji skel
bia ir dabar. Tiktai naivieji 
arba pametę sveiką susigau- 
dymą realybėje, gali kalbė
ti apie "pasikeitimą idėjo
mis” su sovietine diktatūra.

ELECTRICIANS
Industrial plant electrician with 
a minimum experience of 2-3 
years. Familiar with 480 volt- 
age and motor controls. Know- 
ledge of instrumentation and 
eleetronies desirable.

LIBERAL BENEFITS
DAYCO CORPORATION 
T. F. E. INDUSTRIES

148 Parkway 
Kalamazoo, Mi.

Vasario 16 minėjime Rochestery: dr. J. Genys, ALT skyr. pirm. J. Jurkus, 
kongr. F. Horton ir dr. A. Klimas. V. Staškevičiaus nuotrauka

MSNM 16 MINĖJIMAS ROCHESTERY
Lietuvos nepriklausomy

bės atstatymo sukaktis Ro- 
chesteryje buvo paminėta 
sekančiai;

Vasario 13 d. meras pri
ėmė lietuvių delegaciją ir 
atitinkama proklamacija pa
skelbė Vasario 16-tą Lietu
vos Nepriklausomybės Die
na Rochestery j e. Delegaci
jai vadovavo ALT sk. pirm. 
J. Jurkus.

Vasario 23 d. 9 vai. ryto 
sukaktis paminėta per vie
tos- lietuvių radiją. Progra
mą lietuvių ir anglų kalbo
mis puikiai pravedė R. Kirš- 
teinas.

11 vai. už mirusius Lietu
vos laisvės kovotojus šv. Mi
šias atnašavo ir patriotinį 
pamokslą pasakė klebonas 
Tėv. J. Dyburys. Jis ragino 
visus jungtis į tautos vada
vimo darbą, j kovą už poli
tinę ir religinę laisvę. Mišių 
metu gražiai giedojo LB 
choras, vad. J. Adomaičio. 
Vargonais grojo R. Obalis. 
Pamaldose dalyvavo orga
nizacijos su savo vėliavo
mis. Matėsi bažnyčioje ke
letas amerikiečių politikų.

AUKOS
DIRVAI
Atnaujindami prenume* 

ratą ir kitomis progomis 
aukojo Dirvai šie asmenys: 
A. Garmus,

N. Palm Beach.........  $2.00
V. Ūsas. Birmingham .... 7.00
V. Mėlinis, Matavvan .... 2.00 
N. Reikalas, Kenosha .... 2.00 
J. Šulaitis.

La Grange Park .........   7.00
J. Deksnys, Vineland .... 7.00
J. Žemaitis, Chicago .... 7.00 
John Paškus, Detroit .... 7.00 
S. Mineika, Centerville .. 5.00
K. Matutis, Chicago ....12.00
J. Gaižutis. Detroit .......... 7.00
J. Šepetys. Detroit .......... 7.00
A. Matuzas, Chicago .... 2.00 
A. Zaparackas,

Royal Oak ...................... 2.00
J. Rimkūnas, Hammond ..10.00
L. Morkūnas, Chicago .... 1.00
J. Radas. Livonia .............. 3.00
St. Kęsgailą, Montreal .. 2.00
A. Penkauskienė,

Cleveland ...................... 2.00
B. Girniuvienė. Allen Park 5.00
B. Apanavičienė. Rochester 2.00 
A. Mišelis. Chicago.......... 2.00
K. Kazlauskas,

Cornvvells Hts.................... 2.00
P. Mikšys. Juno Beach .. 2.00
K. Butkus. Woodhaven .. 2.00
VI. Bložė. Strongville .... 7.00 
K. Kanauka, Longmeadovv 7.00 
K. Žukauskas.

Bevcrly Shores.............. 2.00
V. Kažemekaitis, Racinc .. 2.00 
V. Katarskis. Dayton .... 1.00 
J. Butkus. Woodhaven ..10.00 
Jane Ši.šas. Elizabeth .... 7.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

3 vai. p. p. įvyko iškilmin
gas minėjimas parapijos sa
lėje, kurį gyvai pravedė 
prof. dr. A. Klimas. Invo- 
kaciją skaitė kleb. Tėvas J. 
Dyburys. Vėliavas įnešė Gu- 
dyno posto legionierių va
das V, Vaitonis ir Algirdas 
Bertmanąs. Buvo perskaity
ta visa eilė sveikinimų iš 
federalinės valdžios bei pa
vergtų tautų atstovų. Nuo
širdžią kalbą mūsų laisvės 
reikalu pasakė kongr. Frank 
Horton. Latvių vardu svei
kino jų bendruomenės pirm. 
And. Kalnins.

Pagrindinis kalbėtojas 
prof, dr. Jonas Genys iš 
Washingtono, savo kalboje 
nušvietė Lietuvos padėtį de- 
tantės šešėlyje.

Kalbėtojas nurodė pavo
jus Amerikos saugumui iš 
sovietų agentų. Prof. Genys 
taip pat nurodė visą eilę ne
palankių aplinkybių, kurios

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį 
lietuvį kailininku 
Chicagoje

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

185 North Wabash
v <

Avenue 2nd Flbor
Chicągo, III. 60601

sunkina mūsų vedamą kovą.
Rezoliuciją Lietuvos lais

vinimo reikalu perskaitė N. 
Saladžiūtė-Alvarado, Alto 
sk. sekretorė, kuri buvo 
vienbalsiai priimta.

Meninę programą pasigė
rėtinai atliko šeštadieninės 
mokyklos mokiniai, vad. 
Vyt. ir Izabelės |žmuidzinų 
ir Jadvygos Reginienės tau
tinių šokių grupė, grojant 
Z. šipailai.

Minėjimo metu buvo 
įteikti LF medaliai M. Stan- 
kienei ir Vyt. žmuidzinui, 
kaip daugiausia nusipelniu
siems lietuvybei mūsų kolo
nijoje šiais metais.

Aukų buvo surinkta arti 
1500 dol. Aukos renkamos 
ir toliau.

J. Jurkus
JOURNEYMEN or 

IST CLASS SKILLED 
MACHINISTS 

Experienced all-around maohinist. 
Large work. Work from blueprinls. 
sketches and verbai instructions. Ex- 
ęellen'i pay plūs benefits. Night shift, 
part time or fuTl.

CITY MACHINE & MFG. CO. 
5317 St. Clair Avė.

Cleveland. Ohio 
216-361-0168 

(16-19)
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ŠAUNUS ŠIA 6-fo APSKRITIES 50 METU GYVAVIMO
BANKETAS CHICAGOJE

O ir žiaurus oras Chica- 
goję pasitaikė — vėjas švil
pia Pasaulio Lietuvių sosti
nėje — ”Windy city!” Bet 
nepaisant visų gamtos pra- 
jovų jau apie 6-tą valandą 
vakaro pradeda rinktis se
sutės ir broliai S.L.A. nariai 
j Tautinius Namus. Na, ir 
vėl kartojasi pažinčių at
naujinimai — skamba bal
sai, skamba tostai ir toste- 
liai.. /'Sveiks, sloniau, kaip 
laikaisi? Kiek naujų narių 
j S.L.A. įrašei?” Balsai gir
disi Tautinių namų foyer, 
kur dominuoja smagūs en
tuziastingi S.L.A. organiza
torių balsai, "čia tau, bro
lau, ne baikos! čia ne Bos
tonas! čia kai nauji nariai 
jsirašo, tai ne po viena, bet 
visa kuopa, kaip vyrų kuo
pa Nr. 228, kad padarė! Chi
cagoje baikų nėra!" atsako 
kitas prisiekęs S.L.A. orga
nizatorius. Na, ir ne veltui 
didžiuojasi S.L.A. nariai sa
va organizacija! Jau greit 
90 metų sukaktis bus šven

čiama nuo jos įkūrimo — 
tai seniausia lietuviška 
organizacija, egzistuojanti 
Laisvuose Vakaruose.

Staiga viskas lyg nuščiū
va — tyla prieš audrą — ir 
pasirodo S.L.A. vyriausias 
vadovas *prezidentas Povilas 
P. Dargis. Sutinkame savo 
prezidentą plojimais, valia
vimais. Mūsų mielas Povi
las P. Dargis nesididžiuoda- 
mas atskrido į Chicagą S.L. 
A. 6-to apskričio pagerbti, 
dalyvauti mūsų bankete. 
Tautinių namų šeimininkas 
Bronius Kasakaitis kviečia 
Povilą Dargį jaustis kaip 
namie. 50 sukaktuvinio ban
keto svečiai pradeda rinktis 
į salę. Salės viduryje po vy
ties herbu stovi gražiai gė
lėmis ir trispalvėmis pa
puoštas garbės stalas. Vy
rauja iškilminga S.L.A. 6-to

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
7^% — 6 metų su $l,0Q0, minimum. 
7’/j% — 4 metų su $1,000, minimum.

— 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.

aini 
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; Cloaed Wed.

Juozas Gribauskas, vedėjas

____________________________________

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje prezidentas Povilas 
Dargis kalba SLA Chicagos apskrities šventėje.

apskrities 50 metų sukaktu
vių nuotaika . . .

Oficialiai banketo daliai 
pravesti pakviestas teisėjas 
Alfonsas F. Wells, gerai ži
nomas Chicagos lietuvių vi- 
suomeninkas. Reikia labai 
palankiai įvertinti teisėjo 
A. Wells banketo pravedi- 
mą ir jo mielą lietuviškai- 
amerikonišką humorą. Įva
diniame savo žodyje teisė
jas A. Wells pabrėžė S.L.A. 
organizacijos svarbą Lais
vei ir Nepriklausomybei 
Lietuvoje atstatyti ir vėliau 
su mielių įgimtu humoru 
pristatė labiau pasižymėju
sius banketo svečius. Ypa
tingai buvo pagerbtas šio 
banketo vyriausias organi
zatorius Vytautas Ųznys. 
Prie garbės stalo sėdėjo: 
Kazys J. Macke (6-tos aps
krities prezidentas); ponia 
Macke, S.L.A. prezidentas 
Povilas P. Dargis, Eufrozi- 
na Mikužiūtė, S.L.A. Centro 
iždininkė; Kristina Austin- 
Aukštikalnienė — S. L. A. 
Centro patikėtinė; Jose- 
phine Miller — S.L.A. Cen
tro patikėtinė; ponia Ona 
Biežienė našlė buvusio Cen-

M. Nagio nuotrauka 
tre dr. kvotėjo ir banketo 
vedėjas teisėjas A. Wells.

Oficialioji programa pra
dėta Lietuvos ir JAV Him
nais, kuriuos tikrai gražiai 
ir su menisku įsijautimu su
dainavo Irena Mažeikaitė 
(kuri irgi labai sėkmingai 
dainuoja ir estradines šokių 
melodijas su Neo-Lithuania 
Juniorų orkestru "Vytis". 
Tarp kitko šis jaunimo or
kestras buvo pakviestas 
groti ir banketo šokiams. 
Orkestrui vadovauja Liu
tauras P. Dargis — būgnin- 
kas. Po himnų 6-to apskr. 
prezidentas Kazys J. Macke- 
Maciukas kviečiamas tarti 
žodį. Savo neilgame bet tu
riningame žodyje jis svei
kino visus brolius ir seseris 
S.L.A. narius, taip gražiai 
ir darniai lietuviškai sugy
venusius per 50 metų gyva
vimą ir nuoširdų bendrą 
darbą Tėvynės Lietuvos ge
rovei. Prezidentas Kazys 
Macke irgi visus ragino 
dirbti S.L.A. ir Lietuvos la
bui ir ateityje. Ilgamečio 
S.L.A. nario ir vyriausio 
daktaro kvotėjo dr. Stepono 
Biežio atminimas buvo pa
gerbtas minutės susikaupi
mu. Kaip gyvas stovėjo mū
sų mintyse mielojo dr. Ste
pono Biežio paveikslas .— 
visada besišypsantis, visa
da pilnas energijos. Po mi
nutės susikaupimo banketo 
vedėjas kviečia Povilą P. 
Dargį, mūsų mylimą prezi
dentą, pasakyti pagrindinį 
žodį. Povilo P. Dargio kalbą 
sekė ilgi ir entuziastingi 
plojimai. Prezidento kalba 
buvo mažiausiai kokius 10 
kartų plojimu pertraukta. 
Prezidentas Povilas P. Dar
gis ypatingai iškėlė 6-to ap
skričio nuopelnus visai 
S.L.A., ypatingai kai 6-toji 
apskritis sutvarkė "pažan
giuosius". Neabejotina tie 
"pažangieji” buvo ir yra 
Maskvos "neonacių” pakali
kai. Pabaigoje prezidento 
Povilo P. Dargio kalbos — 
ilgi nuoširdus plojimai ir 
valiavimai! Matėsi daug 
jaunimo . .. Sekė pasižymė
jimo ženklų įteikimas ir bu
vo pravesta loterija, kuriai 
fantus aukojo ponia K. J.
Macke; Playhous, Gintaro 
svetainė ir Frank Zapolis su 
šeima. Kas buvo nepapras
tai gražu, kad visi banketo 
svečiai buvo papuošti lietu
viškais tautiniais kaspinė
liais, kurie buvo paruošti 
S.L.A. 134 kuopos. Banketo 
programos atspausdinimu 
rūpinosi sesės Mikužiūtė, 
Austin ir Mileriūtė. Gaila, 
kad mielos sesės neapsižiū
rėjo, atspausdindamos pro
gramas tik anglų kalba (ofi
ciali S.L.A. kalba — kaip ir 
prezidentas P. P. Dargis pa
minėjo yra tik lietuvių kal
ba)!

Okupuotoje Lietuvoje

Sovietinių dykūnų veikla
ST. PERMINĄS

Sovietinis tvarkymasis 
pilnas kurjozų. Vergai priva
lo dirbti ir dėkoti valdžiai 
už sunkų darbą, už skurdų 
gyvenimą. Valdžia ragina 
žmones dirbti su daina ir su 
politinformacija. Ta sistema 
primena parašus hitleriniuo
se kacetuose: “darbas daro 
gyvenimą saldų!”.

Šio tvirtinimo tikrumą re
miame propagandinio žurna
liuko ‘Laikas ir įvykiai’ ra
šiniu iš Telšių. Straipsnely
je "Pirmūnams -- visuotinė 
pagarba”, (nr. 2), Komparti
jos Telšių rajono agitacijos 
skyriaus vedėja J. Žutau
tienė, naiviai dėsto apie 
žmonių skatinimą dirbti 
prievartinės propagandos 
botagu.

Vietinis kompartijos ko
mitetas suorganizavo agita
cinių dykūnų būrį. Šie 
propagandistai autobusu 
švaistosi po kolūkius, savo 
daina ir politinias praneši
mais ragina žmones dirbti 
skubiai, stropiau ir dalykiš- 
kiau.

Būrelis pasivadino ‘Der- 
lius-74’. Per pačią darbyme- 
tę, kada į talką kolūkiui iš 
Telšių atvaryti miestiečių 
būriai, ‘Derlius-74’ privažiuo 
ja prie dirbančiųjų laukuose, 
iš autobuso lipa dainininkai, 
chorelis, akordeonistai ir 
žmonėms dirbant, užtraukia 
sovietines dainuškas.

Kada skelbiama darbo 
pertrauka, žmonės negali 
išsitiesti ant žemės, gauti 
poilsiui bent pusvalandį. 
Žmonėms užkandžiaujant, 
nes skuba praprasti tą trum
putį laiką, ‘Derlius-74’ apsu 
pa poilsiaujančių grupeles ir 
pradeda pamokslauti apie 
XXIV kompartijos suvažia
vimo nutarimus ir įpareigo 
jimus, apie Leonido Brež
nevo kalbą Moldavijos žem-

Oficialią banketo dalį se
kė linksmoji — šokiai ir žai
dimai ir dainos. Gražiai ir 
jaunatviškai grojo Neo-Li
thuania junjorų orkestras 
"Vytis” susidedąs iš Irenos 
Mažeikaitės (dainuoja); Jo
nas šalna — akordeonistas 
ir pianinas; Tomas Černius 
— gitara ir Liutauras P. 
Dargis — būgnininkas ir 
orkestro vadas, šokiai buvo 
pradėti gražiu sentimenta
liu Motinos valsu ir valsas 
lyg simbolis skambėjo, kad 
S.L.A. yra mums lietuviams 
motina išeivijoje, globojan
ti lietuvius ir išeiviją jau 
arti 90 metų. .Nepaisant Ry
mo lietuvių katalikų "susi
vienijimo” atskilimo ir viso
keriopų "pažangiųjų” ata
kų — S.L.A. stipriai gyvuo
ja ir vis daugiau naujųjų 
ateivių įsijungia į S.L.A. 
gretas! Banketas buvo ne
abejotinai labai sėkmingas 
ir dar sykį dėkojame Povi
lui P. Dargiui, nesuabejoju
siam atvykti iš tolimosios 
Pennsylvanijos ir įkvėpu
siam mus savo turiningu ir 
ugningu žodžiu kuo labiau 
pasišvęsti tolimesniam dar
bui Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo ir S.L.A. 
stiprybei ugdyti. Tad nesi- 
skaldykime visokiose bend
ruomenėse, bet junkimės į 
S.L.A., dirbkime bendrai, 
posityviai, kaip kad ši or
ganizacija jau dirba arti 90 
metų. Baigdamas sveikinu 
visus geros valios lietuvius 
ir S.L.A. narius ir mes chi- 
cagiečiai sakome "iki malo
naus pasimatymo visuoti
name S.L.A. suvažiavime 
1976 metais Chicagoje!

S.L.A. brolis —
Dr. Vytautas Dargis 

dirbiams, apie Sovietų Vals
tybės “tarpnacionalinę uni
versalinės taikos politiką”...

Čia pat nuvargusiems žmo 
nėms dalinami ‘kovos lape
liai’. Tuose lapeliuose apra
šyti kolūkio žmonės. Štai ko
lūkietis XX vakar gerai dir
bo, bet šįryt pusvalandį pa
vėlavo į darbą. Melžėja YY 
vis negalinti prisitempti prie 
jai nustatytos primilžio nor
mos. Traktoristas ZZ nege
rai priveržė atitinkamas 
varžuokles, nes buvo tuo 
laiku ... su šnapselio kvape
liu.

Žmonės peržvelgia ‘kovos 
lapelius’, aišku, bijodami at
rasti čia savo pavardę. Juk 
nėra žmonių be nuodėmių.

Ir, staiga, vienas iš dir
bančiųjų ‘atžymimas’. Kolū
kio valdžia pastebėjo, kad šį
ryt vyras neblogai dirbo. 
Taip rašo agitacinis žurna
liukas: “meninio pasirodymo 
pabaigoje Pranui Saprago- 
nui įteikė pyragą”. Kitam 
įteikė pereinamąją gairelę.

Agitacinis būrelis ‘Derlius 
-74’ atliko savo programą 
ir agitatoriai lipa į autobu
są. Jie vyksta į sekantį ko
lūkį. Brigadininkai jau ragi
na kolūkiečius ir jiems į tal
ką atvrytuosius miestiečius 
skubėti į darbą. Poilsio va

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
1975 METAIS

American Travel Service Bureau šiais me
tais yra suorganizavęs 11 grupinių kelionių į 
Lietuvą. Skubėkite registruotis — vietų skai
čius ribotas!
5 DIENOS LIETUVOJE (1 diena KAUNE). 
Kiekvieną grupę lydės patyręs kelionių 

vadovas.
#1—Gegužės 26 d. — birželio 10 d. iš NEW YORKO

— $979.00, iš CHICAGO — $1098.00
2 naktis Maskvoje; 6 Vilniuje; 5 Talline; 2 
Maskvoje.

#2—Birželio 8 d. — birželio 23 d. iš NEW YORKO — 
$1135.00; iš CHICAGO — $1254.00. 2 naktis 
Maskvoje; 5 Vilniuje; 2 Maskvoje; 6 naktis 
Romoje.

#3—Birželio 23 d. — liepos 8 d. iš NEW YORKO — 
$1126.00; iš CHICAGO — $1245.00. 2 naktis 
Maskvoje; 5 Vilniuje; 4 Talline; 3 Leningrade.

#4—Liepos 6 d. — liepos 21 d. iš CHICAGO —» 
$1280.00. 2 naktis Maskvoje; 5 Vilniuje; 1 Mask
voje; 7 naktis Romoje.

#5—Liepos 14 d. — liepos 29 d. iš NEW YORKO — 
$1135.00; iš CHICAGO — $1254.00. 2 naktis 
Maskvoje; 5 Vilniuje; 5 Talline; 2 Maskvoje.

#6—Liepos 27 d. — rugpiūčio 11 d. iš NEW YORKO
— $1150.00; iš CHICAGO — $1269.00. 2 naktis 
Maskvoje; 5 Vilniuje; 1 Maskvoje; 6 naktis 
Romoje.

#7—Rugpiūčio 4 d. — rugpiūčio 19 d. iš NEW YOR
KO — $1135.00; iš CHICAGO — $1254.00. 2 nak
tis Maskvoje; 5 Vilniuje; 3 Talline; 4 Lenin
grade.

#8—Rugpiūčio 18 d. — rugsėjo 1 d. iš NEW YORKO
— $1150.00; iš CHICAGO — $1269.00. 1 naktį 
Maskvoje; 5 Vilniuje; 2 Maskvoje; 6 naktis 
Romoje.

#9—Rugsėjo 1 d. — rugsėjo 16 d. iš CHICAGO — 
$1098.00. 2 naktis Maskvoje; 5 Vilniuje; 4 Ry
goje; 3 Maskvoje.

#10—Spalio 1 d. — spalio 15 d. iš NEW YORKO — 
$929.00; iš CHICAGO — $1048.00. 2 naktis 
Maskvoje; 5 Vilniuje; 3 Rygoje; 3 Maskvoje.

#11—Gruodžio 19 d. — sausio 3 d. — kainos bus pa
skelbtos vėliau. 2 naktis Maskvoje; 5 Vilniuje; 
3 Rygoje; 4 Maskvoje.

Dėl informacijų skambinkite arba rašykite:
AMERICAN TRAVEL SERVICE 

BUREAU
9727 South Western Avenue 

Chicago, Illinois 60643 
Tel. (312) 238-9787

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos pa
darome reikalaujamus iškvietimo dokumentus. Taip 
pat teikiame informacijas kelionių reikalams po visą 
Ameriką ir kitus pasaulio kraštus, parduddame lėk
tuvų bilietus — be jokio papildomo mokesčio.

AIR FARES AND CONTENTS OF THIS ANNOUNCEMENT ARE 
SUBJLCT TO CHANGE AND/OR COVERNMENT APPROVAL.

landa prabėgo. Per tą laiką 
dirbantieji klausėsi karingų 
sovietinių dainų, skaitė ‘ko
vos lapelius’, o pora žmonių 
gavo pyragą ir pereinamą
ją gairelę.

Autobusas skuba pro pra
kaituojančius žemdirbius to
liau, į kitą kolūkį. Tokie dy- 
vai vyksta ok. Lietuvoje, 
Telšių rajone.

EXPERIENCED
AUTOMATIC SCREW 

MACH1NE OPERATOR 
Great opportunity to grow with an 
expanding manufacturer of preciaion 
drafting instrumentą. Mušt be capabla 
of setting up and running small praci- 
sion parts on three Brown & Sharpe 
OO Automatics. ONLY experienced 
need apply.
Excellent working conditions, tap pay, 
plūs fringe benefits. Equal opportu
nity employer.
For interview phone Rlant Manager, 
Mr. J. W. Zansitis (201) 479-4128, 
or send resume to:

KOH-I-NOOR 
RAPIDOGRAPH, 1NC. 

BLOOMBURY, N. J. 08804 
(14-20)

WANTED JOURNEYMEN 

IST CLASS SKILLED 
MACHINISTS 

Need B&S and W8tS screw machine 
operators /or 2nd shift, 10 pct. pre- 
mium also toolroom machinists, Ist 
and 2nd shifts. Mušt be experienced, 
makt own setups and have own tools. 
Excellent fringes plūs profit sharing.

JERGENS, INO. 
19320 REDWOOD AVĖ. 

•Off Nottingham 
CLEVELAND. OHIO 

216-486-2100 Ext. 200 
An Equal Opportunity Empioyer M (F 

(15-21)

OPPORTUNITY FOR 
MEDICAL 

TECHNOLOGIST 
MT(ASCP) Registered or Candidate. 
Good salary & benefits. In a new 110 
bed modern hospital lochted in a 
town of 50,000. Call collect (405) 
234-3371. Ext. 382.

Apply or ivrite:
To Chief Laboratory Technologist 

ENID MEMORIAL HOSPITAL 
ENID, OKLAHOMA 73701

(18-24)
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ATLANTĖS LEGENDA
ČESLOVAS GEDGAUDAS

1973 m. rugsėjo 30 d. lie
tuvis tyrinėtojas Pridotis 
(Alexander Grant) padarė 
milžiniškos svarbos atradi- 

* mą. Jis iššifravo A. Evanso 
atkastą Kretoje Paeistos 
(Phaestos) pilies griuvė
siuose skritulį, kurio abi pu
sės atspausdintos kalba, la
bai artima proto-baltiškai.

Reikia pakartotinai pa
brėžti, jog skritulys ne ran
ka rašytas, o jo molyje iš
spaustos raidės gautos var
tojant akmens ar metalo pa
laidus "štampukus”. Tai bu
vo Gutenbergo pirmoji tech
nika, kurią daug anksčiau 
jau vartojo kiniečiai. Heti- 
tai gi turėjo savo cilinde- 
rius bei antspaudu irgi pa
našiai vartojamus.

Nuo 1903 metų kai skri
tulys buvo rastas, niekas ne
pajėgė jo išskaityti, nors 
patsai Evansas, būdamas 
dideliu žinovu, o po jo M. 
Ventris, J. Chadvick, M. 
Homet, A. Kondratovas ir
daug kitu bandė tai pada
ryti.

Tekstas eina iš lauko j 
vidų ir iš kairės į dešinę 
(Saulės šventa kryptis), o 
jo pradžioje pastebėsite 
penkis vertikalinius tašku
čius. Tasai skaičius penki 
parodo, jog čia ne pradžia 
to istorinio pranešimo, o tik 
penktasis jos lapas. Kiek to
liau jų būta — nežinia.

Raštas skaitomas pagal 
visų Viduržemių jūros kul
tūrų senovės tradiciją at
kreiptus priešais veidus pa
sitinkant.

Pridėto alfabeto lentelėje 
matysite 45 ženklus, panau
dotus skritulyje, ir jų gar
są; tie ženklai sutampa su 
800 m. vėlesnių mykėnų 
raštu ”linear B”, kuriame 
jie jau suprastini į kursyvo 
formą (žiūr. pavyzdį). Tik 
šešiems jų tuo tarpu atitik
menų nerasta, bet kursyvu 
Graikijoje ‘ir Kretoje yra 
prirašyta tūkstančiai plokš
čių, kurios dar "nespėtos iš
skaityti”. Dabar A. Gran
tas užimtas tuo dideliu dar
bu.

Apie minojų fonemų ir 
mikėnų kursyvo sutapimą 
ruošia straipsnį Jūratė Stat
kutė de Rosales.

Nors skritulyje panaudo
ta tik 45 ženklai, bet atra
dėjas mano, kad pilna alfa

imi

Me A,

c
E0

Fa/Fu ■ 1f « f?/Į E37

Rn u
£02

Ko

m

Gu

F29

A £ F38

1
E03 

fflo/So $ r. © tai

Kai

t ĖJO

Pa

139

Lle

---- -j-

—i
m i H13 ‘ 322 i■į K31 h FJ.0 t
PUH f Oio Falo z Kzu L-aa

E05 Sk KLį H23 if H32

u Pi
Ko 5? GI Zhu 1] Nnu EaI iii Į

EC6
V

H24 H33 A 2A2 & I
h

“ v
Ata

m
Tal/Doi Z; į

H07

T1M A
r 9

K25

Ka

į /ž * s JU3

Ka

¥
1

F.C8 ^<1/7

Ra

0.7

Šie s
? U H3J

Ka T
HU

Mi
H
N-

E09 ;ob •č H27 'V E36 v F45 <L(
0 Kle

sV^iu 7J SF.a/^a f 7a

i

Prleaakln* puM

PRIEŠAKINĖ PUSĖ (RECTO)
KO-KE PSIA-LUA-TI1) SU-VA-DI-NA KO-RU-2U-MO-»nu 

PSIA-NE-SU TAI ATA-LAI-KE U-ŽU NIE-KA-*nu ŽE-ME-LIE 
TAI

KI-TI 2E-ME-NIE-*nu PSIA-RU2’ MA-NE TI ATA-LUA-NA3)
KO-VUA ŠA-LUA

SU-NE DUA-ME
nE-ADA ATA-LAI-NA3’ U-GI-NIE
E-TAI-ME7’ PA-NA-NAU LIE-TAI KO O-SUME nE-ŠA 

TI-RA-*nu A-RA-2E
A VAN-DI-*nu PSIA-nA-šA TI-RA-»nu SU-RE-2U-NE‘> TI 

NIE-NA TI VAn-DI-*nu TI 2U-NIE ATA5'
PSIA-nA-šA TI-RA-*nu O-PE-LIE NIE-TI KO-PA-NA 2U-DI 

A RE-ŽU-NE VA-DI-*nu

beto turėtų būti bent dvigu
bai daugiau, gi ”linear B” 
ženklų jis turi jau išskai
tęs virš šimto.

A. Grantui leidus ir jam 
pasilaikant visas autoriaus 
teises, čia duodame jo iš
skaitytas prieš-minojų se
niausias iki šiol mokslo pa
saulyje žinomas proto-indo- 
europiečių užrašas, kurio 
datą galima tik apytikriai 
nustatyti tarp 10.000 m., bet 
ne mažiau kaip 1.600 prieš 
Kristų. Jame turime aki
vaizdaus liudininko prane
šimą apie siaubingą katas
trofą, ištikusią žmoniją jū
roje esančiam vulkanui ne 
išsiveržus, bet sprogus kaip 
atominė bomba.

Ar tai buvo Santorini 
(Thera), išlėkusi padangėn? 
Tarp 1.800 ir 1.600 metų bu
vo trys didžiuliai archeolo
gų ištirti sprogimai, kurių 
pasėkoje šiandien iš salos 
teliko pusmėnulio pavidalo 
kraterio šonas.

Ar tai buvo Atlantos žlu
gimas? Platonas, pasirėmęs 

Solonu, aprašo dar baisesnę 
katastrofą viduryje Atlan
to, kur dabar teliko Azorų 
salos ir per visą planetą, 
nuo šiaurės ligi Pietų ašiga
lio eina vandenyno dugnu 
milžiniškas plyšys, tik ne
senai okeanografų išmatuo
tas ir aprašytas.

Ar tai buvo koks mums 
nesuprantamas ir mūsų 
mokslų dar neišaiškintas 
prajovas?

Šiaip ar kitaip, tokio ka
taklizmo pasėkoje jūroje at
siranda japonams gerai pa
žįstama pabaisa — "tsuna- 
mi” (jų kalboje, "didžiulė 
banga”), nemažiau kaip 
dangoraižių aukščio, skrie
janti 500 mylių per valan
dą greičiu ir sudaranti dau
giau kaip 6.000 svarų j kva
dratinę pėdą spaudimo dū
žį. Japonija, Havajai yra pa
tyrę nemaža tokių ”amok” 
puolančių bangų. 1737 m. 
Bangalų įlankoje jos sudau
žė 20.000 laivų ir paskan
dino 200.000 žmonių. Tik 
prieš porą metų Indija pa
tyrė tokį pat siaubą, kaip 
atsimenate iš spaudos.

Tokio nekasdienio, net ne 
tūkstantmetinio įvykio ap
rašyti ėmėsi skritulio "re
daktorius” (jis patsai tik 
patiekė savo tekstą skri- 
bams atspausdinti). Jei abe- 
jotumėme anų laikų aukš
čiausio lygio kultūra, Evan
so "Palace of Knossos” ati
darys jums akis.

Bendros pastabos:
"Kokie” žodžio prasmių 

niuansų lankstumas visai 
normalus. Tai archaiškiau
sių kalbų apsireiškimas, 
ypač ryškus sanskrite. Pa
prastai senoviškas žodis tu
rėjo daug platesnę apimtį.

Tie ženklai, kurie aiškiai 
išskaityti, čia paduoti di
džiomis raidėmis. Kai dėl 
nosinių, jų skritulyje yra 
dvi rūšys.

Vienu atveju randama 
žodžių, kurie mūsų kalboje 

rašomi su pilna N. o skri
tulyje su tariama nosine. 
Tokie atvejai pažymėti de
dant mažąją n.

Atvirkščiai yra atvejų, 
kai prie fonemų pridėtas 
apačioje brūkšnys, čia nėra 
atsitiktinas supuolimas, nes 
tie brūkšniai visuomet su
tinkami tik žodžių galūnė
se, kur gramatiškai turi bū
ti galininko linksny*. A. G. 
nuomone, tokie brūkšniai 
turi mūsų nudilusios nosi
nės vertę (pagal NU N X, 
evoliuciją).

1) Psialuati — Pasauloti, 
aukščiausia dvasine ir tau
tos vadų grupė kuri laike 
save saulės sūnumis ir ne
šiojo saulės karūną. Per vi
są proistorę daugelyje senų 
kultūrų randame tą luomą.

2) Psiaru gal atitinka 
"Pašiaurę”. (Hyperborejus).

3) Neaišku, kodėl varjan- 
tas. Gal Ataluana tai visa 
imperija, o Atalaina jos vie
na dalis.

4) Rėžune .— teberanda
ma s. si. kalboje lytis ”rez- 
nia” — skerdynės, mūsų 
kalba susiraižymas peiliais. 
Dar prieš 50 metų mūsų pa
prastos liaudies išeiviai An
glijoje vartojo tą žodį. Ta
sai išsireiškimas senovėje 
buvo vartojamas mirtinai 
išnaikinimo kovai pažymėti, 
kur iš principo nebuvo ima
ma belaisvių, (žiūr. Ingau- 
rio žygio Giesmės rasų pul
kų "amok” ataką, "ginkluo
tų vien tik peiliais auluose”. 
Polovcai išgirdę tą tradici
nį rėzūnės riksmą "Vara”, 
išbėgiojo be kovos . . .).

5) žunie-ata, tai kaip tjk 
aukščiau aptarta ataka — 
žūnie-eita. Pasirodo, turime 
savo seniausį išsireiškimą 
malajų kultūroje išlikusiai 
"amok” tradicijai pavadinti. 
Tai kario pasiryžimas papil
dyti savižudybę savotiško 
didvyriškumo įrodymu — 
puolant didelį priešų būrį ir 
išžudant jų kiek galima 
daugiau, prieš pačiam kren
tant. Dlugošas su nustebi
mu pažymi, jog jotvingiai, 
puolami lenkų, Galyčiaus ir 
Vakarų kryžiuočių didžiulės 
persvaros, dešimties raiteliu 

būreliu puldavo visą šimtą 
priešų. Tokia pat ”žunie- 
eita’’ arabų Farys (Varys) 
puldavo netikinčiuosius, nes 
buvo savo pranašo Mahome
to įtikintas, jog danguje jo 
laukia nesulaukia gražiau
sių mergelių aibes. Taip bu
vo sukurta VI-XII šimt. ara
bų Viduržemio Jūros impe
rija.

Skritulio tekste, aišku, 
pavartota alegorija. Patsai 
Viešpats Vanduo, užsirūsti
nęs ”užu nieką” ant Atlan
tos gyventojų, puola juos 
tuo mirties žygiu. Beje, W. 
Brandenšteinas jau 1951 m. 
įrodinėjo, jog Atlanta buvu
si Kretoje. Skritulys gi ras
tas kaip tik toje saloje.

6) Su Vadike sumirti (va
do, karaliaus dukterimi), 
tai senoviškiausia Arijų ti
kybos apeiga. Pilkalnyje su 
valdovu buvo laidojami ir jo 
mylimi žirgai, sakalai, ver
gai, kad jam toliau tarnau
tų Anapilyje. O gal tie išti
kimi vergai "puolautai-nu- 
puolę” žuvo, bandydami gel
bėti valdovę nuo baisaus 
potvynio ar ugnies?

7) Visų pirma, čia dvigu
bo pabrėžimo (enfasis) ret. 
priemonė, terandama tik se
niausiose kalbose: pal. Eti- 
jopų "Negus Negesti”, šen 
persų ”šach-in-šach”, ogi

Atrirkiolojl pu««

ATVIRKŠTINĖ PUSĖ (VERSO)
KO KE 2E-ME-N1E- nu ATA-LUA-KE E VAn-I)l-*nu 

nA-nA-RE KO KE PUA-LUA-TI SU VADIKE SU-R1-RA6)
KO KE PA-NIE-(KA) KAU-VUA-NA
KO KE BAI-VI-NA7’ ME-BAI-LUA-TI
KO KE NAU-2U-DUA L1E-GU *nu
KO SU NE-PU-2U-NIE RAU-ME-*nus» KO KE 

KAU-VUA-*nu
KO-KE SU uŠU”' NA-RU-NEI10' TAI 2U11’ KO-KE 

KAU-VUA-*nu
KO SU NE-PU-2U-NIE RAU-ME-*nu KO-KE aKAU-VUA-#nu 
KOKE SU uGI-NAU NIE-ŠU PA-NIE-SIE-VI KAU-VUA-KE 

KO-KE ŽE-ME 2U-VI-NA-*nU PU-SO-TUA
KO-KE Uš-Ušu0' NA-RU-NEI ZE-ME PU-SO-TUA

mūsų kalboje dar šiandien 
. vartojamus Krivių-Krivai- 
tis, mažių mažiausias, ska
nių skaniausias ir t.t. Pri
dėsiu jog "baugu bijoti” iš
sireiškimą girdėjau Žemai
tijoje dar pirmojo pas. karo 
metu. Kitą tos gramatinės 
priemonės pavartojimą su
tiksime vėliau: Okeanų Oke
anai — pal. mūsų "marių — 
marios”.

Antra vertus čia užtin
kame archaišką M — N svy
ravimą, kaip šen. prūsų kal
boje: mūsų — nūsų, o skri
tulyje etaime — ateina, me- 
bailuati — nebeailauti.

8) Su nepažūne raumyti 
— su nepažįstama, svetima 
moteriauti. Pal. prūsų rau- 
mys (vyro privalumas) ir 
mūsų išromyti. Tasai bai
sus nusižengimas savo tau
tai — kraujomaiša (misce- 
genation), tebebuvo bau
džiamas kartuvėmis JAV 
XIX amžiuje, bet tai bu
vo ir vienas pagrindinių 
įstatymų šeimos išlaikymo 
nuo žiliausios senovės, mir
ties grėsmė įrašytas Ham- 
murabi kodekse, Egipto pa- 
pyruose bei Biblijos (Lev. 
18-19) ir švento Jono 8-8.11, 
o taip pat Vizigotų karalių 
maldaknygose (Menendez 
Pidai — Castilia).

9) Ušu — okeanas, kurį 
p. Pridoties tėvas vadino 
"uša”. Baltija tik marios, o 
Atlantas uša, sakydavo. Pa
sirodo, daugel mūsų archa
iškiausių žodžių buvo išmes
ta iš mūsų kalbos per daug 
uolių "valytojų”. Toliau ra
sime ”ušų uša” — tam išsi
reiškimui atitinka mūsų 
"marių marios” beribiam, 
tolimiausiam plotui atvaiz
duoti.

10) Narūnai tai jūreiviai 
(jūrų eiviai). Jų laivas — 
narinys, rastas linear B 
tekstuose. Mitologijoje gi 
turime jūros deives Nerei
des (nerių eides, keliauto
jas), bei apie 40 Neries upių 
visoje Europoje.

11) žu. To žuvimo žodžio 
nukirtimas neatsitiktinis, 
jis pastoviai randamas ir 
linear B plokštėse. Mat čia 
nebe fonema, o pilnas hie- 

roglyfas, kuriuos ir šian
dien tebevartojame, net ne
pastebėdami jų tikros es
mės: taip pvz. (pavyzdžiui), 
JAV (Jungtinės Amerikos 
Valstybės) ir t.t. (taip to
liau) papildant tuos hiero- 
glyfų ženklus automatiškai 
mintyje.

štai skritulio tekstas, tik 
nežymiai jį vietomis "pa
taisius” į šiandienę mūsų 
kalbą:

PRIEŠAKINIS "PUSLAPIS”.
Keli Pasauluoti suvadina 

karužumę (kariauną) pasie
niečių, tai atlaiko; užu nie
ką žemelė tai (žūna).

Kiti žemenėnų Psiarų 
(Pašiaurės) mano te Ata
luana (Eitalonė) kovoja šą
lu va.

(Bet ji) žūna dūme.
Nuėda Atalaina ugnis.
Ateina po naujo ir naujo 

lietai ką apsemia, neša tyrą 
(gryną) surėžūnę (susirai- 
žymą); tai nieko (nebelie
ka), tai vandenų tai žunie 
eita (amok).

Pasineša tyrą (gryną 
siaubą) upeliai neeiti (ne- 
beperbrendami) kupini žu- 
di(tų) ant rėžūnės vadių.

ATVIRKŠTINIS "PUSLAPIS”
Daugelis žemenėnų ątlai- 

ko (išlieka) ant vandenų 
nunėrę (laivais).

Kai kurie puolautai (nu
puolę, vergai) su vadike su- 
mirė.

Daugelis panieko (išsinai- 
kino) kovonėje.

Kai kurie baimina nebai- 
lauti (nebijoti) (t. y. yra 
visiškoje panikoje).

Kai kurie nužudomi ligų.
Kurie su nepažūne rau- 

mę tai daugelis nukautų.
Kurie su okeanu (Eisčia) 

narūnai (išplaukė), tai 
žu(vo), daugelio nukauti.

Kurie su nepažūne rau- 
mę, kai kurie nenukauti (iš
sigelbėjo).

Tie kurie su ugnimi neši
ni pasinaukino kovoje (ne
aiški prasmė) tų žemė nu- 
žuvina pasiuto.

Kurie okeanų — okeanų 
(tolimiausio plaukiojimo) 
narūnai (matė) žemė (vi
sas pasaulis) pasiuto.

(Bus daugiau)
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Detroito lietuviai
ANTANAS GRINIUS

“GINTARAS” ATVYKSTA 
I DETROITĄ

Toronto jaunimo ansamb
lis Gintaras, kovo 16 d. at
vyksta į Detroitą ir 3 vai. p. 
p. — Kultūriniame Centre, 
koncertuos Detroito lietu
viams. Koncertą ruošia LB 
Detroito apylinkės valdyba.

Ansamblis įsteigtas 1955 
metais. Toronto skaučių ir 
skautų iniciatyva, taigi, 
šiemet švenčia savo veiklos 
dvidešimtmetį.

Pėrnai ansamblis gavęs 
Kanados valdžios paramą, 
su koncertais sėkmingai 
garsino lietuvių vardą Va
karų Kanadoje, padarydami 
daugiau kaip 7000 mylių ir 
davė koncertus Winnipege, 
Calgary, Kamloops ir Van
kuveryje. šiuos jų koncer
tus stebėjo apie 10,000 žmo
nių. Iš kurių daugumas lie
tuvių tautinius šokius matė 
pirmą kartą. Jie visi buvo 
sužavėti lietuvių tautiniais 
šokiais, dainomis ir tauti
niais rūbais.

Šiuo metu ansamblis turi 
beveik 150 narių, suskirsty
tų į tris grupes. Vyresnių
jų grupė drauge su orkestru 
ir dainininkais susideda iš 
50 asmenų. Dainininkėms 
vadovauja D. Garbaliauskie- 
nė, orkestrui — muz. J. Go- 
vėdas, šokėjams — R. Ka- 
rasiejienė. Grupės koordi
natorius yra J. Karasiejus.

Jaunesniųjų grupė susi
dedanti iš 45 šokėjų vado
vaujama J. Karasiejaus ir 
vaikų grupė iki 12 metų, ku
riai vadovauja D. Nausėdie
nė turi 50 šokėjų. Ansamb
lio administravime talkina 
judrus ir energingas tėvų 
komitetas, kuriam dabar 
pirmininkauja A. Nausėdas.

Lietuvių Bendruomenės 
valdyba, kuri ruošia šį kon
certą Detroite, maloniai 
kviečia visus koncerte daly
vauti. (ju)

ŽURNALISTŲ 
KULTŪRINĖ 

POPIETĖ
Mokyklos klasės kamba

ryje susirinkę Detroito sky
riaus žurnalistai turėjo savo 
kultūrinę popietę. Atsilan- 
kusiųjų skaičius sukosi apie 
4. Popietė buvo turtinga ir 
įdomi. Pirmininkui Vladui 
Seleniui atidarius, akt. Ka
rolis Balys papasakojo hu
moristinį feljetoną "Faktų 
iškraipymas”.

Skyriaus vicepirmininkas 
dr. Kazys Karvelis tarė 
jaun, žurnalistams specia
liai paruoštą žodį, kurį gali
ma ir paskaita pavadinti. 

Pagerbti Detroito jaunieji žurnalistai, įteikiant c.v. 
premijas ir neseniai išėjusią knygą ‘Žurnalistas’. Nuo
traukoje iš kairės: dr. K. Karvelis, pravedęs progra
mą, laureatai Linas Mikulionis, Aida Smalinskaitė, Ro
bertas Selenis, Vida Skiotytė, Viktoras Nakas, žurna
listų skyriaus pirm. V. Selenis ir šaulių s-gos pirm. 
Vincas Tamošiūnas. Nuotraukoje nėra laureatės Irenos 
Sventickaitės, negalėjusios dalyvauti iškilmėse.

K. Sragausko nuotrauka

Tarp iškeltų žurnalistams 
gražių minčių ir jų darbų 
įvertinimo dr. K. Karvelis 
pasakė: — Parašyti, kad Jo
nas išvyko į Floridą atosto
gų yra korespondento dar
bas, bet ne žurnalisto, žur
nalistui parašyti gerą 
straipsnį yra ne tas pats, 
kaip kad šeimininkei kiau
šinienę iškepti. Jam reikia 
laiko ir pasiruošimo. Jūs 
ginkluoti mokslu. Eikite ir 
dirbkite! Veržkite į angliš
ką spaudą ir kalbėkite apie 
laisąę! Neprašykit Nepri
klausomybės ! Amerikiečiai 
to nesupranta. Prašykite 
laisvės. O kai turėsime lais
vę, gausime ir nepriklauso
mybę. Mes atvykome suau
gę ir to jau negalėjome pa
daryti.

Šiems jauniems žurnalis
tams buvo įteiktos Daužvar- 
džio fondo ir skyriaus pre
mijos:

Robertui Seleniui ir Vik
torui Nakui I, Vidai Skioty- 
tei, Aidai Smailinskaitei ir 
Irenai Sventickaitei III, Li
nui Mikulioniui IV ir foto 
reporteriui Kaziui Sragaus- 
kui dovana $25.00. Taip pat 
jaunieji žurnalistai gavo vi
si po knygą “žurnalistų Va
dovas“ po pundelį laikraš
čių “Lietuvis žurnalistas“ 
ir šaulių sąjungos “Pūtvis ir 
jo gyvenimas”. Foto repor
teriui Kaziui Sragatiskui 
Vincas Tamošiūnas dar įtei
kė dovaną didelę pypkę. Ire
na Sventickaitė dėl tarny
bos popietėje negalėjo daly
vauti, tai jai priklausančios 
premijos ir dovanos buvo 
perduotos motinai.

Aktorius Karolis Balys 
atvaidino iš Vytauto Alan
tos knygos “Šventaragis” II 
Mindaugo karūnacijos lai
kotarpį. Tai stebėtinų gabu
mų žmogus. Iš atminties ir 
nenaudojant jokių užrašų 
perduoti tokią ilgą knygos 
ištrauką visus stebino. Ir 
pats romano autorius Vy
tautas Alantas išsitarė: — 
Kai aš rašiau šį romaną, nei 
nepastebėjau savo tokių gra- 
žiu aprašymų, kokius šian
dien mums Karolis Balys 
perdavė.

LŠST pirmininkas Vincas 
Tamošiūnas įteikė žurnalis
tams po knygą irgi tarė žo
dį ir kalbėjo apie vaikystės 
dienų prisiminimus. Popie
tėje parduota ir keli “Šven
taragio” II tomai. Loteri
jos keliu dovana dail. J. 
Paukštienės paveikslas teko 
Ritai Garliauskaitei. Lai
mingą numerį jai ištraukė 
Vida Nakaitė.

Atsilankusieji į popietę

Dalis Toronto lietuvių jaunimo ansamblio gintaro 
samblis Detroite Kultūriniame Centre duos koncertą.

šokėjų. Kovo 16 d. an-

svečiai buvo vaišinami ka
vute ir skanumynais, ku
riuos parūpina ponia Bronė 
Selenienė. Popietę pravedė 
ir visiems padėkojo pirmi
ninkas Vladas Selenis.

PAMINĖJO 
ŠV. KAZIMIERĄ

Kovo 2 d. Detroito Vyčiai 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje 
ir Kultūros Centre minėjo 
Lietuvos patroną šv. Kazi
mierą.

Pasipuošę tautiniais ženk
liukais ir nešini vėliavas, 
vyčiai organizuotai rinkosi 
į bažnyčią. Su jais kartu 
skautai ir ateitininkai. Kle
bonas kun. V. Kriščiūnevi- 
čius šventės proga pasakė, 
liečiantį šv. Kazimierą ir jo 
darbus,- gražų ir įspūdingą 
pamokslą.

Edvardui Skiočiui vado
vaujant ir Elenai Mykolai
tienei vargonais grojant su
sirinkusieji giedojo giedo- 
tinas mišių dalis. Mišioms 
pasibaigus sugiedotas Vyčių 
Himnas.

Po mišių Kultūros Centro 
didžiojoje salėje vyčiams ir 
jų svečiams buvo suruošti 
pietūs.

• Detroito LB Apylinkės 
metinis susirinkimas įvyks 
kovo 23 d. 12 vai. (sekma
dienį) — Kultūriniame Cen
tre. Darbotvarkėje: valdy
bos ir kontrolės komisijos 
pranešimai. Dalies valdybos 
ir kontrolės komisijos rin
kimai ir kiti reikalai.

Valdyba kviečia visus su
sirinkime dalyvauti.

★
Toronto šokių ansamblis 

“Gintaras!’ atvyksta Detroi- 
tan ir kovo 16 d. 3 vai. Kul
tūros Centre atliks progra
mą.

★
Valentino dienos karalai

tės titulą Holy Redeemer 
gimnazijoje laimėjo Laura 
Alkevičiūtė, dukra Reginos 
ir Edvardo Alkevičių.

★
Stefanija Karalienė, su

laukusi 89 metų, mirė vasa
rio 25 d. Palaidota vasario 
28 d. iš šv. Antano bažny
čios po atlaikytų pamaldų, 
Holy Sępulchre kapinėse.

★
SLA 352 kuopos mėnesi

niame susirinkime, kuris 
įvyko kovo 2 d. Lietuvių 
Namuose atsistojimu ir ty
los minute buvo pagerbtas 
miręs kuopos narys kapito
nas Jurgis Mitkus ir taip 
pat atšvęsta Felikso Motu
zo 81 metų gimimo sukak
tis,
TfANT.ED AT ONCF. JOLRNL.YMAN 

or ĮSI CLASS SKILLI D 
CINCINNATI CENTERLESS 

GR1NDER OHERATOR 
Mušt be able to sėt up work from 
blue pritils anrl close tolerance. Sieti- 

rly vvork. All f ringe benefits.
Factory located 40 indės west of 

Chicngo.
Applv call or wnle to C.iri Masei 

l-.LGIN MACIUM. \VOHKS 
412 N. Stale Si. 
F.lgin. III. 60120

3 12-742- 1 720
(14-21)

KAS IR KUR
CENTRINĖS KUOPOS 

SUSIRINKIMAS

SLA 126 Centrinės kuo
pos metinis susirinkimas 
įvyko kovo 2 d. SLA Centro 
patalpose, New Yorke.

Susirinkimą atidarė ir 
įžanginį žodį tarė kuopos 
pirmininkas Stasys Gudas, 
vaizdžiai apibudinęs kuopos’ 
esamąją padėtį. Susirinki
me dalyvavo ir 3 Pildomo
sios Tarybos nariai: prezi
dentas Povilas Dargis, Cen
tro sekretorė Genovaitė 
Meiliūnienė ir SLA iždinin
kė Euphrosinė Mikužiūtė.

Pagrindinis klausimas 
šiame susirinkime buvo 
Centro patalpų remontas ir 
jam numatytos išlaidos. 
Prezidentas P. Dargis pa
darė specialų pranešimą 
Centro patalpų ir remonto 
klausimais, o sekretorė G. 
Meiliūnienė referavo būsi
mų remonto išlaidų dydį.

Nutarta, kad esamos pa
talpos šiais metais bus tin
kamai atremontuotos su sa
lę susirinkimams.

Prezidentas diskusijų me
tu paaiškino, kad praeitais 
metais SLA narių mirtingu
mas buvo labai didelis ir 
prašė visus narius susirū
pinti naujų narių prirašy
mu.

Pasibaigus susirinkimui 
nariai ir svečiai G. Meiliū- 
nienės buvo pakviesti j ant
rą aukštą behdroms vai
šėms prie kavutės, šis susi
rinkimas padarė malonų 
įspūdį ir praėjo jaukioje 
nuotaikoje. Nuoširdi padėka 
priklauso G. Meiliūnienei už 
jos rūpestingą šeimininka
vimą, pagarba ir talkinin
kavusioms ponioms.

Antanas Jurgėla

• Čiurlionio Meno galeri
jos globos komitetas, vyk
dydamas įstatus, kadenci
jai pasibaigus naujai per
sitvarkė. Vasario 23 d. po
sėdyje pasiskirstė pareigo
mis: JAV LB Krašto val
dybos atstovas Jonas Jasai
tis — pirmininkas, Tėvų Jė

Tarptautinis Eucharistinis Kongresas, kitais metais įvyks Philadelphijoje. Lietuvių daly
vavimu kongreso programoje, rūpinasi specialus komitetas, kurio pirmininku yra kun. Kazimie
ras Pugevičius. Kun. Kajetonas Sakalauskas, dr. Antanas Juzaitis ir Vytautas Volertas yra vice
pirmininkai, o seserys Hedy ir Irene Sarcevičiūtės sudaro sekretoriatą. Vasario 22 d., dalyvaujant 
vyskupui Vincentui Brizgiui, komitetas posėdžiavo Philadelphijoje. Nuotraukoje, iš kairės — kun. 
K. Pugevičius, vyskupas -V. Brizgys, V. Volertas. kun. K. Sakalauskas, H. Sarcevičiūtė, dr. A. 
Juzaitis ir I. Sarcevičiūtė. K. Čikoto nuotr.

zuitų atstovas kun. Jonas
Borevičius SJ — iždininkas, 
dail. Zita Sodeikienė — se
kretorė ir dail. Antanas Pet- 
rikonis — narys. Globos ko
mitetą sudaro diplomatinės 
tarnybos, JAV LB ir Tėvų 
Jėzuitų atstovai ir jų pa
kviesti du dailininkai.

Globos komitetas kviečia 
galerijos direktorių, kuris 
sudaro galerijos direkciją. 
Šiuo metu galerijos direkci
jai vadovauja dail. Regina 
Jautokaitė. Galerijoje su
telkti meno kūriniai skirti 
Nepriklausomai Lietuvai.

DIRVOS NOVELĖS 1975 METI) 
KONKURSAS

Premija $600.00 
Rankraščius įteikti iki 
1975 m. birželio 15 d.

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

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1975 metų 
birželio 15 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, P. O. Box 03206, Cleveland. Ohio 44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 600 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

• Inž. Antanas Mažeika, 
Los Angeles, Calif., Vilties 
draugijos vicepirmininkas, 
padidino savo įnašą Vilties 
draugijoje, atsiųsdamas 25 
dol. Ačiū.

• V. s. Antanas Saulaitis, 
LSS Tarybos pirmininkas, 
lankėsi Los Angeles ir vizi
tavo skautų vienetus.

• Al Kontvis, Long Beach 
lietuvių klubo pirmininkas, 
įsigijo Realtor Associate 
laipsnį ir pradėjo dirbti Red 
Carpet Realtors įstaigoje.

• Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centras, per mū
sų bendradarbį A. Grinių, 
atsiuntė Dirvai auką 15 dol. 
Ačiū.

• W. Matulaitis, gyv. Chi
cagoje, prie prenumeratos 
pridėjo 7 dol. Dirvai parem
ti. Ačiū.

WANTED AT ONCE IOURNEYMEN 
or IST CLASS SKILLED 

MACHINE
GEAR MACHINE 

OPERATORS
FOR IST & 2ND SHIFT

To set-up and operate Gear Cutting 
equipmenl. Mušt have experience on 
•ome, or all of the following: No. 12, 
14. 24A Gleaaon Beve) Gear genera- 
tora, 16-16 Barber-Colman Hobbera, 
Fellows Gear Shapers. Muši relocate 
in the Pittaburgh area. Steady \vork 
for qualified men. Send letter stafing 
experience and aalary requlrenienta 
lo: Thomaa S. Henderson.

HENDERSON GEAR 
CORP.

Box 65, Venetia, Pa. 15367 
(16-24)



1975 m. kovo 12 d.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

CLEVELANDO ORGANI
ZACIJOS TALKINS 

ČIURLIONIO 
ANSAMBLIUI

Artinantis sukaktuviniam 
Čiurlionio Ansamblio kon
certui š. m. balandžio 26 d. 
Severance Hali salėje, dalis 
Clevelande veikiančių orga
nizacijų pasisiūlė Ansamb
lio vadovybei talkininkauti, 
platinant sukaktuvinio kon
certo bilietus savo nariams. 
Jų paskatinta Čiurlionio An
samblio valdyba š. m. kovo 
16 d. (sekmadienį), 2 vai. 
p. p. Lietuvių Namų patal
pose kviečia visų Clevelan
de veikiančių organizacijų 
atstovų pasitarimą, kuria
me tikimasi susilaukti ir ki
tų organizacijų panašios 
talkos. Pasitarime platesnį 
pranešimą apie koncerto 
reikšmę padarys inž. Rai
mondas Kudukis, Clevelando 
miesto viešųjų įmonių di
rektorius.

RAMOVENŲ 
SUSIRINKIMAS

LKVS "Ramovė” Cleve
lando skyriaus narių meti
nis susirinkimas įvyks ko
vo 16 d., 3 vai. p. p. Lietu
vių Namų apatinėje salėje. 
Darbotvarkėje: metinės
veiklos pranešimai, naujos 
valdybos ir kontrolės komi
sijos rinkimai.

Valdyba visus skyriaus 
narius maloniai kviečia su
sirinkime dalyvauti.

Susirinkimo metu, norime 
padaryti visų skyriaus na
rių bendrą nuotrauką, nuo
trauka reikalinga knygai, 
kuri bus išleista 25-rių me
tų "Ramovės” veiklos su
kakčiai atžymėti.

INCOME TAX PILDO 
BRONIUS TAORAS,

baigęs teisės mokslus ir gerai pažįstąs visus mo
kesčių įstatymus. Jis tvarkingai užpildys jūsų 
Federal ir Statė Income Tax, bei kitus mokesčius. 
Aplankykite jį Lietuvių Namuose 877 E. 185th St. 
Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 5 iki 8:30 
v. v. šeštadieniais nuo 10 iki 2:30 v. p. p. Dėl kitų 
valandų susitarti telefonu 531-8687.

ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
35-RIŲ METŲ 
SUKAKTIES 
KONCERTAS

Didysis Čiurlionio An
samblio sukaktuvinis kon
certas įvyks š. m. balandžio 
26 d. (šeštadienį) Cleve
lande Simfonijos Orkestro 
koncertinėje salėje — Seve
rance Hali, 11001 Euclid 
Avė., Cleveland, Ohio. Tai 
bus 1,002-sis čiurlioniečių 
koncertas. Turėtume iš ank
sto rezervuotis vietas, įsigy
dami bilietus sau, savo vieš
nioms ir svečiams, o taip 
pat paskatindami ir visus 
kitus šiame įspūdingame 
koncerte dalyvauti.

Bilietų kainos: 6 dol., 5 
dol. ir 4 dol. asmeniui, stu
dentams 2 dol. Bilietų užsa
kymus paštu ar telefonu pri
ima: H. Bankaitis, 4320 IV. 
211th St., Fairview Park, 
Ohio 44126, tel. 333-3780.

Bilietus galima įsigyti ir 
Patria prekyboje pas p. Gai- 
džiūną, Baltic Delicatessen, 
pas p. Urbonavičienę arba 
Lietuvių Namuose, kurių te
lefonas yra 531-2131.

Gražiausiai pagerbsime 
čiurlioniečius ir jų vadovy
bę, jeigu koncerto dieną erd
vi Severance Hali bus užpil
dyta lietuvių ir amerikiečių 
publikos. O tai galime pa
siekti, jeigu stengsimės visi 
kartu ir kiekvienas atskirai.

Įsidėmėkite koncerto da
tą ir įsigykime bilietus iŠ 
anksto — geriausia jau da
bar!

ORGANIZUOJASI JUROS 
ŠAULIAI

Žalgirio šaulių kuopa, iš
augusi į stiprų tautinį-kul- 
tūrinį vienetą, jau viršijo 
50-ties narių skaičių. Van
dens sporto mėgėjų paska
tinta, kuopos valdyba įstei
gė Jūros šaulių sekcija, ku
rion jau buriasi jūreiviškos 
dvasios vyrai ir merginos. 
Jau turi puikų laivą ir paty
rusius vadovus. Kuopos val-

DIRVA

dyba kviečia į šią sekciją 
jungtis visus ir visas, ku
riuos traukia vandens spor
to ir laivininkystės džiaugs
mas. Įstojimo reikalu kuo
pos valdyba prašo kreiptis 
į kuopos iždininką šaulį A. 
Karsoką arba kuopos pirmi
ninką šaulį A. Mikulskį, as
meniškai ar telefonu.

Nesenai įsteigta ir šau
lių Rėmėjų sekcija, kuriai 
vadovauti sutiko ats. Įeit. 
Jurgis Malskis.

Be to, kuopoje veikia jud
ri šaulių Moterų sekcija va
dovaujama šaulės Onos Mi
kulskienės, kurioje veikia 
spaudos būrelis, vad. sesės 
J. Budrienės ir meno rate
lis, vad. sesės G. Karsokie- 
nės. Taip pat veikia ir šau
dymo sekcija, vad. J. Mulio- 
lio ir teatrinio meno ratelis.

Kuopos valdvba džiau
giasi darnia veikla ir spar
čiu kuopos narių gausėji
mu. (a)

• Adomo Galdiko kūrinių 
apžvalginė paroda paskuti
nį kartą Clevelande bus ro
doma kovo mėn. 15-16 die
nomis Naujosios parapijos 
salėje, 18022 Neff Rd., Cle
velande. Parodos atidary
mas bus šeštadienio vakare 
7:30 vai. Po programos pa
rodos lankytojai bus pavai
šinti. Atsiveskite ir savo 
svečių — amerikiečių. Sek
madienį paroda atidara nuo 
11 iki 5 vai. vak.

Rengėjai

• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus 25 metų sukakties 
minėjimas įvyks š. m. ba
landžio 20 d. 4 v. p. p. Lietu
vių Namuose. Prieš tai 2 v. 
p. p. tose pačiose patalpose 
šaukiamas skyriaus susirin
kimas. Visi nariai ir prijau
čiantieji maloniai kviečiami 
dalyvaut.

• Hopkins tarptautiniame 
aerodrome nuo kovo 17 d. 
atidaromas pašto skyrius 
(šalia Gift Shoppe ir U.S.
O.), kuris atliks visas paš
to operacijas ir bus atida
rąs kasdien nuo 8:30 vai. 
ryto iki 8:00 vai. vak. ir šeš
tadieniais nuo 8:30 vai. ry
to iki 3 vai. p. p.

Iš LB SPAUDOS VAJAUS

• J. Šlajus, Brighton Par
ko Apylinkės pirmininkas, 
praneša, kad LB Spaudos

KAS IR KUR
MIRĖ

"SPRING STREET JOE”

šitokia antrašte Los An
geles Times pranešė apie 
Juozo Kazimiero Jono Da- 
mušio mirtį, šis spalvingai 
besirėdąs žmogus buvo ki
lęs iš Conn., užaugęs New 
Yorke ir atsiradęs Los An
geles 1965 m. Jis neturėjo 
namų, vaikščiodavo išsikai- 
šęs papuošalais, su savim 
vis stūmė vežimėlį pilną ge
rokai nunešiotų drabužių, 
rinkdavo nuo gatvių šiukš
les, miegodavo gatvėse bei 
namų tarpduriuose. Šis keis
tuolis lietuvis buvo rastas 
miręs širdies priepuoliu 
1975 m. sausio 31 dieną, su
laukęs 52 m. amžiaus. ”Kaip 
tau patinka gyventi gatvė
se?”, neseniai jis buvo pa
klaustas. ”Well, there’s no 
business likę show”, jis at
sakė.

• A. a. Andrius Ryliškis 
po sunkios ir ilgos ligos mi
rė kovo 4 d. Hot Springs,

Vajaus proga iš apylinkės 
kasos buvo paaukota spau
dai $530.00. Paskirstyta se
kančiai: Pasaulio Lietuviui
— $150.00, Jaunimo Centro 
Žinioms — $80.00, Darbi
ninkui — $75.00, Dirvai — 
$75.00, Draugui — $75.00, 
Eglutei — $50.00, Keleiviui
— $25.00.

Tai tikrai gražus pavyz
dys visoms apylinkėms.

• Grand Rapids Apylinkė, 
per pirmininką Vytautą Jo
naitį. prisiuntė LB Krašto 
Valdybai $57.00 auką spau
dai, surinktą iš apylinkės 
narių vartojant specialiai 
paruoštus aukų lapus. Drau
gui — $28.00, Dirvai — 
$18.00, Lituanus — $9.00, 
Moteris — $2.00.

• Iš Baltimorės Apylin
kės, per Pietryčių apygar
dos pirmininką Kęstutį če- 
sonį, gauta dvi naujos pre
numeratos mūsų spaudai.

• Aušra Gečytė, spaudos 
platintoja iš Philadelphijos, 
gaudama dvi prenumeratas 
iš J. Viesulienės, viršijo 
$200.00 sumą prenumera
toms ir aukoms rinkti, tuo 
būdu laimėdama Krašto 
Valdybos skirtą premiją.

frč) 

Ark. Velionis buvo gimęs 
1897 m. lapkričio 30 d. Ru
sijoje, buvo mokytojas ir 
karininkas. Velionis dar 
prieš mirtį parašė atsimini
mus, kurie buvo neseniai iš
leisti "Fragmentų iš praei
ties miglų” vardu.

• Kun. Vaclovui Martin- 
kui, šv. Kazimiero parapijos 
Provindence, R. I., klebonui 
š. m. balandžio mėn. 24 d. 
sukanka 40 metų kai įšven
tintas kunigu.

Providence Lietuvos Vy
čių 103 kuopa sudarė Komi
tetą, kuris šią sukaktį pa
minės sekmadienį, balandžio 
27 d., Providence, šv. Kazi
miero bažnyčioje ir salėje.

šv. Mišios, dalyvaujant 
vyskupui Louis E. Gelineau 
bus laikomos 10:30 v., o po 
jų 12 vai. parapijos salėje 
įvyks banketas su menine 
programą.

Lietuvos Vyčių Centro ri
tualo komisija suteiks kun. 
Vaclovui Mąrtinkui Vyčių 
Organizacijos ketvirtą na
rystės laipsnį dėl jo nuopel
nų lietuvių reikalams.

Providence Vyčiai nuošir
džiai kviečia visus dalyvau
ti ir tuo pagerbti sukaktu
vininką kun. Vaclovą Mar- 
tinkų.

• Los Angeles Daumanto 
šaulių kuopos nauja valdy
ba buvo išrinkta vasario 23 
d. šios sudėties, pirm. Kazys 
Karuža, vicepirm. Vladas 
Gilys, sekr. Jurgis Uksas, 
ižd. Jonas Janušauskas, jau
nimo vadovas Bronius Stan
čikas, moterų vadovė Ona 
Orlovienė ir parengimų va
dovė Danutė Kaškelienė; 
Priežiūros komisijos pirm. 
Antanas Razutis, sekr. An
tanas Galdikas ir narys Jo
nas Bričkus; Garbės teis
man išrinkti pik. Sereika, 
Stasys Paltus ir Liaukadija 
Stadalninkienė; korespon
dentais Grigas Valančius ir 
Justinas Naujokas.

• Dr. A. Pustelnikas, Chi
cagoje, Dirvai paremti at
siuntė auką 20 dol. Ačiū.

• Inž, Juozas Butkus, 
Woodhaven, N. Y., Dirvai 
paremti atsiuntė auką 10 
dol. Ačiū.

• Dail. Adomo Galdiko du 
kūrinius įsigijo Vatikano 
muziejus. Vienas — aliejum 
tapyta lietuviška koplytėlė

Nr. 20—7

7 DIENOS
ČIKAGOJE...

(Atkelta iš 8 psl.)

Gintaro koncertu bus toks 
susidomėjimas, kad net salė 
bus per maža. Pasitikėjimas
P. Petručio renginiais vi
suomenėje yra didelis. Gi 
Toronto jaunimo Gintaro 
ansamblis yra visos lietu
vių išeivijos pažiba. An
samblį nekartą pasirody
mams yra siuntusi ir Kana
dos daugiakultūrinė minis
terija.

• KAI Chicagoje įsistei
gęs Spaudos klubas praėju
sių metų Naujienų lapkričio 
5 d. nr. mane apkaltino už 
"agitpropinę propagandą” 
Dirvoje ir žadėjo vėliau net 
paskelbti sprendimą, žmona 
man patarė nueiti pas tėvus 
jėzuitus ir atlikti išpažintį, 
nes ko gero Spaudos klubas 
gali paskelbti net mirties 
sprendimą ... Po ilgo lau
kimo sprendimas pasirodė 
Naujienų š. m. kovo 2 d. 
nr. Manęs nenuteisia, bet tik 
pareiškia nepasitenkinimą 
"pasityčiojimu iš tų lietu
vių, kurie sako tiesą, kad 
šių dienų okup. Lietuvoje 
gyvenimas yra sunkus . . 
Ką gi aš parašiau? Para
šiau, kad į laisvę nušokęs 
muz. Al. Jurgutis pirmojo
je spaudos konferencijoje 
Chicagoje pirmiausia papra
šė konkretaus dalyko: padė
ti jam atsiimti žmoną iš 
Lietuvos. Reiškia, atsiimti 
ją iš vergijos, iš sunkaus 
gyvenimo. Jei Spaudos klu
bas protestuoja prieš šį sa
kinį, tai atrodo, jog jie pri
pažįsta, kad Lietuvoje nėra 
vergijos, kad ten gyvenimas 
nėra sunkus. Dar kartą no
riu pabrėžti, kad su Spau
dos klubu nebūčiau ėjęs į 
jokią polemiką, jei jų nebū
tų paliestas jokių dėmių ne
turįs Dirvos vardas.

kapinaitėse, kitas abstrakti
nė tempera.

♦ Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas Čipkus Realty, 31715 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

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

FREE.,, SU PER GIFTS AT 
SUPERIOR SAVINGS!

RCA17"ColorTV 
for Certificates of Deposit

Limited 
offer while 

supply 
lašt s.

• Deposit $1,600, 
4-year maturity 
and get the 
TV sėt now.

• Deposit $2,500, 
29 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

• Deposit $5,000, 
14 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

TELEVISIONS BASED ON DISCOUNT CERTIFICATES. 
Ponaity ia imposod for aarly wilhdrawaia

Open Saturdays 
Closed Mondays

Open a new account or add to your present 
Savings Account and get 5%% daily interest PLŪS...
Corning Ware 9-inch Pie Plate 
for a deposit of $250 or more.

Corning VVare Petite 
Fours Sėt for a deposit 
of $1,000 or more.

Deposit) mušt remain at least one year.

Aplankykite lietuviškų krautuvę Parmoję.

Geriausi maisto produktai, vietiniai ir impor
tuoti. Didelis pasirinkimas sūrių, dešrų ir 

mėsos

MEAT MAKT INC.
Savininkas V. JANONIS

10405 Pleasant Valley & York Rd.
Parma, Ohio

Tel. 845-4935

Krautuvė atidaryta pirmad. iki ketvirtad. 9-7 v. v. 
Penktad. 9-9 v. v. šeštad. 9-6 v. v. 

SekmdH. 10-3 v. p. p.

Irvinvvare’s Gourmet 
Susan for 
a deposit 
of $500 
or more.

Also available are 7¥a % C.D's for 6-year maturity in $1,000 units.

Zuperio! /hvifig/ AND LCAN ASSOCIATION
MAIN OFFICE SUPERIOR OFFICE EUCLID OFFICE
798 East 185th Street 6712 Superior Avenue 13515 Euclid Avenue

CEDAR OFFICE
14406 Cedar Road (near Green)

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO JSTAIGA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuoto ja i. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.



DIRVA

A.A. Zinaida Šukienė su dukra Lilija, tarptautine 
operų soliste, prieš išvykstant iš New Yorko į 
Muencheną 1972 metais. L. Tamošaičio nuotrauka

MIRĖ AGRONOME 
ZINAIDA ŠUKIENĖ

Kovo 2 dieną, Muenchene, 
Vokietijoj mirė Zinaida šu- 
kienė-Grabauskaitė ilgesnį 
laiką gyvenusi New Yorke, 
kur jos dukra Lilija pasto
viai buvo įsikūrusi kaįp 

Pranešu draugams ir pažįstamiems, 
kad š. m. kovo 2 d., sekmadienį, mirė 

mano mylima motina

A. A.

ZINAIDA ŠUKIENĖ,
gim. GRABAUSKAITĖ.

Norinčius Velionę prisiminti, prašy

čiau aukoti šv. Mišioms ar kitam lietu
viškam reikalui.

Lilija šukytė

Aktorei ir režisorei
A. t A.

DALIAI
ŠIMOLIŪNIENEI-JUKNEVIČIŪTEI 

mirus, vyrui SAULIUI ŠIMOLIŪNUI, mo
tinai p. J. JUKNEVIČIENEI, uošviams — 
STASEI ŠIMOLIŪNIENEI, STASIUI ŠI- 
MOLIŪNUI bei kitoms jos giminėms ir 
draugams reiškiame gilią užuojautą

Elena, Vytautas ir Antanas 
M u s t e i k i a i

A. t A.

VANDAI MAŽEIKIENEI

mirus, vyrą ANTANĄ, Lietuvių Bend

ruomenės Tarybos narį, dukterį ILMA- 

RĄ, sūnų TOMĄ užjaučiame ir drauge 

liūdime

JAV LB Taryba

Metropolitan operos solistė. 
Prieš porą metų ji sudarė 
sutartis su Europos opero
mis ir įsikūrė Muenchene 
kartu išvyko ir jos mamytė.

Velionė buvo baigusi 1934 
m. Dotnuvos žemės ūkio 
akademiją ir priklausė 
Korp! Jaunoji Lietuvą.

• Dr. Jonas Balys, iš Wa- 
shingtono, D. C. š. m. balan
džio 10 d. pakviestas į Ko
lumbijos universitetą New 
Yorke skaityti paskaitą apie 
lietuvių tautosakos tyrinė
jimus ir veiklą po 1940 m.

• Birutė Sidzikauskienė 
su savo mamyte ponia Ste
fanija Skučiene iš New Yor
ko išvyko į Floridą nuolati
niam apsigyvenimui, kur ji 
įsigijo namus Pampano 
Beach.

• A. Smetonos monogra
fijos, A. Merkelio parašytos 
ir ALT S-gos išleistos, dar 
yra likęs nedidelis skaičius. 
Kaina $12.50. Norintieji įsi
gyti gali kreiptis į K. Po
cių, 3908 Fir St., E. Chica
go, Ind. 46312.

• Algirdas Gustaitis, gyv. 
Los Angeles, Calif., įstojo į 
Vilties draugiją, įnešdamas 
10 dol. Sveikiname naują 
viltininką.

• LB Grand Rapids apy
linkei, spaudos vajaus pro
ga, Dirvai paskirus 18 dol., 
nuoširdžiai dėkojame.

• Jonas Švoba, ALT S-gos 
Detroito skyriaus pirminin
kas, padidino savo įnašą Vil
ties draugijoje, atsiųsdamas 
25 dol. Ačiū.

Chicago
TAUTINIŲ NAMŲ 

METINIS SUSIRINKIMAS

š. m. kovo mėn. 15 d. 
(šeštadienį), 4:30 vai. p. p. 
Lietuvių Tautinių Namų sa
lėje, 6422 So. Kedzie Avė., 
Chicagoje, III., šaukiamas 
Lietuvių Tautinių Namų na
rių metinis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė
je: Pereito metinio susirin
kimo protokolas; Lietuvių 
Tautinių Namų Valdybos 
pranešimas; Diskusijos dėl 
pranešimo; LTN direktorių 
rinkimai; Einamieji reika
lai.

Susirinkime balso teisę 
turi tik LTN nariai, įmokė
ję nemažiau $100.00. Tačiau 
susirinkime dalyvauti ir sa
vo pasiūlymus reikšti, kvie
čiami visi Chicagos lietu
viai.

Susirinkimui pasibaigus, 
7 vai. vak. visi susirinkimo 
dalyviai kviečiami vakarie
nei. Vaišėse prašoma daly
vauti su savo artimaisiais ir 
bičiuliais. Vaišių programą 
praves Zita Kevalaitytė-Vi- 
sockienė. Vaišės $5.00 asme
niui. Prašoma iš anksto re
gistruotis Tautiniuose Na
muose, tel. 778-9878 vaka
rais nuo 5 vai. vak. arba tel. 
778-7707 (B. Kasakaitis), 
523-0227 (J. Andrašiūnas).

• LB Brighton Park apy
linkei, spaudos vajaus pro
ga, Dirvai paskirus 75 dol., 
nuoširdžiai dėkojame.

Didžiam kraštotyrininkui, Červenės kankiniui,

A. A.

Prof. IGNUI KONČIUI
mirus, sūnų LIUDĄ su šeima, gimines ir artimuo

sius nuoširdžiai užjaučiame

Ona ir Kazys 
Bačauskai

Mylimai mamytei

A t A 
ONAI LYDEKAITIENEI

Vilniuje mirus, jos dukteris JULYTĘ KLIMAI- 
TIENĘ su šeima ir IRENĄ BALČIŪNIENĘ Lie
tuvoje giliai užjaučiame ir kartu liūdime

K a m a i č i a i 
Ona ir Juozas

Toronto lietuvių Gintaro ansamblio dainininkės, vadovaujamos D. Garba- 
liauskienės. Iš kairės P. EUers, V. Pilipavičiūtė, Ž. Šilininkaitė, A. Klibingai- 
tytė, D. Lazauskaitė ir R. Dilkutė.

• DIENRAŠČIO Draugo 
"Spyglių ir dyglių” skyriu
je neseniai atspausdinta sa
tyra, kur apdainuojamas 
Pirmyn choras, kaip netu
rintis priešų ir visus jun
giantis. Nenuostabu, kad 
66-tuosius metus gyvuojan
čiam Pirmyn chorui, vado
vaujamam JAV gimusio 
muz. K. Steponavičiaus vi
sų kartų bei pažiūrų lietu
viai reiškia savo simpati
jas už ilgą muzikinę veiklą, 
už lietuviškos dainos puose
lėjimą. Paskutinių šešerių 
metų bėgyje Pirmyn choras 
vis pastato kurią nors tarp
tautinę operetę su simfoni
niu orkestru. Dirvoje gal ir 
nevertėtų šio choro pasiro
dymams skirti per daug vie
tos, nes choras nei skelbi
mais nei aukomis, berods, 
šio laikraščio neparemia. 
Bet vis dėlto sentimentas, 
kurį Pirmyn chorui rodo 
daugumas lietuvių, verčia 
neprabėgti pro jo pastaty
mus užmerktomis akimis. 
Antra vertus, šių metų ope
retė "Meilės daina” — kom
pozitorių Schuberto - Rom- 
bergo III veiksmų kūrinys, 
gal buvo vienas iš pačių 
įspūdingiausių Pirmyn cho
ro pastatymų. Klausytoją 
intriguoja ir pats operetės 
turinys, nes jame vienas pa
grindinių veikėjų yra komp. 
Fr. Schubertas. Tam jaut
rios sielos pasaulinio garso 
muzikui nesiseka meilėje 
(Schuberto rolę puikiai at
liko seniai koncertuose bei 
scenoje bematytas solistas 

Br. Jančys), jo mylimąją 
Mitzi (Kristiną Mileriūtę) 
nukonkuruoja Schuberto 
draugas baronas Schoberis, 
bet Schubertas žino, kad ”jo 
muzika lieka jam ištikima, 
amžinai jo . . .” Jis rašo 
naujus kūrinius vidinėje 
kančioje, kol jį užgula liga 
ir visiškas jėgų išsekimas 
(regis, šios scenos Br. Jan- 
čiui buvo pačios sunkiau
sios). Tragedija, bet kartu 
ir menine didybe alsuojan
čiam III operetės veiksme 
pas nusilpusį Schubertą at
vyksta Mitzi jo atsiprašyti, 
atvyksta draugai ir artimie
ji, net visas choras. Ir taip 
jau silpnas Schubertas, nu
vargintas dienos išgyveni
mų, užsnūsta. Staiga išgirs
ta dangiškos muzikos gar
sus ir dar bando juos užra
šyti. Tačiau paskutinės jė
gos jį apleidžia, jo ranka 
nebeišlaiko plunksnos ir 
kompozitorius miršta. Už
danga leidžiasi, publikos 
akis spaudžia ašaros ir kar
tu neapčiuopiama meninin- 
do didybė: nebėra žmogaus, 
bet lieka skambėti jo mu
zika, jo kūriniai ne tik vie
nai tautai, bet visam pasau
liui. Kaip žinia, "Meilės dai
na” esmėje parašė Romber- 
gas, gausiai panaudodamas 
Schuberto muziką. Todėl 
operetės autoriais minimi 
abu kompozitoriai, šalia mu
zikinės operetės dalies, kur 
labiausiai išryškėjo pats 
choras, taip pat solistai Alg. 
Brazis, K. Mileriūtė, I). Ku- 
čėnienė, V. Liorentas ir ki
ti, iškilo ir vaidybinis-dra- 
minis aspektas, kur ryškiai 
išsiskyrė R. Stakauskas, J. 
Laurušonis, J. Aleksiūnas ir 
eilė kitų. Vokalinėje dalyje 
vienos iš gražiausių vietų 
buvo I veiksmo kvartetas 
(V. Liorentas, J. Aleksiū
nas, V. Lazauskas, A. Bra
zis)), II veiksme K. Mile- 
riūtės ir A. Brazio duetas, 
o taip pat chorinės vietos 
bendrose scenose ir užkuli
syje. Pirmyn choro paruoš
ta operetė "Meilės daina” 
yra toks kūrinys, kurį tu
rėtų pamatyti ir kitu dides
nių kolonijų lietuviai. Nes, 
kaip minėjau, tai tikrai šir
dį pagaunantis veikalas. 
Pats pastatymas tradicinis, 
be jokio, nors ir mažiau
sio, avangardinio antspal- 
vio. Tuo atveju naujų kū

VLADAS BŪTĖNAS

rybinių polėkių ieškotojui 
pastatymas gali atrodyti ir 
kiek nuobodus, bet tai at
sveria operetės turinys sa
vo gilia prasme ir kažkaip 
užpildo aną susidariusią 
avangardiškumo tuštumą. 
"Meilės dainos” operetė bu
vo pastatyta kovo 1 ir 2 d.d. 
Marijos aukšt. mokyklos sa
lėje ir ją matė per 2,000 
žiūrovų. Gaila, kad dėl ope
retės negalėjau dalyvauti 
premijos įteikime rašyt. B. 
Pūkelevičiūtei, kurios sce
ninius pastatymus, filmus, 
knygas bei straipsnius su 
dėmesiu seku ir reiškiu jai 
pagarbą už tikrąjį meną li
teratūros, teatro ir filmo 
horizontuose.

• MARGUČIO vadovas P. 
Petrutis, pilnas užmojų bei 
kūrybinės iniciatyvos, Chi
cagos ir apylinkių lietu
viams vėl ruošia staigmeną. 
Jo pastangomis kovo 22 d., 
šeštadienį, į Chicagą atvyk
sta Toronto jaunimo "Gin
taro” ansamblis ir duos 
koncertą Jaunimo centro 
didž. salėje. Gintaro ansam
blis įsteigtas Toronte 1955 
m., šiemet švenčia 20 m. 
sukaktį. Ansamblio tarpe 
net 150 dalyvių. Tas jauni
mo meninis vienetas yra 
plačiai apkeliavęs pasaulį: 
šoko New Yorko ir Montrea- 
lio tarptautinėse parodose, 
visose keturiose lietuvių 
tautinių šokių šventėse, 
koncertavo kuone visuose 
didesniuose Kanados mies
tuose, gastroliavo Anglijoje, 
Vokietijoje ir Austrijoje. 
Ansambliui šiuo metu vado
vauja jauni žmonės R. ir J.
Karasiejai. Prieš metus vie
šint Toronte, teko Karasie- 
jus susitikti ir plačiau pa
kalbėti. Rita Karasiejienė 
yra Kanadoje gimusi lietu
vaitė, bet su savo vaikais 
kalba tik lietuviškai. Abu 
su vyru visą laisvalaikį au
koja lietuvių jaunimui, ypač 
Gintaro ansambliui. Į Chi
cagą atvyks ne visas ansam
blis, bet vyresniųjų grupė 
— 50 žmonių. Programoje 
bus tautiniai šokiai ir dai
nos, palydint jų pačių 12 as
menų orkestrui. Orkestrui 
vadovauja taip pat jauno
sios kartos muz. J. Govėdas, 
o dainininkėms — D. Garba- 
liauskienė. Tikimasi, jog

(Nukelta į 7 psl.)
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