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MELO PUOSELĖJIMAS
Kai kada jis reikalingas tiesai apsaugoti

TIME magazine ir kituo
se laikraščiuose pasirodę 
prezidento Kennedy, švel
niai tariant, 'romantiškų iš
daigų’ aprašymai sukėlė 
įdomių ginčų. Na tai kas, 
— sako nužudyto preziden
to gerbėjai — juk tai jo pri
vatus reikalas, dėl kurio jis 
neapleido savo pareigų! 
Gal, bet antra vertus, neiš
tikimybė vedybų partneriui 
yra įstatymais draudžiama,

ŽUVO MINDAUGAS 
TAMONIS

Lietuvoje lapkričio 5 d. 
po traukiniu žuvo poetas ir 
mokslininkas Mindaugas Ta
nioms. Pagal LKB Kroniką, 
Tamonį sunaikino KGB ran
ka.

Mindaugas Tamonis, gi
męs 1940 m. gruodžio 14 d. 
buvo suimtas ir patalpintas 
į psichiatrinę ligoninę, kur 
buvo tariamai "gydomas”. 
Jis buvo kaltinamas tuo, 
kad atsisakė restauruoti pa
minklą tariamai Lietuvos 
išlaisvintojai — Raudonajai 
Armijai. Po trijų mėnesių 
buvo išleistas palūžęs fizi
niai. (E)

VLIKo seime 1975 m. lapkričio 29-30 d.d. New Yorke, 
Augustinas Kuolas, Tautos Fondo atstovas Kanadoje, 
atvežęs $25,000 surinktų aukų; Vliko pirm. dr. K. 
Valiūnas ir A. Firavičius, Tautos Fondo atstovas 
Toronte, surinkęs $17,000 aukų. L. Tamošaičio nuotr.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

o prezidentas yra renka
mas, kad įstatymus vykdy
tų, o ne apeitų. Anot News- 
week, miręs FBI direkto
rius Hooveris tą Kennedy 
palinkimą pranešęs tuo lai
ku buvusiam vicepreziden
tui Nixonui, bet tas to ne
panaudojo priešrinkiminėje 
kampanijoje. Galimas daik
tas, kad tokie polinkiai bū
tų pakenkę Kennedy. Ypač 
turint galvoje, kad dar ne
seniai buvo tvirtinama, kad 
išsiskyrusio, kaip Adlai 
Stevensono, šansai patekti 
į Baltuosius Rūmus buvo la
bai maži. Rinkikai iš prezi
dento reikalauja daugiau 
negu paprasto piliečio. Už 
tat politikai paprastai duo
da suprasti, kad jų šeimy
ninis gyvenimas yra pavyz
dingas.

Visa tai veda prie išva
dos, kad dar prieš Water- 
gates skandalą Amerikos 
politikai nebuvo tokie šva
rūs kaip kad stengėsi save 
vaizduoti. Ir kad tiesa vi
sados yra lydima melo. 
Nors viešai išsiginama, kad 
tikima j principą, jog tiks
las pateisina priemones, ta

čiau praktikoje juo dažnai 
vadovaujamasi. Ypač karo 
metu. O tam jau turime 
daug geresnių pavyzdžių.

Jau nuo seniau žinoma, 
kad prezidentas Roosevel
tas sakė netiesą, kad japo
nai netikėtai užpuolė Pearl 
Harbourą. Jis žinojo, kad 
jie tam ruošiasi, tačiau 
staigmena daugiau tiko 
jo politiniams išskaičiavi
mams. Be to, jis nenorėjo 
išduoti paslapites, kad ame
rikiečiai žinojo japonų slap
tą kodą.

Kaip dabar paaiškėjo, ne 
kitaip elgėsi ir Winstonas 
Churchillis. 1940 m. lapkri
čio mėn. jam buvo praneš
ta, kad vokiečiai, norėdami 
atkeršyti už pirmą Muen- 
cheno bombardavimą, kuris 
padarė visai mažai nuosto
lių, ir atbaidyti nuo kitų sa
vo miestų bombardavimų, 
ruošiasi užpulti Coventry 
miestą. Pirmieji turėjo pul
ti garsiosios "Kampfgruppe 
100" bombonešiai, pakilę iš 
Macon aerodromo Prancūzi
joje. Patyrę tos grupės la
kūnai turėjo miestą surasti 
ir jį padegti. Liepsnuojantį 
taikinį vėliau būtų lengva 
surasti kitom eskadrilėm, 
pakilusiom iš Orly, Chart- 
res ir Evreux aerodromų 
Prancūzijoje, Camrais, Bru- 
selio ir Antverpeno Belgi
joje, Eidhoven Sosterburg 
ir Amsterdamo Olandijoje.

Visa tai Churchillis žino
jo greičiausiai prieš 60, o 
tikrai prieš 48 valandas. Tų 
būtų užtekę sutraukti visas 
tuo laiku britų turėtas 410 
priešlėktuvines patrankas, 
miestą evakuoti ar bent jo 
gyventojus įspėti. Churchil- 
lis juos ir jų miestą paau
kojo dėl to, kad nesukeltų 
vokiečių įtarimo, kad britai 
skaito visą jų šifruotą ko
munikaciją, vyriausios va
dovybės įsakymus. Kaina 
buvo didelė: 50,748 namai 
sugriauti ar sužaluoti, per 
4,000 žmonių sužeisti, jų, 
tarpe 865 labai sunkiai, 554 
užmušti, 150 negalima buvo 
visai indentifikuoti! Vokie
čiai neteko vieno lėktuvo.

Viena didžiausia pasaulio 
istorijoje žinomų apgaulių 
buvo skirta paslėpti santar
vininkų invazijos į Nor
mandiją planui. Mat, jei 
Hitleris žinotų, kur santar
vininkai nori išsikelti, jis 
ten galėtų juos pasitikti su 
tokia jėga, kad turėtų gerą 

(Nukelta į 2 psl.)

Komp. Vladas Jakubėnas V. Maželio nuotr.

PAGERBTAS KOMPOZITORIUS 
VLADAS JAKUBĖNAS

š. m. gruodžio 13 d., Kul
tūros židinyje, Brooklyne,
N. Y. įvyko turiningas muz. 
V. Jakubėno kūrinių kon
certas, kuriame buvo pa
gerbtas pats autorius, at
vykęs iš Chicagos, vienas iŠ 
trijų lietuvių muzikų, ga
vusių pripažinimą tarptau
tiniu požiūriu. Kitas iš jų 
komp. Jeronimas Kačins
kas iš Bostono trumpu ir 
lakonišku žodžiu apibudino 
savo kolegos V. Jakubėno 
kūrybinį įnašą į lietuvių 
muziką. O įnašas tikrai di
delis.

Programą pradėjo Snie
guolė Liaukutė, Vaižganto 
klubo pirm, ir po jos įžan
ginio žodžio pakvietė vado
vauti dr. J. Lenktaitį, kom
pozitoriaus artimą bičiulį.

Pats muz. V. Jakubėnas 
kalbėjo ilgiau, nušviesda
mas visą lietuvių muzikos 
raidą plačia ja prasme, 
įjungdamas teatrą, chorus, 
solistus, simfoninę muziką 
ir pagaliau operą. Jo nuo
sekliai perduota ir gerai 
paruošta paskaita yra įdo
mi istorinė studija, iške
lianti lietuvių muzikos vys- 
tvmosi labai sunkų kelią, 
kliūtis ir pasiektus laimė
jimus. Jis pažymėjo, kad 
muzikų talentai labiau gavo 
progų pasireikšti ir kiti ne

priklausomos Lietuvos lai- 
kotarnvje, deja, plačiau pa
sireikšti nesuspėjo dėl pra
sidėjusio TI-jo pasaulinio 
karo ir Lietuvos okupaci
jos, kurios pasėkoje daug 
jų pasitrankėm į vakarus, 
čia JAV-se vienas kitas 
bandė gauti pripažinimą, 
bet platesne prasme nei vie
nam nepasisekė daugiau, 
kaip tik tenkintis tuo, jei
gu jų kūrinį pagrojo kur 
universitetuose ar net ir 
muzikinėj salėj kokį kartą 
ar keletą ir pamiršo.

JAV-se, kalbėjo prelegen
tas, daugiausia gavo progos 
pasireikšti simfonine mu
zika ir tai tik dėka adv. An
tano Olicį globos ir paramos, 
kuris būdamas aukštoj tar
nybinėj pozicijoj ir turėda
mas plačias pažintis JAV 
aukštoj visuomenėj, tokius 
koncertus rengė gerose sa
lėse ir sukviesdavo daug 
svetimos publikos. Prie to 
daug prisidėjo ir Juozas 
Bachunas bei keletas kitų.

čia iškilti labiau sekėsi 
solistams-ėms, kurie Lietu
voje koncertuoti neturėjo 
pasisekimo, lietuviai solo 
koncertų nemėgo. Daugiau 
publikos atsilankydavo tik 
tada, jei dainuodavo kokio 

(Nukelta į 5 psl.)
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somnĖ PoiiTi^^
Praėjusio pirmadienio 

sprogimas New Yorko La 
Guardia aerodrome, užmu
šęs 11 niekuo nedėtų žmo
nių ir 75 sužeidęs, primi
nė, kad visi prabėgę 1975 
metai galėtų būti vadinami 
teroro metais. Faktas, kad 
niekas už sprogimą nenori 
prisiimti atsakomybės ar... 
kredito, bylotų, kad visa te
roro banga pasiekė absurdo 
viršūnę. Už tai kalbėtų ir 
praėjusią savaitę laimingai 
teroristams pasibaigęs naf
tos kraštų ministerių pa
grobimas Vienoje. Nepai
sant to, kad jie užmušė tris 
žmones .teroristai buvo pa
leisti Alžyre. Girdi, kitaip 
jie būtų sušaudę Saudi Ara
bijos ir Irano ministerius, 
todėl reikėję pažadėti juos 
paleisti.

Ta teroristų banda turė
jo tarptautinj charakteri. 
Jiems vadovavęs Ilitch Ra- 
mirez Sanchez yra sūnus 
kairiai nusiteikusio Colum- 
bijos advokato, kuris emi
gravo j Venezuelą. Tėvas 
vienam sūnui davęs Lenino 
vardą — Ilič, jo broliams 
Stalino ir Leono — Trockio 
garbei. Ilič kurj laiką mo
kėsi Maskvos Lumumbos 
universitete, dabar tačiau 
manoma, kad jis veikia ne
priklausomai, nuduodamas, 
kad kovoja už palestiniečių 
bylą. Iš tikro jo santykiai 
su Palestinos Išvadavimo 
Liaudies Frontu nutrūko 
jau prieš metus, kai jis, 
bandydamas užmušti Izrae
lio užsienio reikalų minis- 
terj Yigal Allon Paryžiaus 
Orly aerodrome, su granata 
pataikė j Jugoslavijos orinio 
susisiekimo lėktuvą. Kol 
kas dar neaišku, kas slypė
jo po jo paskutiniais tero
ro užsimojimais: asmeninė 
garbė ar pasipelnimas. Mat, 
teroristai vis daugiau ir 
daugiau išmoksta savo te
roro aktus padaryti pelnin
gais. Gali net sakyjti, kad 
teroristo profesija, nors ir 
rizikinga, tačiau kartu ir 
pelninga.

šalia Palestinos pereitais 
metais daugiausia pagarsė
jo dar Argentinos teroris
tai, kurių skaičiuojama esą 
apie 3,000. Jie esą trockis- 
tai. Tuo tarpu mažiau veik
lūs Airijos teroristai ka
talikai, remiami savo Ame
rikos katalikų, šiais metais 
mažiau buvo girdima apie 
japonų raudonąją armiją, 
kuriąi vadovauja 30 metų 
mergina Fuzako Shihenobu. 
Jų tėra apie 30 žmonių, ku
rie nutarę, kad pati Japoni
ja dar nėra prinokusi revo
liucijai ir už tai pagarsėjo 
savo žygiais palestiniečių 
naudai. Negali sakyti, kad 
palestiniečių bylai tie visi 
prašyti ir neprašyti teroro 
veiksmai nebūtų padėję. Jie 
ją išgarsino ir suaktualino. 
Kas vieno akyse yra pa
prastas nusikaltėlis, kito 
gali būti kovotojas už lais-

vę. Kol taip bus, sunku ti
kėtis visiško teroro pabai
gos.

★
”Jei paspaudei ranką li- 

baniečiui, suskaityk savo 
pirštus” — moko arabų pa
tarlė, kuri laikytina kompli
mentu už apsukrumą. IŠ 
tikro Libanas buvo viena 
turtingiausiu arabų šalių, 
kuri pelnėsi iš tarpininka
vimo tarp kitų arabų kraš
tų ir Vakarų. Faktinai Li
baną sudaro du sluoksniai: 
krikščionys, kurie beveik 
viską valdo bei tvarko, ir 
mahometonai, kurie pasi
tenkindavo mažiau pelnin
gais verslais, tačiau gyveno 
geriau už kitų arabų valsty
bių piliečius. Mahometonų 
buvo kiek daugiau, tačiau 
abiejų tikybų piliečiai tarp 
savęs gerai sugyveno pagal 
tam tikrą politinę formulę, 
kuri nustatė, kad preziden
tas turi būti krikščionis, o 
premjeras mahometonas, ši
ta sistema gerai veikė dau
giau kaip 30 metų. Lygsva
rą suardė palestiniečiai, ku
rie sudarė savo pabėgėlių 
stovyklose atskirą valstybę. . savo karių, kuriuos gink- 
Per paskutinius 8 mėnesius 
Libanone vyko partizanų 
mūšiai, kurie iš to krašto 
privertė pabėgti tuos tarpi
ninkus, iš kurių visa vals
tybė taip pelnėsi. Pastangos

Žalgirio Šaulių Kuopos Clevelande Moterų sekcijos vadovė džiaugiasi, kad treč
dalis sekcijos sesių įsigijo uniformas. Sėdi iš kairės: G. Karsokienė, U. Grincienė, 
sekcijos ir LŠSTMoterų vadovė - O. Mikulskienė, E. Šarkauskienė, sol. N. Braziu- 
lienė. Stovi: Antanina Pinkuvienė, S. Miglinienė, L. Čaplickienė, J. Budrienė ir 
O. Čiuprinskienė.

rasti kokį nors naują mo- 
dus vivendi pereitais metais 
nedavė jokių rezultatų. 
Nauji teroro veiksmai vis 
nutraukdavo sutartas pa
liaubas.

★
Praėjusią savaitę paskli

dę gandai, kad JAV apmo
ko 300 vyrų kovom Ango
loje, nors ir buvo paneigti, 
vėl atkreipė pasaulio dėme
sį | tą nelaimingą kraštą. 
Teigiama, kad Kubos Cast- 
ro ten jau pasiuntęs 6,000 

lais ir kitom reikmenėm ap
rūpina Sovietų Sąjunga. Kol 
kas dar nėra žinių, kad tie 
kariai ten būtų pavyzdingai 
pasirodę ir pats karas nėra 
populiarus Kuboje. (vm)

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
7 % % — 6 metų su $1,000, minimum. 
7*6% — 4 metų su $1,000, minimum.
6 % % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6*6% — 1 metu su $1,000, minimum.

SAVINGS INSURED UP TO $40,900.90 BY F.S.L.I.C.

aini

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus nauj* 
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton Įdė
jus atitinkama sumą.

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

Open Mon., 9-8; Tuee., Thurs., FrL, 9-5; SaL, 9-1; CleeedWed-

Jueltas G riba u s kas, vedėjas

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANU4AIT18 ir J. MAiEIKA

čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gtrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo jvaiiimu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

MELO... yra tokia trapi, kad nuolat
turi būti saugoma melo).

(Atkelta iš 1 psl.) Netrūkus Jael planas bu-
šansą visą planą paversti' vo perkrikštytas | BODY- 

GUARD. Jo kūrėjai ir vyk
dytojai jau mirė, pasižadė
ję niekados neišduoti jiems 
patikėtų paslapčių. Kai ku
rių mirtis buvo labai tra
giška. Nesunaikinti doku
mentai yra laikomi slaptų 
raštų archyvuose. Dalis jų 
buvo skirti paskelbimui tik 
po trisdešimt metų ir išvy
do dienos šviesą 1975 m. pa
vasarį.

Dėl to lengva suprasti, 
kad britų žurnalistas An- 
thony Cave Brown, norėda
mas paskelbti tiesą apie 
tuos melus, turėjo sugaišti 
visą dešimtmet|.

Jo 950 puslapio veikalo 
pavadinimą tur būt lengva 
spėti: BODY GUARD OF 
LIES (Harper & Row lei
dykla). Ji nušviečia tą lai
kotarpį, kada slaptoji veik
la, praktikuojama nuo pat 
žmonijos pradžios, pražydo 
gražiausiom gėlėm. Gra
žiausiom? Dėl to, žinoma, 
galima ginčytis. Kiekvienu 
atveju, iš jų išplaukusi ČIA 
veikla mažiau gražiai atro
do senato žvalgybos tyrinė
tojams. Pagaliau ir paties 
II Pasaulinio karo rezul
tatai šiandien atrodo daug 
mažiau verti negu anksčiau.

niekais. Tuo atveju ameri
kiečiams greičiuasiai praei
tų noras dar kartą bandyti. 
Rooseveltas nebūtų per
rinktas, o Hitleris galėtų 
susidoroti su Stalinu ir lik
ti Europos valdovu. Tokia 
perspektyva reikalavo ne 
tik didžiausio paslaptingu
mo, bet ir apgaulių, kurios 
Hitlerj verstų tikėti, kad 
santarvininkai ruošiasi iš
sikelti bet kur, bet tik ne 
Normadijoje.

Tam tikslui buvo paruoš
tas planas JAEL, savo var
dą gavęs iš vienos Senojo 
Testamento herojės. Pagal 
vieną biblijos giesmę, kai 
izraelitai su Dievo pagalba 
nugalėjo kananiečių kariuo
menę, tos vadas Si serą ieš
kojo prieglobsčio pas savo 
sąjungininką Heberį. Tam 
nesant namuose, Siserą 
draugiškai priėmė jo žmona 
Jael. Sustiprinusi oškos 
pienu, ji užleido jam savo 
guolj. Kai Sisera stipriai 
užmigo, Jael j jo smilkinį 
|varė vinį taip giliai, kad 
prikalė prie žemės...

Moderniam Jael planui 
visa širdimi pritarė Tehera
ne susirinkę Rooseveltas, 
Stalinas ir Churchillis, ku
rio slaptosios tarnybos fan
tazijos vaisius tas planas ir 
buvo. Churchillis, kuris to
kius dalykus labai mėgo, 
ten gavo kvėpimo klasiškai 
epigramai:

’Tn war-time, truth is so 
precious that she should al- 
ways be attended by a bo- 
dyguard of lies.” (Laisvai 
verčiant: karo metu tiesa

Kitame numeryje: Tris
dešimt metų išsaugota la
bai didelė paslaptis.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Brangūs Tautiečiai!

DIRVA KVIEČIA
BRANGUS DIRVOS SKAITYTOJAI, BEND

RADARBIAI IR BIČIULIAI BALTIMORĖJE, 
BOSTONE, CHICAGOJE, LOS ANGELES, NEW 
YORKE, PITTSBURGHE, PHILADELPHIJOJE, 
ST. LOUIS, TORONTE, WASHINGTONE, CLE
VELANDE IR KIUR.

Dėl gaisro nelaimės Dirvos 60-ties metų sukakties 
paminėjimas buvo nukeltas į 1976 metus. Ta proga š. m. 
sausio 24 d. 7 vai. vak. ruošiamas DIRVOS JUBILIEJI
NIS BALIUS Slovėnų Auditorijoje, 6417 St. Clair Avė., 
Cleveland, Ohio.

Per šešiasdešimt metų Dirva išvarė gilią vagą mūsų 
tautinėje, kultūrinėje ir visuomeninėje srityje, šimtus 
kartų aplankydama daugelį išeivijos lietuvių. Jos sukak
tuvine proga Dirva tikisi ir laukia, kad mieli jos skaity
tojai, bendradarbiai, rėmėjai ir bičiuliai gausiai daly
vautų jos garbei ruošiamame baliuje.

Vilties Draugijos Valdyba, Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjunga ir šio Jubiliejinio Baliaus Rengimo Komi
tetas ded avisas pastangas, kad mieli baliaus svečiai 
maloniai ir nuotaikingai praleistų laiką šventinėje baliaus 
nuotaikoje. Todėl mes neruošiame akademijos garbingai 
nueitam Dirvos keliui atžymėti, — tą netolimoje ateityje 
padarysime išleisdami specialų Dirvos numerį. Baliuje 
išgirsime nuotaikingą meninę programą, kurią maloniai 
sutiko išpildyti Clevelando Vyrų oktetas su soliste Irena 
Grigaliūnaite ir okteto vadovu Ritu Babicku. Balys Gai
džiūnas paskaitys savo kūrybos šiems laikams pritaikytą 
poemą, o baliaus nuotaiką paįvairins Vladas Vijeikis, 
atvykęs iš Chicagos.

Atvykstančius iš kitur baliaus rengimo komitetas 
mielai globos, parūpindamas nakvynes, transporto prie
mones ir rezervuodamas baliaus bilietus. Tai reikalais 
skambinti Dirvai, tel. 216-431-6344 arba baliaus rengimo 
komiteto pirmininkui dr. A. Butkus, tel. 216-932-9944.

Tautinės Sąjungos Skyrių Valdybas, Korp. Neo-Li
thuania ir Vilties Draugijos narius maloniai prašome su
organizuoti bendrakeleivių grupes į Clevelandą automo
biliais, traukiniu ar autobusais. Tokiu būdu keliauti ne 
tik patogiau, bet ir linksmiau. Kelionės nuotaiką neturėtų 
sugadinti nei žiemos oras, nes Clevelandan atvykus už
tikrintas linksmas ir nuotaikingas balius. Jo ruošos ko
mitetas deda visas pastangas, kad šis sukaktuvinis ba
lius būtų išskirtinai puikus.

Tad visi, visi į šešiasdešimtmetinį Dirvos balių. Gau
siu Tamstų dalyvavimu ne tik džiaugsis, bet ir stiprės 
Dirva, Lietuvos laisvės ir savo naujo garbingo jubilie
jaus belaukdama.

Su geriausiais linkėjimais Naujųjų Metų proga ir 
iki malonaus pasimatymo Dirvos Jubiliejiniame Baliuje 
Clevelande.

Dr. Antanas Butkus
Baliui Rengti Komiteto Pirmininkas

Vytautas Gedgaudas
Dirvos Redaktorius

P. S. Naujai atremontuota Slovėnų Auditorija yra pa
kankamai didelė, patogi ir jauki priimti visus ma
lonius svečius. Automobiliams pastatyti yra aptver
tas kiemas ir policijos apsauga.

Gyvenimas, kaip laikas, 
eina nesustodamas ir ne- 
grįždamas, šiuos metus 
baigdami, kitus pradėdami, 
viltingai apmąstome gyve
nimo idealus.

Su metų pabaiga sutam
pa Kalėdų šventė, skelbian
ti ramybę visiems geros va
lios žmonėms. Ir mes, lietu
viai, visur, net tėvynėje, 
kur svetima galia tos šven
tės tradiciją laiko užgniauž
tą, šiuo metu viltingai lin
kime vieni kitiems
LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 

METŲ.

Aukos Dirvos atstatymui
Lietuvių Tautiniai
Namai
Chicago, III.

K. Domijonaitis
New Bern, NC

M. Blynas 
Cleveland, O.

B. Tiškus
1,000.00 Collinsville, III.

2.00 T. Savickas
Monticello, NY 

10.00 V’ Misiulis
Detroit, Mi.

7.00

7.00

25.00

LB Clevelando Apylinkės
Valdyba 150.00
T. Bartkus 20.00
Sarnia, Ont.

P. Kavaliūnas 7.00
Chicago, III.

V. Radys 5.00
Beverly Shores, Ind.

P. Klezas 7.00
La Šalie, Canada

G. Alekna 3.00
Racine, Wisc.

V. Kazlauskas 7.00
Toronto, Ont.

A. VAlavičius 77.00
Los Angeles, Ca.

A. Puteris 5.00
Toronto, Ont.

K. Česna 10.00
Worcester, Mass.

A. Bludžius 7.00
Detroit, Mich.

D. Kižys 5.00
Cleveland, O.

B. Burba 4.00
Detroit, Mich.

J. Žukas 2.00
Baltimore, MD

V. Juodvalkis 7.00
K. Pažemėnas 20.00
Los Angeles, Ca.

R. Vaišnys 2.00
Mt. Carmel, Conn.

J. Jasiukaitis 7.00
Cicero, ’ill.

B.A. Dundulis 10.00
Chicago, 111.

J. Dačys 7.00
Dorchester, Mass.

J. Paukštys 2.00
Elizabeth, N J

P. Stankus 7.00
Hartford, Conn.

A. Styra 5.00
Cleveland, O.

R. Nemickas 7.00
Highland, Ind.

T. Stankūnas 17.00
Boston, Mass.

K. Degutis 9.00
Linden, NJ

S. Kruvelis 10.00
Chicago, III.

V. Kecorius 7.00
Toronto, Ont.

D. Kasaitis 27.00
Baltimore, Md.

V. Domeika 7.00
Fairfield, Conn.

J. Vigelis 2.00
Cherry Hill, NY

P. Bielskus 7.00
Brooklyn, N Y

J. Juška 7.00
Warren Mich.

K.M. Marcinkevičiai 20.00
University Hts., O.

K. Kvedaras 7.00
Hamilton, O.

Bet ramybės linkėjimai 
neišsipildys, ir metai tikrai 
nebus laimingi tenai, kur 
žmogus negali būti pats sa
vo laimės kalvis. Laisvės 
idealas priartėja tik visuo
menėje, valstybiškai susi
tvarkiusioje žmogaus teises 
garbiančiu ir saugančiu bū
du. Svetimos valdžios nie
kad nedavė Lietuvos žmo
nėms laisvės.

Nepriklausomą Lietuvą 
atkūrę, nesuspėjome per 
trumpą laiko tarpsnį pa
siekti žmogaus laisvės idea
lo. Svetimai jėgai tautą vėl 
pavergus, pamatėme kiek 
daug buvome nužengę ar
tyn prie žmogui prideran
čios laisvės idealo, ir kiek 
daug nustojom, netekdami 
valstybinės nepriklausomy
bės.

Bėga laikas ir eina nauja 
žmonių karta per gyveni
mą, ir metai iš metų vis 
garsiau ir tvirčiau prasiver
žia laisvės šauksmas, rei
kalaujantis liautis laužius 
pagrindines žmogaus teises 
mūsų krašte ir grąžinti

žmogaus orumą atitinkan
čias kasdieninio darbo ir 
kūrybos sąlygas. Bet paver
gėjas į tą šauksmą atsako 
kalėjimu, ištrėmimu ir psi
chiatrinių ligoninių teroru 
ir tuo įrodo, kad be savos 
valstybinės nepriklausomy
bės nebus Lietuvoje žmogui 
laisvės.

Jau trisdešimt penkeri 
metai svetur išsiskleidę lie
tuviai tą teisybę kartojam 
savo tarpe ir skelbiam viso 
pasaulio visuomenėms ir 
valdžioms. Mes susitelkę 
dar tėvynėje, Vyriausiame 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitete, tęsėjom ligšiol ir 
tęsėsime tol, kol reikės būti 
negęstančiu ir nenutilsian
čiu tos teisybės skelbimo 
židiniu.

Skelbiamas žodis irgi yra 
jėga, kuri ilgainiui pakyla, 
kaip neužtvenkiamas upės 
bėgimas, palaužia smurtin
gas valias ir sutrupina ver
govę.

Valstybinė Nepriklauso
mybė, puoselėjanti žmogaus 
teises, buvo ir yra pagrin
dinis lietuvių tautos tikslas.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

(Nukelta į 4 psl.)

. (e«
SKIRPSTAS

Pergalės nr. 11 straipsnyje apie muzikinį gyvenimą na
mie ir kitur, pirmiausia išgyrus Austrijos Vieną, kad ten 
‘tuščią koncertų ir teatrą salią problema čia neegzistuoja’ 
nes didžioji lankytoją dalis būna turistai iš viso pasaulio, 
rašoma:

‘Kartais mes, vilniečiai, nejaukiai pasijuntame, žiūrė
dami į tuščias kėdes savo filharmonijos koncertuose. 
Ką gi, galima pasiguosti: nebeįleiskime į muzikaliąją 
Vieną turistą — į panašias situacijas, tur būt, ne kartą 
pateks ir vieniečiai ...’
Vadinasi, menui klestėti mūsą sostinėje Vilniuje net la

bai kenkia geležinė uždanga, žiauriai užtvėrusi laisvę 
visiems ten lengvai apsilankyti ir meno kūriniais gėrėtis 
bei juos remti, plačiau po pasaulį populiarinti. Ir tuojau 
pagalvojame, kaip yra su mūsą turistais, ypač žymiais 
muzikais, kurie, okupuotoje tėvynėje apsilankę, jei tik 
viešai prabilo (Gimtajame Krašte)-pilna burna tvirtino, 
esą, ten meno sąlygos puikiausios ir kūrybinis gyvenimas 
klestėte klesti, taip pat renginiuose, kaip koncertai, lan
kytoją netrūksta? O štai pačią okupantą žurnalas atveria 
tarp kitko liūdną tiesą, jog tenai koncertuose būna ‘tuš
čios kėdės’. Kas ką apgavo?

• A tšventėme gana ryškiu įsibėgėjimu Moterą Metus, 
kuriuos minėjo ir gerbė kone visas pasaulis. Ypač Ame
rikoje buvo pasišokėta tam tikrą moterišką organizaciją 
aštriai reikalauti daugiau sau teisią ir laisvių. Bolševikai 
tuo šūkių net nemaža ir savos propagandos pažėrė, gal 
nevieną moterį paviliojant savon pusėn. Netgi 
popiežiaus įstaiga išleido specialų pašto ženklą tokiam 
svarbiam reikalui. Tad įdomu, mūsą moterys ar pajuto 
paskatą kultūringumu ir viuomeniniu bei tautiniu 
išmanymu pasikelti bent porą laiptą akštyn? Juk reikia 
pateisinti suteiktą specialią metą garbės vainiką.

• Drauge Albina Lipčienė (po madą parodos Hartfor
de) rašo: ‘Rūbą parodose turėtume ‘apsišvarinti’termino
logiją. Sekantį sykį rašykime ne kalnierius, bet apykaklė 
ne mankietas, o rankogalis, ne kostiumas, o eilutė ... Dir
žą rišti ne į bantą, o į grąžą mazgą; apvadžioti ne ‘kvalbo- 
nais’, o paraukta ar sutraukta juostele. Klostė vieton 
kvoldo. ’

• Amerikietis Houard Temin, vėžio ligą tyrinėtojas, 
už 1975 m. gavęs medicinos Nobelio premiją, įteikimo 
bankete, kuriame dalyvavo apie 1100 svečių, prabilo 
sujaudintas: ‘Aš esu pasipiktinęs, kad čia orą teršiate rū
kymu, nes mokslas dar vėžio išgydyti nepajėgia’. Toje 
puošnioje žmonių minioje daugelis rūkorių tuo tarpu 
užgesino savo cigaretes, bet vos laureatui baigus savo 
prakalbą - vėl tuojau užsirūkė ...
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Clevelando Vyrų, Oktetas, kuris š.m. sausio 24 d. Dirvos jubiliejiniame baliuje 
atliks meninę programą. Sėdi iš kairės: R. Bublys, V. Žiedonis, vadovas Rytas 
Babickas, G. Motiejūnas, R. Butkus. Stovi: M. Motiejūnas, M. Aukštuolis, D. 
S taviškis ir A. Gylys. J- Garlos nuotr.

Aukos...
(Atkelta Iš 3 psl.)

M. Jonikienė 5.00
Chicago, III.

P. Lukošiūnas 49.00
Adelaide, Australia

J. Pelenauskas 12.00
New Holland, Pa.

S. Mineika 7.00
Centerville, Mass.

B. Elsbergas 10.00
Surfside, Fla.

R. Česonis, spaudos
vajaus aukos 9.00

Philadelphia, Pa.
V. Janušauskas 3.00
Lonqueil, Que.

B. Mozūras 1.00
Ville St. Laurent, Que.

D. Ūsas 10.00
Maspeth, N Y

F. Andriūnas 2.00
Wyncote, Pa.

J. Lušaitis 2.00
Philadelphia, Pa.

S. Petrulis 10.00
Omaha, Neb.

S. Vaišvilienė 10.00
Chicago, III.

S. Antanaitis 12.00
Chicago, III.

K. Vilūnas 7.00
Chicago, III.

B. Bukauskas 2.00
Bay Harbor įsi., Fla.

S. Dalius 5.00
Hamilton, Ont.

E. Mikužiutė 15.00
Chicago, III.

B. Tatarūnas 2.00
Detroit, Mich.

S. Slabokas 10.00
Cleveland, O.

V. Bražėnas 5.00
Ft. Myers, Fla.

V. Lesniauskas 2.00
Palatine, III.

S. Vilinskas 7.00
Windsor, Conn.

V. Numgaudas 7.00
Chicago, III.

L. Eimantas 2.00
London, Ont.

J.A. Pumpučiai 10.00
Glendale, Ca.

Amerikos Lietuvių
Respublikonų Lyga 10.00
Chicago, III.

A. Reivitis 2.00
Middle Village, NY

W. Užupurvis 10.00
Largo, Fla.

A. Janušonis 25.00
Rochester, NY

J. Debrega 2.00
Brockton, Mass.

K. Pažėraitė 1.00
Cicero, III.

V. Puškorius 3.00
Cleveland, O.

V. Bakūnas 10.00
Willowick, O.

K. Vėlyvis 7.00
Madison, O.

A. Plioplys 7.00
Toronto, Ont.

O. M. Naumanai 10.00
Cleveland, O.

A. Tėvelis 25.00
Hamilton, Ont.

R. Vodopalas 10.00
Cleveland, O.
E.B. Juodėnas 25.00
Cleveland, O.

J. Pelanis 3.00
Chicago, III.

S. Velbasis 7.00
St. Petersburg, Fla.

A. Burneika 12.00
New Britain, Conn.

T. Vidugiris 2.00
London, England

P. Žilinskas 3.00
Hemet, Ca.

J. Brantas 2.00
Millbury, Mass.

A. Krakauskas 7.00
Chicago, III.

S. Vilkas 7.00
Detroit, Mich.

P. Dabkus 11.00
Toronto, Ont.

S. Čepas 7.00
Weston, Ont.

K. K. Morkūnas 25.00
Euclid, O.

K. Daugvydas 4.00
Detroit, Mich.

A.L. Čepulis 25.00
Willowick, O.

K. Ramonas 12.00
Chicago, III.

M. Petrulis 7.00
Toronto, Ont.

T. P. Urbaičiai 75.00
Mayfield Hts., O.

J. Matusevičius 7.00
Evanston, III.

O.V. Kavaliūnai 5.00
Cleveland, O.

L. Virbickas 5.00
Brooklyn, NY

J. Citulis 20.00
Cleveland, O.

V. Godliauskas 10.00
Ridgewood, NY

V. Mažeika 7.00
Park Ridge, III.

L. Lendraitis 2.00
Boston, Mass.

A. Daunys 25.00
Syosset, NY

J. Palukaitis 10.00
Lakewood, O.

H. Siaurys 10.00
Toronto, Ont.

P. Banys 7.00
Peoria, III.

Miami Lietuvių
Piliečių Klubas 15.00
P. Mačernis 7.00
Chicago, III.

P. Sims 4.00
Chicago, III.

J. Sandargas 20.00
Ormond Beach, Fla.

M. Nakulis 10.00
Yagoana, Australia

D. Senikas 27.00
Monticello, NY

K. Rožanskas 7.00
Chicago, III.

Amer. Lietuvių Klubas 50.00 
Beverly Shores, Ind.

E. Ribokas 2.00
Brockton, Mass.

Kai sūnus seka tėvo pėdomis ... Gautos kalėdinių, sveikinimų kortelės piešini 
varyje išraižė dail. Romo Viesulo penkiametis sūnus Romas-Tauras.

AUKOS DIRVOS 
ATSTATYMUI

DIRVOS ATSTATYMO 
KOMITETO CHICAGOJE

SURINKTOS AUKOS
A. Mikšys .......................  5.00
V. Sereika....................... 5.00
J. Noreika .......................  5.00
P. Kubilius .................... 5.00
K. Jankauskas................ 3.00
J. G. Mažeikos................20.00
J. Pečkaitis .................... 10.00
V. Petrauskas .................20.00
V. Daškevičienė ............. 20.00
XX .................................. 5.00
J. Lekas............................10.00
K. Puskuningis.................10.00
I. J. Stankūnai.................10.00
Bronius Burba.................10.00
Feliksas Blauzdys ........... 5.00'1
Juozas Murinas ...............5.00
Jim Umaras .................... 5.00
Mykolas Balčiūnas........... 2.00
Bronius Tatarūnas......... 6.00
Vytautas Čiuprinskas .... 1.00 
Albinas Giesas................ 1.00
Petras Bukšnys ...............1.00
Jonas Balsys.................... 1.00
Klemensas Urbšaitis .... 1.00 
Zenonas Styga................ 1.00
Vincas Rinkevičius........... 2.00
John Urbon, Jr.................. 1.00
Antanas Šiurkus............. 1.00
XY .................................. 1.00
Mykolas Kuncė ...............1.00
Romas Macionis ...............100
Simonas Blaskevičius .... 1.00
A. Vaitėnas .................... 1.00
J. Ribinskas .................... 10.00
P. Babickas.................... 100.00
Petras Čyvas.................... 10.00
Juozas Jurkėnas............. 12.00
Stepas Surnus .................10.00
B. Mudėnas .................... 10.00
Jonas Stankevičius......... 5.00
Stasys Kleinas.................10.00
Alfonsas Koncevičius .... 10.00 
Jonas Pipiras .................10.00
A. Glodas ........................10.00
J. Brantas ........................10.00
Dr. V. Kudirkos šaulių

kuopa ........................... 25.00
J. Vidūnas........................25.00
Juozas Eleonora

Matulevičiai.................100.00
A. Bušmanas.................... 5.00
S. Urbonas..................... 5.00
Susisienijimas Lietuvių

Amerikoj 57 kuopa .... 25.00 
Violeta Covolesky ........ 10.00
ALTS Worcester Sk....... 50.00
V. Z...................................20.00
A. Vaitaitis .................... 20.00
J. Krivis........................... 10.00
K. Ražauskas .................10.00
V. Rutkauskas...................5.00
V. Mingėla .. ...............  .15.00

K. Šeštokas ....................10.00
V. Kolytis ........................20.00
O. Vilėniškis....................25.00
J. Jackūnas .................... 10.00
A. ir J. Rugieniai............. 20.00
T. Šlutas........................... 15.00
V. Mieželis........................10.00
A. Motiejus ....................10.00

DIRVOS ADRESO 
REIKALU

Primename, kad Dirvai 
įsikūrus laikinose patalpo
se (6116 St. Clair Avė.), 
greitesniam pašto pristaty
mui adresas lieka tas pats: 
DIRVA, P. O. Box 03206, 
Cleveland, Ohio 44103.

Gerbiamus skaitytojus ir 
bendradarbius, siunčiant 
pinigus, korespondencijas, 
pranešimus ir straipsnius, 
prašome naudoti virš pažy
mėtą adresą.

ra$o
DĖL K, JANKŪNO 

LAIŠKO
Gruodžio 19 d. "Dirvoje” 

tilpo K. Jankūno laiškas, 
kuriame visa A.L.B. skilimo 
kaltė primetama ALTai ir 
tik iš jos laukiama "geros 
valios ir noro asmenines 
ambicijas palenkti aukštes
niam tikslui”.

Atrodo, K. Jankūnas lai
kraščių neskaito ir Bend
ruomenės skilimo priežas
čių nežino. Kitaip būtų sun
ku suprasti kokia logika ga
lima prieiti to, kad griauna
ma ALTa, bet ne grio
viku tapusi Nainio — Gai
los Bendruomenė būtų kal
tinama dėl esamų Bendruo
menės negerovių. Tatai pri
mena Krylovo pasakėčią 
apie vilką ir ėriuką. Jeigu 
K. Jankūno laiškas nėra pa
prasta demagogija, tai jis 
tėra pavėluotas "užkampio 
politiko" receptas Bendruo
menės negerovėms gydyti, 
kurios, deja, tiek toli nuėjo, 
kad jokios "neutralios" rin
kimų komisijos, nei "neu
tralūs” Bendruomenės rin
kimai jų nebepašalins.

D. Adomaitis
Chicago
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KŪRYBA IR MOKSLAS
Kompozitoriaus
VLADO JAKUBĖNO 
kūrybinio gyvenimo 
apžvalga

Skaityta Jeronimo 
Kačinsko 1975 m. gruo
džio 13 d. New Yorke, 
laike pagerbimo.

Mano ilgų metų kolega, 
su kuriuo praleidau daug 
šviesių Lietuvos Nepriklau
somybės laikotarpio dienų 
ir atbundančio kultūrinio 
gyvenimo apraiškų, nežiū
rint jį varginančių negala
vimų, vis dar yra aktyvus 
muzikinės veiklos puoselė
tojas išeivijoje, švelniai pa
mokantis kritikas nuosai
kus naujų muzikos idėjų 
vertintojas ir jaunų talentų 
skatintojas.

Jo pedagoginis kelias pra
sidėjęs Lietuvoje ir tebesi- 
tęsiąs išeivijoje vis dar ne
ša reikšmingus vaisius.

Nemanau, kad čia būtų 
reikalas per ilgai užsiimti 
mūsų gerbiamo muziko gy
venimo kronika. Tas žinias 
kiekvienas gali susirasti 
Lietuvių Enciklopedijoje ir

JAKUBĖNAS
(Atkelta iš 1 psl.) 

aukšto rango valdžios pa
reigūno žmona, todėl ir so
listų ar solisčių talentų ne 
daug iškildavo. Turėjom 
keletą jau lietuvių kompozi
torių sukurtų operų, bet ir 
tos platesnio pasaulio nepa
jėgė ar nesuspėjo išvysti. 
Gal, sako kompozitorius, 
būtų daugiau pasiekę, jei 
pačių lietuvių visuomenė 
būtų daugiau domėjusis, 
bet kaip paprastai gyveni
me būna, pripažinimai atei
na tik po m i rites.

Paskaita buvo ilgoka, bet 
įdomi, paruošta, kaip jis 
pats sakė, žiūrint iš muzi
kinio taško. Publika j j pa
gerbė ilgais aplodismentais 
ir atsistojimu.

Po kalbų kiti mūsų iški
lieji muzikai atliko komp. 
V. Jakubėno kūrinių kon
certą. Pianistė,Aldona Ke- 
palaitė paskambino du vaiz
deliu: Iš pasakų kraštų ir 
Legenda, iš baletinės sce
nos: Gintaro pilyje Baltųjų 
laumių šokis, Mažojo vel
niuko šokis. Muz. Elena 
Kuprevičiūtė pagrojo smui
ku — Legenda. Judy Shif- 
fers čelistė, pagrojo — Rap- 
sodinė serenada. Sol. Ire
na Stankūnaitė padainavo: 
Plaukė antelė, Ievos, Mė- 
Ivni varpeliai, Na tai kas, 
Daug turėta mvlimųjų. Vi
sus juos palydėjo pianinu 
pats kompozitorius Vladas 
Jakubėnas.

pasiskaityti. Aš ketinu pa
minėti tik pačius reikšmin
giausius jo gyvenimo įvy
kius ir posūkius, kurie at
sispindi jo daugialypėje 
muzikos kūryboje, o taip 
pat, kiek pajėgsiu apibudin
ti pačią kūrybą, kuri kaip 
ir kiekviena ieškančio meni
ninko keitėsi atitinkamai jo 
susiformavusiai kūrybinei 
koncepcijai.

Jau ankstyvoje jaunystė
je Vladas rodė nepaprastus 
gabumus. Man teko girdėti 
iš bendradarbių besimokan
čių kartu su juo Biržų gim
nazijoje: girdi — Vladas 
ėjo pirmuoju mokiniu, bu
vęs visiems dalykams vie
nodai imslus ir turėjo visa
pusišką proto orientaciją. 
Jei būtų studijavęs, būtų 
buvęs lygiai geras inžinie
rius, matematikas, kalbi
ninkas, medicinos daktaras 
ar koks kitas specialistas. 
Tačiau visa savo siela lin
ko į muziką ir apsisprendė 
savo jėgas ir sugebėjimus 
skirti muzikai. Jis niekada 
neatsilikdavo fortepijono 
studijose, bet tikrasis jo 
pašaukimas buvo muzikos 
kūryba.

Tą sritį jis ėmė nuodug
niai studijuoti. Pirmas rim
tas jo susitikimas su kom
pozicijos menu įvyko Rygo
je pas žymų to laiko latvių 
kompozitorių J. Vitolį. Ry
gos konservatorijoje, mato
mai, pūtė šviežesni vėjai 
negu Kaune. Jakubėnas 
parsivežė iš ten gana tur
tingą žinių bagažą ir nau
jesnės kompozicinės techni
kos. Spėju, kad nemažos 
įtakos jam padarė fortepi
jono studijos, kuriose dau
giau teko pažinti Skriabino^

Elena Kuprevičiutė-Bergen, atliekant V. Jakubėno kompoziciją smuikui ir 
fortepijonui - ‘Melodija-Legenda’- New Yorke 1975 m. gruodžio 13d.

V. Maželio nuotr.

Trys bičiuliai, scenoje nesusitikę nuo 1944 metų, dalinasi prisiminimais: 
Jeronimas Kačinskas, Vladas Jakubėnas ir dr. Jonas Lenktaitis. V. Maželio nuotr.

Debussy ir kitų panašių 
kompozitorių kūrybą. Tai jį 
paskatino išsilaisvinti iš 
tradicinės kompozicijos rė
mų, kuri Kaune dar giliai 
buvo įleidusi šaknis Nauja
lio, Tallat-Kelpšos, Brazio ir 
kitų lietuvių, senesnės kąs
tos kompozitorių, asmeny
se. Kauno muzikai įtaringai 
žvalgėsi į jauną Rygos stu
dentą, nusviedami jo adre
su vieną kitą kritišką žodį. 
1928 metais baigęs Rygos 
konservatoriją Laisvo Me
nininko laipsniu ir gavęs 
stipendiją, išvyko į Berly
ną. Ten gilino kompozicijos 
studijas Berlyno Muzikos 
Akademijoje pas Schrekerį. 
Berlyne atsivėrė jam žy
miai platesni kūrybos hori
zontai. Tuo metu ten rezi
davo didysis muzikos nova
torius Schoenbergas, dvyli
kos tonų sistemos kompo
zitorius ir teoretikas, daręs 
didelės įtakos jaunesniajai 
vokiečių ir kitų Europos 
tautų muzikų kartai.

Hindemitas, Bergas, We- 
bernas ir kitos vokiečių mu
zikos įžymybės, Vokietijoje 
sudarė naujos kūrybinės 
orientacijos atmosferą, ku
ri nesiribojo vien siekiant 
sau pripažinimo ir priėjimo 
į koncertų estradą, bet taip 
pat skverbėsi į muzikos 

mokymo institucijas ir vi
suotiną kultūrinio gyveni
mo sriautą. Nėra abejonių, 
jog ir Jakubėnas sąmonin
gai ar pripuolamai buvo pa
veiktas tos karštos naujų 
muzikos garsų ir formų ieš
kojimo srovės. Jo Preliu
das ir Trilypė Fuga stygų 
orkestrui ir I-ji Simfonija, 
kuriuos man teko keletą 
kartų Lietuvoje diriguoti, 
jį reprezentuoja kaip mo
dernų to dešimtmečio kom
pozitorių. Tai tobulai iš
baigti simfoniniai kūriniai 
su puikiai apvaldyta moder
nia garso technika. Neži
nai kaip toli ir kokiu keliu 
jis būtų nuėjęs, tęsdamas 
Berlyno studijose pasisa
vintą stilių, nes tam turėjo 
pakankamai davinių ir pa
siruošimo. Tačiau Jakubė
nas nelabai pasitikėjo gal
votrūkčiais besiveržiančią, 
naujų kelių beieškančią, 
dvidešimtojo amžiaus mo
dernizmo banga. Vieno mud
viejų pasikalbėjimo metu 
Vladas pasisakė apsispren
dęs nebeperžengti moder
niojo tonalumo ribos ir kad 
atonalumas jo nežavi. Jo 
kūrybą dvidešimtojo am
žiaus santykiu matuojant, 
pasuko moderuotos harmo
nijos ir melodijos vartojimo 
kryptimi, susidomėjimu me

lodinėmis tonacijomis ir lie
tuvių liaudies kūryba. Tik 
nežymūs pėdsakai liko iš 
Berlyno mokyklos vėlesnėje 
Jakubėno kūryboje. Nuo to 
laiko jis mažai pasikeitė, 
tačiau sėkmingai stabiliza
vo ir išryškino savo stilių. 
Jo muzika, kaip ir kitų ne
eilinio masto kompozitorių, 
nesunku atpažinti, ir cha
rakterizuoti. Paprasta, jei 
kompozitorius neranda sa
vęs, neturi individualumo 
— nesėkmingai klaidžioja 
didžiųjų menininkų įtakoje 
ir šešėlyje. Ypač tai atsitin-i 
ka su menkos vaizduotės 
kompozitoriais. Taip mes 
esame turėję, slavišką, vo
kišką, o dabar amerikoniš
ką muzikos žargoną, čia ne
noriu paneigti, tam tikrais 
atvejais, didžiųjų kūrėjų 
įtakos naudingumo, kuri in
spiruoja ir atidengia jau
nam kompozitoriui naujus 
kelius ar teikia jam kūrybi
nį inpulsą, praturtinant jo 
muziką. Juk ir mūsų Čiur
lionis, ypač pradžioje, savo 
fortepijono kūriniais gero
kai priminė Chopeną ir 
šiek tiek Skriabiną. Jo sty
gų kvartetas aiškus Schu- 
berto kvarteto "Mergaitė ir 
Mirtis” atbalsis.

Kai pradėjome nepriklau
somą gyvenimą, nieko iš
skyrus liaudies dainą, ne
turėjome. Originalioji kū
ryba, gal nesąmoningai rė
mėsi slavišku elementu. 
Kas neharmonizavo liaudies 
dainų, patekdavo į slaviško 
sentimentalumo įtaką ir ne
stebėtina, nes ilgus dešimt
mečius rusai, o ypač len
kai, skverbėsi reklamuoda
mi savo kultūrinius pasie
kimus kurių tada, be abejo, 
turėjo daugiau negu mes. 
Latviai, nors taip pat di
džiųjų kaimynų nuolat pa
vergiami buvo laimingesni. 
Gyvendami vokiškos ir sla
viškos kultūros sankryžoje, 
jie pajėgė, ypač dainų sri
tyje, sukurti ir išlaikyti 
grynesnį, be svetimų nuosė
dų, stilių. Jakubėno choro 
dainose jaučiamas dalinas 

(Nukelta į 6 psl.)



Nr. 2 — 6 DIRVA 1976 m. sausio 8 d.

kūrybinio gyvenimo
(Atkelta iš 5 psl.) 

latvių dainų harmonijos 
struktūros panašumas. Jų 
choro dainų kultūra, tuo 
metu buvo žymiai daugiau 
iškilusi ir subrendusi. Tai
gi nenuostabu, kad Jakubė
ną studijavusį Rygoje ga
lėjo paveikti, platus ir dau
giau sudėtingas, latvių kom
pozitorių žvilgsnis į kuria
mų dainų techniką, kaloritą 
ir formą.

Pragyvenęs taip vadina
mą jaunystės susižavėjimo 
laikotarpį, grįžęs iš Berly
no į Lietuvą, Jakubėnas 
pradėjo rimtai bręsti kūry
boje. Nepriklausomybės lai
kotarpis atžymėtas jo dide
liais simfoniniais kūriniais, 
II-ji ir III-ji simfonijos, 
suita "Miško šventė” ir 
daugeliu- solo ir choro dai
nom. Be to, jis ypatingai 
susidomėjo lietuvių liaudies 
muzika. Jis pradėjo įvesti 
liaudies melodijas į savo in
strumentinius veikalus, kar
tu sėkmingai pavartodamas 
lietuvių liaudžiai charekte- 
ringus elementus. Tame lai
kotarpy Jakubėnas pilnai 
atrado save subrandinęs 
savo individualų stilių har
monijoje ir melodijoje. Pri
dėjus jo didelius sugebėji
mus instrumentacijoje, lie
tuvių kompozitorių šeima 
susilaukė stambaus kalibro 
kūrėjo, kuris paliko reikš
mingus pėdsakus tolimes
nei lietuvių simfoninės mu
zikos plėtotei.

Darant Jakubėno muzi
kos bendrą apibudinimą ga
lima suklysti, nes ji dažnai 
įvairuoja, priemonių, nuo
taikų ir stiliaus atžvilgiu. 
Man bent atrodo, kad tai 
moderuota antrojo ir trečio
jo dešimtmečio stilių ir for
mų dalina sintezė. Tačiau 
pagrindinė kryptis neokla- 
sinė su stipriai iškeltu lie
tuvių liaudies tonacijų ele
mentu. Tas faktas sutapdi- 
na Jakubėną su kitais jo 
amžininkais Banaičiu, Gruo
džiu, be abejo kitokiu būdu. 
Tie asmenys, pridėjus dar 
Stasį Šimkų, pradėjo nau
jąją lietuvių muzikos atgi
mimo erą tautiniame ženk

V. Maželio nuotr. 

stipri sveikata prilaikė 
kūrybinį potencialą.

Męs turime patarlę: Juo 
toliau į mišką, tuo daugiau 
medžių. Taip ir su mano 
mielo kolegos gyvenimu, 
kūryba ir veikla. Kai dau
giau jo kūrybinio gyvenimo 
apžvalgą, pastebėjau, kad 
tik nežymią dalį jo daugia
lypės veiklos tegalėjau ap
imti. šalę kūrybos Jakubė
nas parodė išskirtinus pe
dagoginius sugebėjimus. Jis 
yra paruošęs šimtus jaunų 
pianistų. Kai kurie jų jau 
prasiskyrė kelią į lietuvių 
muzikinę saviveiklą.
Jakubėnas turi taip pat ir 

žurnalistinių gabumų, o 
kaip muzikos kritikas yra 
nepakeičiamas, mokąs įsi
gilinti į įvairių stilių, nuo
taikų ir formų muziką ir 
padaryti taiklias, bet Įtartu 
ir nuosaikias pastabas. Jis 
niekada nenori visiškai su
naikinti, kad ir silpno meni
ninko, tačiau nurodo, jam 
ar jai, prideramą vietą ku
riai turėtų priklausyti ir ko 
turėtų siekti.

Jakubėnas ateina.j' pagal
bą dainininkams ruošdamas 
juos koncertams ir dažnai

Irena Stankūnaitė dainuoja V. Jakubėno dainas, akompanuojant pačiam akomponuodamas įvairius 
kompozitoriui V. Jakubėnui. y. Maželio nuotr. tautiniuose ir meno paren- jam talento gausos.

■ ■ ■

le. Jakubėnas gal daugiau 
liko vakarietiškas kontakte 
su europėjišku impresioniz
mu ir neoklasicismu, sinte
tiškai tas kryptis jungda
mas savo kūryboje.

Jakubėnas techniškai — 
stiprus kompozitorius. Pas 
jį nėra taip vadinamų sky
lių. Logiškai išvystyta for
ma, tęstinumas, kompeten
tingai ir sklandžiai slenkan
ti harmonija. Jam taip pat 
charakteringas kompozici
jos užbaigimas. Nieko nėra 
nedakompanuota ar nerū
pestingai šiaip sau palikta. 
Vartodamas liaudies moty
vus, jis laikosi išvystymo 
principo, tai ypač žymu jo 
antrojoje ir trečioje simfo
nijose. Jis juos moduliuoja, 
modifikuoja, arba pavarto
damas jų struktūrinę me
džiagą pratęsia kuriamas 
melodijas. Sudėtinguose kū
riniuose Jakubėnas įveda 
įvairaus ilgumo originalios 

Po koncerto. Iš kairės: E. Kačinskienė, J. Kačinskas, V. Jakubėnas, dr. J. 
Lenktaitis ir O. Jakubėnienė.

kompozicijos perijodus, pin
damas juos su liaudies me
lodijomis arba liaudies to
nacijomis. Nežiūrint to, tie 
skirtingi savyje elementai 
neskaldo jo muzikos ir yra 
glaudžiame tarpusavio jun
giny. Jo harmonijos tekstū
ra daugumoje tiršta, pripil
dyta trumpais ar ilgesniais 
kontramotyvais.

Jakubėno muzika yra 
šiaurietiško tipo, savo cha
rakteriu primenanti* Sibeli-

Kai muzikai susitinka ... V. Jakubėnas, J. Stankūnas ir A. Kačanauskas New 
Yorke Kultūros Židinyje, 1975 m. gruodžio 13 d.

jų, nors techniškai imant 
su juo neturi nieko bendro. 
Jakubėnas mėgsta mode- 
ruotus tempus. Be to, jo 
muzikoje atsispindi amžino
ji lietuvių tautos drama, to
dėl dažnai išryškėja tam
sios ir kiek rūstokos spal

vos. Impresionistiniai ele
mentai labai skirtingi nuo 
tradicinių — prancūziškų; 
šviesių ir žaismingų. Jo 
jausminė gaida neturi sen
timentalumo ar melancholi
jos, bet daugiau dramatinė 
ir kovinga. Jis atmeta ne
viltį, bet priešingai jo kūry
boje vyrauja pakili ir 
triumfuojanti nuotaika. 
Jakubėną reikia vertinti 
daugiau ne kaip muzikos 
novatorių, bet kaip meni-

ninką gabiai stabilizavusį 
savo stilių, formą ir garso 
konstrukciją. Jo ilgų metų 
kūrybinis darbas yra di
džiulis ir neišdildomas įna
šas į mūsų kultūrinį gyve
nimą. Gaila, kad nepalan
kios išeivijos sąlygos ir ne-

jo

V. Maželio nuotr. 
gimuose. Jis ilgai ėjo vargo
nininko pareigas keliose 
protestantų bažnyčiose.

Apkrovęs savo visapusiš
ką veiklą tampriai suveržtu 
tvarkaraščiu, Jakubėnas at
randa laiko sukurti ir vieną, 
kitą solo dainą ar stambes
nį choro veikalą.

Mes laikome sau pareiga 
pagerbti ir paminėti mūsų 
mirusius didžiuosius veikė
jus, mokslo žmones ir meni
ninkus. Ruošiame jiems 
akademijas atitinkamai iš
keldami jų darbus veiklos 
ar kultūros srityje. Ir gerai 
darome — jie verti tos pa
garbos. Be to atgaiviname 
jų idėjas ant kurių toliau 
statome, kad ir gerokai pa
sikeitusiomis gyvenimo są
lygomis, savo kultūros pa
statą.

Tačiau nevisada atsime
name žmones uoliai besidar
buojančius mūsų pačių žel
dinamoje dirvoje, velkan
čius sunkią kultūrinę naštą, 
kovojančius su sunkiai nu
galimomis kliūtimis, ban
dančius paskleisti savo įgy
to ar prigimto talento nuo
trupas.

Aš labai įvertinu daktaro 
Jono Lenktaičio pastangas 
pakviesti į šį pakraštį vie
ną iš gyvųjų, tiek jėgų lie
tuvių tautai skyrusį vetere- 
ną — muziką Vladą Jaku
bėną, suteikiant jam ir 
jums progos susipažinti ir 
išgirsti jo minčių muzikos 
meno klausimais. Aš džiau
giuosi, kad ta netikėta pro
ga jis bus ir pagerbtas. Po
zityviausia būtų, be abejo, 
jei didesniuose lietuvių ko
lonijų centruose, Ameriko
je, būtų suruošti jo kūrinių 
koncertai. Tik per pilną, jo 
muzikos gyvais garsais rea
lizavimą, jį galėtume dau
giau pažinti ir įvertinti.

Dar daugiau galima būtų 
pasakyti apie mūsų gerbia
mo šio vakaro prelegentą, 
bet manau sutiksite, jog čia 
ne vieta ir ne tiesioginis 
tikslas užsiimti plačiai iš
tęsta studija, todėl ir baig
siu šią apžvalgą linkėdamas 
mielam Vladui, pirmiausia, 
sveikatos kurios jis taip rei
kalingas, ir pajėgti dar ne 
vieną kūrybinę kibirkštį iš
skleisti iš Dievo suteikto
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IŠMARGINTA DROBĖ
Drobė yra dvinytis ir ne

raštuotas audeklas, austas 
iš lininių siūlų, taip tiksliai 
ir proziškai nusako mūsų 
visažinančioji enciklopedija 
ir drobių reikalo žinovė 
Anastazija Tamošaitienė.

Sena yra lietuviškos bui
ties palydovė lininė drobė. 
Ir kiek kilnaus polėkio su
dėta į sampratą: kraunama 
drobė ir mergaitės krai
čiui ... Marginti šį apipoe- 
tintą lietuvišką audeklą 
poetė Vladė Butkienė-česo- 
nytė pradėjo 1969 metais 
gruodžio 26 d. Taip nurodo 
eilėraščio parašymo anksty
viausioj! data neseniai iš
ėjusiame iš spaudos debiu
tiniame jos eilių rinkinyje 
“Išmarginta drobė”.

Knygą autorė dedikavo 
savo mirusiai motinai.

Rinkinyje 53 eilėraščiai, 
šešiais skyriais suskirsty
ti. Tai šeši vedamieji rinki
nio motyvai. Tai jau galima 
kalbėti, kaip apie poetės 
parnasinį kraitį; kaip apie 
pirmąją gyvenjautos dekla
raciją. Išmargintos drobės 
kraičio skryniose yra nuota
kos atestacija, jos kūrybi
nių polėkių konkretizacija. 
Toks gi puikus ir gilus in
telektas slypi mūsų buvu
siojo kaimo buityje!

Sutinkame šį Vladės But- 
kienės-česonytės eilių rin
kinį juo susidėmėjus. Poe
tės drobės raštai, visumoje, 
artėja į melancholiją. Ka
žin kas ir kažin kada, ieš
kojo specifikos moters kū
ryboje ir tvirtino: moters 
kūryba turi vainikuotis sen

1976 metu Dirvos novelės! 
konkursas

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

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.
LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1976 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
rių. 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.

timentalumu ! Vladė But
kienė atmeta tą slydžią 
prielaidą. Daugiur ji aš
tri, sarkastiška. Eilėraštyje 
"Turtuolis”, ji objektyviai 
— kieta:

Gyvenimą matuoju
Daugiaženklių skaičių

juostom: 
Kitiems seikėju laimę 
Auksu ir sidabru,
Karščiausias širdis nuperku, 
Veltui parduodu sostus, 
Tik laimės sau nei rasti, 
Nei nupirkti negaliu...
Pagal skyrių kaitą nežy

miai kinta poetės nuotaika. 
Jausmų vilnys; nostalgija, 
savo praeities ilgesys, ap
maudus susitikimas su ap
linka, nuovylos ir lūkes
čiai, atskirais drobės raštų 
siūlais susipina su bendruo
ju piešiniu. Nors poetė pra
sitaria :

Nuobodulys — senas 
draugas —

Lydi, slenka iš paskos. 
Nenupūsi jo kaip dulkės, 
Neišvysi kaip marčios!

(psl. 56) jos dvasia imli 
įspūdžiai. Puikusis “Papar
čio žiedas”, kuriame poetė 
vaizduoja savo susitikimą 
su trimis laumėmis, jungia 
poetę tampriai su tuo pa
sauliu, kuriame “nuobodu
lys” nėra “senas draugas“. 
Savo dainingumu, lengvu
mu, poetiniu reljefu, šis 
"paparčio žiedas“ yra vie
nas gražiausiųjų poetės 
drobės raštų.

Bet randame kitų, toly
giai gerų. Juose dėstymo 
retorika, nors tai arti bala
dės, eliminuota, liko poeti-

1URGIS GLIAUDĄ
nis įvaizdis ir įtikimumas 
pasaka. Tai “Pasaga’* (psl. 
38). Itin įtaigus tokio siu
žeto “Sako, raganos ir lau
mės ...” Eilėraštis savo 
dainingumu susišaukia su 
geriausiais šios tematikos 
mūsų poezijos dalykais: 

Sako, raganos ir laumės 
Žudo, smaugdamos, vaikus, 
Paskui eina puotų kelti 
Į apžėlusius kapus, (psl. 40) 
šis, ir daug panašių Vla

dės Butkienės eilių laukte 
laukia muzikos priedo prie 
jų, pavirsdamos dainuotine 
medžiaga koncertų scenose. 
Jos panteistiškasis “Berže
lis ir aš”, subtylusis “Mo
čiutės meilės”, lyrinis “Po 
slenksčiu širdį padėjau .. .” 
— šie kūrinėliai, gal būt, 
sudaro viso rinkinio bazę.
jo tikrą poetinę širdį, jo gy
vastingumo garantiją. Juo-

VLADE BUTKIENE ČEKONYTE

IŠMARGINTA 
DROBĖ

se ir į juos panašiuose da
lykuose išgyvenimas iš
reikštas su nuostabiu raiš
kumu, fantastiškas įvaiz
dis nuteptas ryškiomis spal
vomis, būtinas koncentruo
tam poetiškam vaizdui la
koniškumas puikus ir siu
žetą dengiantis koloritas 
neturi properšų.

Kai kuriuose dalykuose 
jaučiamas lengvas retori
kos atnašas. Tačiau tie eilė
raščiai savo prigimtimi, 
yra deklaraciniai. Retorika, 
arba mąstymo, arba įspū
džių registracijos momen
tai, visad sustoja atokiau 
nuo lyrikos. Kai kur skru
pulingi vertintojai gali pa
stebėti įtakoj imo, kirčio 
problemų.

Susitikdami su debiutiniu 
(taip tikime) Vladės But- 
kienės-čekonytės eilių rin
kiniu, susitinkame su poe
tės nuoširdumu, su jos sie
kiu rasti skaitytojo atliepį 
jos išgyvenamai nuotaikai. 
Ir čia ji laimi. Visiškai ne- 
pasidavusi sentimentalu
mui, nors liečiama tematika 
kaip tik provokavo senti
mentalumą, poetė atrado 
daugialypę išraišką, frazę ir

Vladė Butkienė-Čekonytė

kondensuotumą. Kas nesu
sižavės tokia patriotine no
stalgija, nors patriotika da
bar išvyta iš apyvartos:

Po lėktuvo kojom — 
debesėliai šviesūs,

Lyg ledų skeveldros, 
apšarmoję plaukia.

Ligi horizonto bėgtumei jais 
tiesiai

Ir sniegu nukristum į tėvų 
palaukę... (psl 15)

čia metaforos nenumes- 
tos, bet rūpestingai įpintos 
į vaizdą ir į išgyvenimą.

Vladė Butkienė-Čekonytė 
atokiau sustojo (šiame sa
vo rinkinyje) nuo modernis
tinės ekstravagancijos. Tra
dicinio braižo metodu ji ap
reiškia save. Taip jai pa
rankiau. Taip natūralu. Ir, 
ta proga prisiminkime: ar 
pritiktų mūsų drobėje dėti 
modernios eksperimentikos 
raštą?

Autorė iliustravo savo 
rinkinį. Iliustracijos (už
sklandos) visiškai suderin
tos savo motyvais ir povaiz- 
džiais su knygos tematika, 
“Gyvenimo ciklo” užsklan
doje prasimuša alegorija.

Vladė Butkienė-česonytė 
davė mums nuoširdžiai, jau

i

triai išmargintos drobės 
audeklą. Apie tuos raštus 
imame primiršti apduję tik
ro ir tariamo “šiuolaikišku
mo” atakoje. Tai dailus Vil
ties spaustuvės darbas. Iš
leido Vilties Draugijos lei
dykla. Kaina $3.50.

Florida

WINDSORO “AUŠROS” 
MERGINŲ KVARTETAS 

KONCERTAVO PIETINĖJ 
FLORIDOJ

Juno Beach metodistų 
bažnyčioje gruodžio 28 d. 
koncertavo šių puikių mer
ginų kvartetas. į salę vos 
sutilpo norintieji pasiklau
syti merginų skambių bal
sų ir nuotaikingų dainų, 
šiam kvartetui vadovauja 
Valė Tautkevičienė, ir jame 
dainuoja Aldona Tautkutė,’ 
Rūta čerškutė, Irena čerš- 
kuvienė ir Laima Tautkutė. 
Akordeonu palydi Vytas 
Petrauskas ir akomponuoja 
Andrius čerškus.

Kvarteto vadovybei pra
šant, LB Palm Beach apy
linkė, talkininkaujant Lake 
Worth Lietuvių Klubui bei 
LB Auksinio Floridos Kran
to apylinkei, nežiūrint gana 
nepatogaus tarpšventinio 
laikotarpio, nutarė suruošti 
šį koncertą, kuris, reikia 
pripažinti, buvo labai sėk
mingas. Išpildytojoms už 
puikų visų dainų atlikimų 
koncerto dalyviai nepagai
lėjo plojimų, prašydami 
dainininkes kai kurias jų, 
pakartoti.

Koncertui pasibaigus, A. 
Pilipavičienė, LB vietinės 
apylinkės sekretorė, padė
kojo dainininkėms ir vado
vei, visų rengėjų vardu, už 
skambias dainas ir, kad 
“šios merginos, nesigailėda- 
mos nei vargo nei nepatogu
mų, platina lietuvišką dai
ną, kuri suartina visus tau
tiečius”. Po padėkos žodžių 
A. Pilipavičienė įteikė kvar-

(Nukelta į 8 psl.)
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Los Angeles

"ČIGONŲ BARONAS” 
LOS ANGELES

LIETUVIŲ SCENOJE

Los Angeles Lietuvių 
Operetės Ansamblis sausio 
31 d., 8 vai. vak. ir vasario 
1 d., 33 vai. p. p., Immacu- 
late Heart kolegijos salėje 
stato J. Strauso operetę 
"čigonų baronas”. Muziki
nę operetės dalį ruošia kom
pozitorė O. Metrikienė, ge
rai losangeliečiams pažįsta
ma ne tik savo kompozicijo
mis, bet ir nuoširdžiu darbu 
lietuvių tarpe. Savo darbą 
su Los Angeles lietuviais ji 
pradėjo, įsteigdama moterų 
dainos grupę "Sutartinę”, 
vėliau paruošė "Valsų kara
lių”, "Dainos, muzika ir gė
lės", "Kartą gintaro pa
krantėj”. Visi šie pastaty
mai praėjo su dideliu pasi
sekimu. Juos visus režisavo 
akt. A. žemaitaitis, kuris 
režisuoja ir "čigonų baro
ną”.

Inž. J. Petronis dainuoja 
Kamero vaidmenį operetėje 
‘Čigonų Baronas ’.

L. Kanto nuotr.
Pagrindines roles atlieka 

mums visiems gerai pažįs
tami ir mėgiami solistai: B. 
ir R. Dabšiai, J. čekanaus
kienė, F. Korsakaitė, A. Pa
vasaris, J. Petronis, A. Poli- 
kaitis, R. Ringytė, B. Seliu- 
kas, L. Zaikienė. Operetei 
gros Valley Yoųth simfoni
nis orkestras, diriguojamas 
Dr. T. Osbom. V. Iri.

Vilniaus Valstybinės Operos pradininkai susitikę komp. V. Jakubėno pagerbime 
New Yorke. Iš kairės: komp. Jeronimas Kačinskas, sol.. Juzė Augaitytė ir dr. Jonas 
Lenktaitis. V. Maželio nuotr.

KAS BUVO KORĖJOJE TIKRASIS AGRESORIUS?
šiais metais šiaurės Ko

rėjoje vyko didelės mani
festacijos. Mat prisiminta, 
kad 1950 m. birželio 25 d. 
"imperializmo šunys” už
puolė šiaurės Korėjos liau
dį. Tad, manifestuota, rėk
ta ir grąsinta ... Amerikai.

O kaip tikrumoje yra?
Korėjos pusiaūsalį nuo 

1905 metų valdė Japonija. 
Antrojo Pasaulinio karo 
metu vakarų sąjungininkai, 
susitardami su Maskva, nu
sprendė suteikti Korėjai 
nepriklausomos valstybės 
statusą. Ir taip nutarus, 
tuoj iškilo aikštėn sąjungi-

Florida
(Atkelta iš 7 psl.)

toto vadovei V. Tautkevie- 
Čienei tris vertingus čekius, 
kad "Kvartetas kuo grei
čiausia įamžintų savo kūry
bą į skambių dainų plokšte
lę”; vienas čekis iš Palm 
Beach apylinkės, antras iš 
čerškutės močiutės, Pranės 
Kraniauskienės, 80-metės 
pensininkės ir trečias A. ir 
A. Pilipavičių vardu.

Koncerto pravedimui va
dovavo Dirsytė. Laukiame, 
kad LB Palm Beach apylin
kė imtųsi iniciatyvos pana
šių koncertų surengimui.

Bronius Aušrotas 

ninku pražūtingas naivu
mas ir sovietų klasta. 1945 
metais rugpiūčio nutarta, 
kad teritoriją iš japonų 
perims dvi pajėgos: šiaurė
je iki 38-ios paralelės so
vietai, o į pietus — sąjun
gininkai. Su sovietais buvo 
sutarta suteikti Korėjai ne
priklausomybę. 38-oji para
lelė tapo, tada atrodė, "ne
reikšminga" linija, .laikinai 
turėjusi talkinti adminis
truoti išlaisvintą iš japonų 
teritoriją.

Bet taip nebuvo. Sovieti
nė okupacija sukūrė mili- 
tarinę Korėjos sovietinę 
valstybę, šios teritorijos 
vyriausybė pasiskelbė esan
ti vienintelė visos Korėjos 
pusiausalio vyriausybe. Su
kūrę stiprią armiją šiau
rės Korėjoje, sovietai pa
skelbė savo pasitraukimą. 
Tai buvo išbandytas Euro
poje socialistinių valstybių 
įsteigimo triukas, šiuo me
todu dabar veikiama Portu
galijoje ir Angoloje.

JAV žaidė demokratini
mo iliuzijomis. 1948 metais 
Pietų Korėjoje buvo pra
vesti demokratiniai balsa
vimai. Syngman Rhee tapo 
pirmuoju Pietų Korėjos 
prezidentu, šiaurės Korėja 
paneigė demokratinių rin
kimų legalumą. 1945 metų 
sąjungininkų vadų naivu
mas pasėjo karo sėklą Ko
rėjos pusiasalyje. Sėkla 
ėmė dygti ir prasikišo karo 
daigai!

1950 metais birželio 25 
dieną į Pietų Korėjos teri
toriją įsiveržė judri me
chanizuota šiaurės Korėjos 
kariuomenė. Tai buvo 
"krašto išlaisvinimas iš 
amerikinių imperialistų”. Ir 
"laisvinti" sekėsi. JAV da
liniai buvo bemaž nušluoti 
jūron. Tiktai su dideliomis 
pastangomis, dviejų metų 
bėgyje, vargais ir negalais, 
pasiekta prisiprašyti komu
nistų malonės: susėsti prie 
paliaubų stalo Panmunjomo 
mieste, tarp griuvėsių pa
statytame barake. Karas 
pareikalavo dviejų milijonų 
korėjiečių gyvybių ir... 

trisdešimt tūkstančių ame
rikiečių !

Per šį karą JAV patyrė 
daug degradacijos, niekini
mo ir prestižo smūgių.

Per tą karą amerikie
čiams, kurie vaidino Jung
tinių Tautų kariuomenės 
taikos vykdymo žandarus,, 
nebuvo leista peržengti, nei 
bombarduoti už 38-ios pa
ralelės. Buvo nušalintas iš 
vadovavimo generolas Mac 
Arthuras, genialiai sutvar
kęs Japonijos demokratini
mo ir demilitarizacijos pro
blemas. JAV kariuomenės 
garbė buvo suteršta pirmais 
(prieš Vietnamo karą) pra
laimėjimais.

7 skirtumų galvosūkis
Tarp šių dviejų piešinių yra septini skirtumai detalėse. 

Pabandykite atrasti.

štai, ir dabar, taikos tarp 
dviejų Korėjų nėra. Tėra 
tiktai vadinamos "paliau
bos". Paliaubų garantijas 
palaiko JAV aštuntosios ar
mijos specialūs daliniai. 
Kaip Berlyne "gėdos" siena, 
taip čia, trisdešimt aštun
toji paralelė, pusiau daly ja 
teritoriją ir liudija istorijai 
demokratijų naivumą, dik
tatūros diktatą.

Iki šol vadinamoji "de
markacijos linija” yra nuo
latinis komunistų provoka
cijų šaltinis. Po ta linija net 
požeminius tunelius kasa 
diversijos sumetimais. Pro 
tą "liniją” šaudo į JAV sar
gybinius, mėto akmenis ir 
spiaudo paniekos spjūvius.

Šiaurės Korėjos mokyklo
se pirmas elementoriuje sa
kinys yra "neapkęsk Ame
rikos".

Kaip detentės entuziastai 
gali suprasti iliuzijos vertę 
šiaurės Korėjos politikos 
faktuose ?

Šiais metais sukako dvi
dešimt penkeri metai nuo 
bolševikinės invazijos Ko
rėjos pusiausalyje. Sukak
tis pamokanti, bet ji nuty
lėta. Gal būt, iš tikro, ne
verta jos minėti. Tokios in
vazijos, šalis dalinant, te
bevyksta Angoloje ir kito
se Afrikos valstybėse, so
vietams organizuojant, o 
demokratijoms teikiant so
vietams grūdų ir techni
kos ... (rd)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Keturiasdešimt metų ministerio 
Broniaus K. Balučio tarnyboje

MASTĖS NOREIKAITĖS ATSIMINIMAI

Gruodžio 30 d. suėjo 8 metai kai mirė Lietuvos įga
liotas ministeris Anglijai B. K. Balutis. Kostė Noreikai
tė, išbuvusi pas jį tarnyboje 40 metų kaip šeimininkė, 
prieš savo mirtį 1972 m. gegužės 3 d. parašė šiuos atsi
minimus, kuriuos dabar spaudai paruošė Stepas Vykin
tas. P. B. Varkala, a. a. K. B. Balučio testamento vykdy
tojas, dabar susirūpinęs velionies memuarų išleidimu, 
kurie buvę patikėti jo geram bičiuliui Juozui Bachunui 
ir nežinia kur dabar yra.

Prieš pirmąjį Pasaulinį 
karą aš buvau virėja Mari
jampolėje pas gimnazijos in
spektorių Lipkiną, rusą. Jis 
vaidino didelį poną, caro įga
liotinį lietuviams ‘šviesti’.

1914 m., kilus Pasauliniam 
karui, su Lipkinais išvažia
vau į Rusiją. 1915 m. Lipki- 
nas, išvykęs į Sevastopolį 
atostogų, mirė. Palikau gy
venti viena. Reikėjo susiras 
ti kitą ‘poną’. Patekau pas 
inžinierių Ožeškį, Lietuvos 
lenką. Šioje šeimoje dirbau 
iki 1918 m., kada lietuviai pa 
bėgėliai ėmė grįžti namo. Aš 
buvau labai išsiilgusi Lietu
vos, tėvelių, brolių ir sesu
tės. Taigi, įlindau į pabėgė
lių ešeloną ir prekiniu trau
kiniu 6 savaites iš Rezanės 
krypavome į Lietuvą. Lietu
voje dar vokiečiai šeiminin
kavo. Jų kareiviai suvarė 
mus Rokiškyje į karantiną, 
kur išlaikė 10 dienų. Po to 
leido vykti kur kas nori. Aš, 
1918 m. liepos 25 dieną, išdū
miau į tėviškę. Porą mėne
sių pagyvenau pas tėvelius. 
Bet tėvai neturtingi, šeima 
didelė - 4 broliai ir sesuo, tai 
privalėjau vėl ieškoti darbo. 
Marijampolėje jau veikė lie
tuvių, vadinama Rygiškių Jo 
no, gimnazija. Apsispren
džiau gyventi Marijampolė
je, išsinuomavau butą ir pri
ėmiau 4 mokinius ir savo bro 
lį, kuris taip pat lankė tą gim 
naziją. Be to, įsirengiau ir 
skalbyklą. Sekėsi neblogai.

Pasirodė lietuviški laikraš 
čiai. Jaunimas veržėsi sava
noriais ginti Lietuvos nuo 
priešų. Mano visi broliai išė
jo savanoriais.

1920 m. kartą skaitau laik
raštyje, kad Kaune atidaro
mi gailestingųjų seselių ir 
akušerių kursai. Nutariau ir 
aš geresnės laimės paieškoti. 
Likvidavau savo butą ir išva 
žįavau į Kauną. Susiradau 
laikraštyje skelbtą kursų 
adresą ir nuvykau į tą buvei
nę. Čia radau simpatingą po 
ną, lietuvį, kuris mane pa
klausė, kokį mokslą esu bai
gusi. Deja, aš nebuvau jo
kios mokyklos lankiusi ir bai 
gusi. Tai gal dirbote ligoni
nėje ir turite praktikos?’ - 
paklausė tas ponas. Deja, ir 
į šį klausimą teigiamai nega
lėjau atsakyti. Taip manęs 
ir nepriėmė į tuos kursus.

Labai nusiminiau ir labai 
nusivyliau. Marijampolėje 
viską likvidavau, ką dabar 
aš darysiu. Bet netikėtai 
Kauno gatvėje susitinku 
mergaitę, kuri buvo čia iš 
Marijampolės su daktaro šei 

ma kaip tarnaitė. Išsikalba
me. Sakau jai, kad atsidū
riau labai sunkioje būklėje. 
Ji man sako: ‘Nenusimink, 
aš žinau tau tarnybą. Čia 
yra vieni ponai, atvažiavę iš 
Amerikos. Jie ieško tarnai
tės. Jie gyvena prelato Mai
ronio namuose. Šiandien jų 
nėra namie, bet palauk pir
madienio, jie grįš.’

Vargais negalais susira
dau nakvynę pas vienuoles 
širdietes. Ten buvo viena 
mano draugė, kaip vienuolė. 
Pirmadienį, 10 valandą, jau 
aš ir atsidūriau prie Balučių 
durų. Paspaudžiu skambutį, 
pasirodo ponia, o kartu su ja 
ir 3 metų dukrelė. Aš ir 
sakau jai: ‘Ar nereikia 
poniai tarnaitės?’ ‘Taip, rei
kia, bet ar turite rekomen
daciją?’ Sakau: ‘Ne, bet vie
nas kunigas mane pažįsta’. 
‘Tai gerai, po savaitės galite 
pradėti darbą.’ Prisistatė ir 
ponas Balutis, aukštas, lie
sas. Padavė man ir vizitinę 
kortelę: Užsienio reikalų po 
litinio departamento direk
torius.

Susiradusi tarnybą, pės
čia išskubėjau į Marijampo
lę. Kai parodžiau tėvams ir 
broliams vizitinę kortelę, jie 
sako: ‘Pas didelį poną pate
kai’. 1920 m., bene rugpiū
čio 20 d. tėvelis, pasikinkęs 
kumelaitę, nuvežė mane į 
Kauną pas Balučius. Jie gy
veno senamiestyje, Rotušės 

Prie Lietuvos pasiuntinybės Londone 1956 m. gegužės 
23 dieną. Prieky: pasiuntinybės šeimininkė Kastė 
Noreikaitė, šių atsiminimą autorė. Vidurinėje eilėje min. 
B.K. Balutis ir min. V. Sidzikauskas. Gale stovi kun. 
Jonušas ir V. Baltokas.

aikštėje, prelato Mačiulio- 
Maironio namuose. Balučiai 
turėju du mažus kambarė
lius ir apytamsią virtuvę. 
Baldai seni, gal kieno pasko
linti, ar dovanoti.

Po kelių savaičių Balutis 
sako: ‘Kašte, mes jau atgau- 
nam savo sostinę, ar važiuo
si su mumis į Vilnių?’ ‘Kodėl 
ne,’ - sakau jam, - ‘man vis
tiek kur gyventi. Vilniuje ir 
bus smagu, malonu savo sos
tinėje.’

Ir 1920 m., rodos rugsėjo 
mėn., išsikraustėme į Vilnių. 
Apsistojome viešbutyje, nes 
buto greit nebuvo galima 
gauti. Po poros savaičių ga
vome butą. Nespėjome susi- 
kraustyti, Balutis rengėsi iš
važiuoti į Suvalkus dery
boms su lenkais. Atsisvei
kindama aš jam ir sakau: ‘Po 
nas Baluti, Jūs mus palieka
te, o lenkai tuo tarpu gi už
grobs Vilnių’. Jis man links
mai paplojo per petį ir sako: 
‘Kastele, kol aš sugrįšiu, 
lenkai Jūsų neužgrobs’. De
ja, įvyko atvirkščiai - lenkai 
mus užgrobė.

Balutienė, dukra ir aš tvar 
kome naują butą, kabiname 
užuolaidas. Tuo tarpu nuo 
viršaus karininko šeima gal
vatrūkčiais viską velka že
myn, kraustosi. Aš grįžtu į 
kambarį ir sakau: ‘Ponia Ba- 
lutiene, visi bėga iš Vilniaus. 
Žmonės kalba, kad lenkų 
legijonai jau žygiuoja per 
tiltą.’ Ponia Balutienė mus 
paliko ir išbėgo į ministeriją 
pažiūrėti, kas ten vyksta. 
Grįžusi pranešė, kad ministe
rija jau tuščia. Pasipiktino 
Klimu, kad jis mums nieko 
nepranešė. Mergaitę atida
vėm Žmuidzinavičiams, ku
rie dar nebėgo.

Balutis tiesiai iš Suvalkų

Min. Bronius K. Balutis 1956 m. Londone, Holland 
Parke.
grįžo į Kauną. Mes lenkų 
okupuotame Vilniuje dar 
išbuvome dvi savaites. Po 
to mus Lietuvos vyriausybė 
išreikalavo. Lenkai davė 
traukinį. Grįžome į Kauną 
kartu su vokiečių pasiuntiny 
be, kuri ir buvo Vilniuje 
įklimpusi. Kaune radome p. 
Balutį jau dirbantį ministeri
joje.

Kaune vėl vargai dėl buto. 
Laikinai apsistojome Versa
lio viešbutyje. Vargais ne- 
glais Vilniaus gatvėje Balu
čiai gavo dviejų kambarių 
butelį su virtuve. Butas toks 
prastas, kad nei vandens, 
nei šulinio kieme nebuvo. 
Vandenį man reikėjo nešti 
su naščiais iš Nemuno ir viri
mui ir skalbimui. Nepame
nu, kiek ilgai mes ten išgyve 
nome, kol galų gale Balučiai 
gavo kitą butą Daukanto gat
vėje virš ELTOS. Čia butas 
ir buvo mažiukas: dviejų 
kambarių ir virtuvės. Tikta 
da, kai Kipras Petrauskas 
Žaliakalnyje pasistatydino 
namus, Balučiai įsitaisė žmo
nišką butą. Čia buvo 5 kam
bariai, virtuvė ir vonia.

Taip Balučiams begyve
nant Kipro Petrausko na
muose, jis skiriamas į Wa- 
shingtoną Lietuvos įgaliotu 
Ministerių. Išvažiuodamas 
jis ir sako: ‘Taip aš nenoriu 
išvykti iš Lietuvos. Nenoriu 
tų aukštų vietų. Nors Lietu
va dar nevisai tvirtai ant ko
jų atsistojo, bet man ji labai 
miela. Jos buvau labai pasiil 
gęs, nors ir suvargusios.’

1928 m. liepos mėn. pra
džioje Balutis išvyko į Ame
riką. Šeima pasiliko Kaune. 
Kartu ir aš su ja. Tada mes 
persikėlėme gyventi į Vailo
kaičio namus. Po trijų metų 
jis atvyko atostogų į mielą 
savo šeimą. Pirmiausia jis iš 
barė Vailokaitį, kad jis, girdi 
buvojęs po užsienius, neiš
moko žmonių gerbti. Kodėl 
jis jo šeimininkei įtaisęs tokį 
prastą kambarėlį. Juk žmo
nės visi lygūs. Visi privalo 
turėti ir tinkamą kambarį. 
O mano kambarys buvo ma
žytis, kaip meškos ausis.

Po trijų mėnesių atostogų 
Balutis išvyko į savo vietą 
Washingtoną. Po kelių me
tų visai sugrįžo į Kauną. Bet 
vėl jį vyriausybė pasiuntė į 
Londoną. 1934 m. spalio 

mėn. jis atvyko pasiimti 
žmonos ir dukters Ados. 
Kartu pasiėmė ir mane į Lon
doną, kaip šeimininkę. Išsi
derėjau, kad kas metai mane 
leistų atostogų į Lietuvą. 
Taip ir išleisdavo. Ir patys 
kartu važiuodavo. Taip kar
tu gyvenome Londone iki 
1939 m. Tais metais Balutie
nė ir dukra užsimanė visai iš 
važiuoti į Lietuvą. Kartu 
atostogų atvyko į Lietuvą ir 
ministeris Balutis. Bet kilo 
vokiečių ir lenkų karas ir Lie 
tuvos vyriausybė įsakė vi
siems diplomatams būti 
savo vietose. Taigi, Balutis 
išskubėjo į Londoną, o žmo
na ir dukra Ada pasiliko Kau 
ne. Ir aš likau Kaune Bet 
ne pas Balutiene, o pas ma
mytę. Maniau, kad daugiau 
nevažiuosiu į Londoną. Bet 
ministeris vis rašo ir prašo, 
ir telegrafuoja, kad būtinai 
atvažiuočiau. Nežinojau, ką 
daryti. Nutariau dar viene
rius metus važiuoti pas mi- 
nisterį pašeimininkauti. Bet 
visi mane gąsdina, kad 
Londonas bus bombarduoja
mas, ko aš ten į mirtį važiuo
janti.

x Tuo metu vokiečių ir len
kų karas buvo aprimęs. Len 
kija parklupdyta. Pribaigta. 
Taip aš 1939 m. gruodžio 22 
dieną atvykau į Londoną pas 
min. Balutį. Dar iki 1940 m. 
pavasario Londone buvo 
šiek tiek ramu. Bet netru
kus, vasarop, prasidėjo nuo
latiniai vokiečių bombardavi 
mai, Londono puolimai. Bir
želio 15 d. rusai ir Lietuvą 
okupavo. Paiuntinybėje 
prasidėjo sunkios dienos. 
Min. Balutis labai sielojosi ir 
krimtosi. Tuojau rusai pri
siuntė raštą, kad pasiuntiny
bė būtų perduota rusams. 
Tačiau Balutis to rašto nepai 
sė ir protestavo.

Viena dieną ministeris su
šaukė visus pasiuntinybės 
tarnautojus ir tarnus savo 
kabinetan ir apsiverkęs ėmė 
kalbėti: ‘Leidžiu patiems ap
sispręsti, kas nori - gali pasi
likti Londone, o kas nenori - 
gali važiuoti į Lietuvą pas 

komunistus.’ Visiems sumo
kėjo už 3 mėnesius algas. Ži
noma, beveik visi atsisakė 
važiuoti į Lietuvą. Tik vie
nas Jakobas išvyko komu-

(Nukelta į 10 psl.)
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BALUTIS...
(Atkelta iš 9 psl.) 

nistams tarnauti. Ministeris 
pasiliko P.V. Balicką ir ma

ne. Tai ir visas pasiuntiny
bės personalas.

Šią Lietuvos tragediją Ba
lutis labai išgyvena. Čia 
priešais rusų pasiuntinybė. 
Jų šnipai nuolat seka mūsų 
namą. Budi prie langų ir ste 
bi, kas į mūsų pasiuntinybę 
ateina. Naktimis slampinėja 
palangėmis. Ministeris išve
ža geriausius baldus, kilimus 
ir kitus vertingus daiktus, 
kad juos apsaugotų nuo rusų 
užgrobimo. Taip pat išgabe
na visus savo asmeninius 
drabužius, ordinus ir kitas 
vertybes bei asmenines, at
mintines nuotraukas. Sau 
pasilieka tik porą senesnių 
kostiumų.

Po to greit prasidėjo dide
li Londono bombardavimai. 
Nors pasiuntinybės namai 
dideli, senoviški, ne taip 
lengvai sugriaunami, tačiau 
tris ar keturis kartus pasiun 
tinybė sudrebėjo ir langai iš
lakstė. Ministeris persikėlė 
miegoti i požemini šoferio 
kambarį ir, kaip tik tą pačią 
naktį, jo miegamojo visi lan
gai sukrito į jo lovą. Tai’, - 
sako ministeris, -‘gerai patai 
kiau persikelti.’

Ministeris vis turėdavo vii 
čių, kad karas greit baigsis, 
jis mane vis guosdavo, kad 
mes dar grįšime į Lietuvą, 
kad jis ten, Palangoje, nusi
pirks namelį ir ramiai ten sa
vo gyvenimą baigs. Deja, 
taip neįvyko.

Vieną sykį ministeris skai
to lietuvišką laikraštį, rodos 
‘Naujienas’. Ten surašytos 
kai kurių bolševikų išvežtų
jų pavardės. Ir klausia ma
ne: ‘Kastele, kaip tavo bro
lienės ir jos sūnaus vardai?’ 
‘Brolienės - Milė, sūnaus - 
Dalius’ - atsakiau. ‘Tai, ro
dos, ir jie išvežti į Sibirą.’ 
Aš ėmiau žliumbti. Prašiau, 
kad man duotų tą laikraštį. 
Nedavė. Sakė: Tu ir taip 
perdaug verki’. Bet aš vis- 
tiek pasiėmiau tą laikraštį ir 
užtikau, kad tikrai mano 
brolis Kastas Noreika, jo 
žmona Milė ir sūnus Dalius - 
visa šeima, per baisiuosius 
trėmimus 1941 m. birželio 16 
dieną 3 valandą nakties iš
vežti į Sibirą.

Kai komunistai užgrobė 
Lietuvą, ministeris būdavo 
labai susirūpinęs, bet visuo
met viltingas. Jis sakydavo: 
‘Jeigu Dievas danguje, tai tu 
ri būti teisybė žemėje.*

Po žiauraus vokiečių puo
limo, rodos 1943 m., vieną 
dieną ministeris parvažiavo 
iš miesto labai nusiminęs. Ir 
sako: Tai žinai, mūsų baldus 
ir mano visus asmeninius 
daiktus vokiečiai subombar
davo. Dabar nieko nebetu
rime.4

Nuo to laiko, kai rusai Lie
tuvą okupavo, man ministe
ris algos mokėjo tik 4 svarus 
mėnesiui. Sakydavo: ‘Kas
tete, pinigų neturime’. Aš 
jam atsakydavau: ‘Pone 
ministeri, jeigu pinigų nėra, 
tai aš Jums ir dėl Lietuvos 
galiu ir dovanai patarnauti, 
kol Lietuvą atgausime.’

Bet antrą kartą Lietuvą

Aldona Ryan lietuviu paviljono organizatorė People for People festivalyje 
Wright-Patterson Air Force bazėje, Ohio valstijoje, prie lietuviškų rankdarbių. 
Festivali aplankė apie 7000 žmonių ir atidarymo iškilmėse dalyvavo 750 skautų ir 
devynios veteranų organizacijos ir 20 etninių grupių atstovai.

IŠ ŠAULIU VEIKLOS CHICAGOJE

JONAS JASAITIS

Kai buvo imtasi atgaivin
ti Lietuvoje veikusią šaulių 
sąjungą išeivijoje, ne vie
nas abejojo Šios organizaci
jos prasmingumu. Organi
zacija įkurta savo tautos 
žemės ir žmonių laisvės ap
gynimui ir išsaugojimui, ne 
savoje žemėje, atrodė, kad 
neturės ką veikti.

Praėjus keliems metams 
ir labiausia abejojusiam ta
po aiški šaulių organizaci
jos svarba, reikšmė ir veik
los plotmė, šaulių organi
zacijos daliniai įsisteigė vi
sose didesnėse lietuvių ko
lonijose ir pati organizaci
ja tapo geru talkininku Lie
tuvos laisvinimo darbui va
dovaujantiems veiksniams, 
o didelio skaičiaus asmenų 
organizacijon sutelkimas ir 
veikla kultūrinėje srityje, 
tapo reikšmingu įnašu lie
tuvybei išlaikyti.

Metams pasibaigus pra
vartu trumpai pažvelgti į 
Lietuvių šaulių Sąjungos 
Tremtyje Vytauto Didžiojo 
šaulių Rinktinės veiklą Chi
cagoje. O 1975 metais šau
lių veikla Chicagoje buvo 
itin gyva.

★
Chicagos šaulės ir šauliai 

kiekvienais metais tradici
niai surengia šaulių Sąjun-

komunistams užgrobus, di
džiausias min. Balučio rūpės 
stisbuvo, kad tik pasiuntiny
bę išlaikytų. Dienos bėgo, 
rūpesčiai didėjo. Galų gale, 
1945 m. ministeriui pasisekė 
didelę pasiuntinybę, kuri 
buvo 19 Palace Gardens, par
duoti ir nusipirkti mažesnę, 
17 Essex Vilias, kur ir savo 
gyvenimą baigė, palikdamas 
viską p. Balickui. Dar Essex 
Vilias išgyvenau pas min. Ba
lutį, šeimininkaudama jo 
linksmose ir sunkiose valan
dose. (Bus daugiau.) 

gos įkūrėjo Vlado Pūtvio 
minėjimą, kapų puošimo ir 
Vėlinių dienomis, daugumo
je uniformuoti, lanko kapus 
pagerbdami mirusiuosius. 
Kiekvienais metais šaulės ir 
šauliai pasipuošę uniformo
mis ir su vėliavomis daly
vauja Vasario 16-tosios ir 
skaudžių Birželio įvykių 
minėjimuose ir Pavergtųjų 
Tautų savaitei atžymėti 
miesto centre rengiamoje 
eisenoje, čia gražiai pasiro
dantys šauliai įneša puoš
numo ir iškilmingumo visai 
eisenoje dalyvaujančiai lie
tuvių grupei.

Vytauto Did. Rinktinės 
nariai dalyvauja tautinių 
švenčių minėjimuose ir Pa
vergtųjų Tautų savaitės ei
senose ar minėjimuose ne 
vien Chicagoje. Kaip kas 
metai, taip ir praėjusiai
siais šaulės ir šauliai daly
vauja Rockforde ir Keno- 
shoje, o šaulių šventėse 
Chicagos šaulių atstovai 
dalyvavo Racine, Detroite, 
Clevelande ir net Kanadoje.

šaulių vaidintojų grupė 
vadovaujama J. Petrausko 
taip pat dažnai pasirodo ne 
vien Chicagoje, bet ir kai
myninėse kolonijose. Kai
myninės kolonijos jaučia 
paramą iš Chicagos šaulių, 
nes ne kartą jų dalyvavi
mas lemia renginio sėkmin
gumą.

★
Kai Amerikos Lietuvių 

Taryba organizavo laiškų 
siuntimą JAV valdžios in
stitucijoms ir pareigūnams 
ryšium su Lietuvos okupa
cijos nepripažinimo klausi
mu, Vytauto Did. šaulių 
Rinktinės nariai ištvermin
gai budėjo vakarais ir sa
vaitgaliais Altos raštinėje 
talkino Altos valdybos dar
bams. Vykstant JAV komu
nistų partijos suvažiavimui 

Chicagoje, šauliai talkino 
dalinant išspausdintus lape
lius informuojančius apie 
rusiškųjų komunistų veiks
mus okupuotoje Lietuvoje.

Didysis užmojis, kurį Vy
tauto Did. Rinktinės šauliai 
1975 m. įgyvendino, tai sa
vų namų įsigijimas. Namai 
nupirkti senoje, bet tvirtoje 

BET KOKIA PROGA
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lietuvių kolonijoje Brigh- 
ton Parke ir baigiami pa
ruošti naudojimui. Namų 
nupirkimui pinigus suauko
jo arba paskolino patys 
šauliai. Talkos būdu šauliai 
namus atremontuoja ir ruo
šia naudojimui. Viename 
posėdyje rinktinės pirmi
ninkas Vladas Išganaitis iš
sitarė, kad "reikia gėrėtis 
kai kuriais šauliai, kurie ro
do nepaprastą pasišventi
mą stengdamiesi kaip gali
ma greičiau namų remonto 
darbus baigti."

Didžiajai salei stalai taip 
pat bus gaminami talkos 
būdu, šaulės rūpinasi indų 
nupirkimu ir tam reikalui 
teikia lėšas. St. Cecevičieė 
ir N. Dapkienė už 1,300 dol. 
nupirko salės apšvietimui 
aštuonis sietynus ir juos 
paaukojo šaulių namams. 
Tačiau įvairiems namų 
įrengimams ir remontui už
baigti dar reikia pinigų, bet 
tikimasi, kad dar atsiras 
dosnių aukotojų ir tokiu 
būdu finansiniai nedatekliai 
bus nugalėti.

Praėjusiais metais veikė 
vyrų ir moterų oktetai, o 
metų pabaigoje pradėtas 
organizuoti mišrus šaulių 
choras. Vadovu pakviestas 
Petras Vacbergas. Repetici
jos jau vyksta, bet reikia 
daugiau dainininkų, vyrų ir 
moterų.
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Biuletenis, teismas, susirinkimas
ANTANAS JUODVALKIS

LB East Chicagos apylin
kės valdyba, baigdama ank
styvą darbo kadenciją, iš
leido savo ir kitų organiza
cijų veiklos apžvalgą.

Iš biuletenio matyti, kad 
East Chicagos apylinkėje, 
be Lietuvių Bendruomenės 
dar veikė šios organizazci- 
jos: BALFas, SLA 185 kuo
pa ir Amerikos Lietuvių 
Tautinės S-gos skyrius.

LB apylinkės valdyba, 
vykdydama įsipareigoji
mus, surengė Motinos Die
ną, Baisiojo Birželio trėmi
mų prisiminimą, išvyką j 
gamtą-gegužinę, apdovano
jo lietuviškomis knygomis 
vietois jaunuolius, baigu
sius lituanistines mokyklas, 
įvykdė finansinę paramą 
III-čiam pasaulio jaunimo 
kongresui, talkino laiškų 
siuntimui dėl Lietuvos anek
sijos nepripažinimo ir atli
ko daugelį kitų darbų. Apy
linkės valdybai darbo sąly
gos nebuvo palankios, nes 
vietos lietuviai savo tarpe 
yra susiskaldę ir nesuranda 
bendros kalbos.

Solidarumo mokestį tėra 
susimokėję vos 29 asmenys 
ar šeimos, viso 106 dol. Val
dyba iš kuklių išteklių, pa
lyginti gana gausiai parėmė 
spaudą: DRAUGĄ, DIRVĄ, 
PASAULIO LIETUVĮ, LI
TU ANUS ir radijo valan
dėlę MARGUTĮ, visiems po 
25 dol.

Valdyba pareiškė padėką 
klebonui kun. Ig. Vichurui, 
muzikui A. Giedraičiui, cho
ristams ir gausiems talki
ninkams bei rėmėjams.

LB East Chicagos apylin
kės valdybą 1975 metais su
darė: Zigmas Moliejus — 
pirmininkas, Kazimieras Po 
cius, Bronė Tampauskienė 
ir Balys Turkevičius — vi
cepirmininkai, Algimantas 
Markevičius — sekretorius 
ir Ona Juodvalkienė — iž
dininkė.

BALFo reikalus šioje apy
linkėje atstovavo Ona Juod
valkienė, jau 5 metus iš ei
lės rinkdama aukas į var
gą patekusiems tautiečiams 
paremti. O. Juodvalkienei 
persikeliant gyventi į Chi- 
cagą, neatsirado norinčių 
šias pareigas perimti.

SLA 185 kuopa yra gausi 
nariais, bet gyvesnės veik
los nerodo, o tenkinasi 
draudimo mokesčių surinki
mu. Nariai yra išsisklaidę 
po plačią apylinkę ir į su
sirikimus nenoriai renkasi. 
Kuopai antri metai pirmi
ninkauja Emma Steponai
tienė, o finansų sekretorė 
tryliką metų yra Ona Juod
valkienė. Jai išsikelinant, 
neatsiradus kito asmens 
šias pareigas perimti, laiki
nai teko tose pareigose pa
silikti ir narių mokesčius 
tvarkyti iš tolimesnės vie
tos.

AL Tautinės S-gos East 
Chicagos skyrius dalyvauja 

lietuviškoje veikloje ir re
mia kitas bendrines organi
zacijas. Be kitų reikalų, bu
vo paminėta vyskupo M. 
Valančiaus 100 metų mir
ties sukaktis. Paskaitą skai
tė skyriaus narys dr. J. 
Tautvilą.

Surengta tradicinė gegu
žinė, davusi skyriui pelno, 
nors oro sąlygos buvo labai 
nepalankios.

Skyrius yra parėmęs visą 
eilę gyvybinių lietuviškų 
reikalų: ALT Sąjungos val
dybą (150 dol.), VILTIES 
draugiją (200 dol.), III-čią 
pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą (100 dol.), BATU- 
NĄ (50 dol.), ALTos vieti
nį skyrių (25 dol.), MAR
GUTĮ (20 dol.) ir spaudą.

Kitos veikiančios organi
zacijos į šių metų biuletenį 
nepanoro suteikti savo veik
los žinių, nors kitais metais 
gana plačiai pasigarsinda
vo.

Gale biuletenio pridėtas 
apylinkės lietuvių sąrašas. 
Sąraše sužymėti solidaru
mo mokesčiai ir aukos (Va
sario 16 gimnazijai, BALF, 
Jaunimo Kongresui ir kitos. 
Paskirų asmenų aukų ben
droji suma įvairuoja nuo 
0 iki 75 dol.

Spirit

of’76

New

Bicentennial loterija 
MATCH GAME išmo- 

l kanti $100,000 savai- 
\ tinę didžiąją premiją. 
Į Priedu kitos laimė- 
I jimų dovanos nuo 
/ $10 iki $20,000. Už 

$1 gausite Spirit... 
pradedant rytoj. 
Loškite! Kas žino, jūs 
pats galite padaryti 
mažą istoriją!

$lGame

Suderinkite su 4 
skaičių ištrauktu 
numeriu ir 
laimėsite $500!*

Suderinkite su 5 
' skaičių ištrauktu 

numeriu ir • • • • * 
laimėsite $5,000!

LOTERIJOS RĖMĖJAI 2AISKITE 
OHIO’S 2 DIDIEJI SAVAITINIAI 

LAIMĖJIMAI!
THE 50c BUCKEYE ”1000” AND
THE $1 SPIRIT OF *76

Teisinas
East Chicagos apylinkė

je buvo neįprastų dalykų. 
Prieš trejetą metų, Lietu
vos nepriklausomybės pa
skelbimo minėjimo dieną, 
trys moteriškės apsižodžia- 
vo ir niekas į tai nekreipė 
dėmesio. Tuo labiau, kad 
tai įvyko choro repeticijos 
pertraukos metu ir girdėjo 
dar tik du asmenys. Bet pa
sirodo, reikalas tuo nesibai
gė. Vienos moteriškės vyras 
(apsižodžiavime net neda
lyvavęs) pareikalavo viešai 
atsiprašyti, priešingu atve
ju — pagrasino teismu.

Niekas rimtai į tai ne
žiūrėjo, kol kitos dvi mote
rys negavo laiškų iš prie
šingos pusės advokato. Po 
ilgesnio tampymosi, teisme 
buvo pasirašytas susitari
mas ir, atrodė, byla baigta.

Tuo tarpu LB apylinkės 
narių susirinkimas daugiau 
negu 2/3 balsų dauguma, 
tai porai pareiškė nepasiti
kėjimą ir privertė moteriš
kę pasitraukti iš valdybos 
nario pareigų, o vyrą — iš 
kontrolės komisijos.

Tuo šis reikalas nepasi
baigė, o anoji pora reikala
vo, kad susitarimas būtų 

■ -

perskaitytas LB apylinkės 
susirinkime, o jie grąžinti 
į buv. pareigas. Gruodžio 1 
d. įvyko teisme vėl susita
rimas ir teisėjas patvarkė, 
kad gruodžio 7 d. šaukiama
me LB apylinkės susirinki
me anas susitarimas būtų 
perskaitytas. Apylinkės val
dyba jau anksčiau tokį pra
šymą anų moteriškių buvo 
atmetusi, bet nenorėdama 
tai porai ir toliau terorizuo
ti tas moteriškes, pasiūlė tą 
susitarimą perskaityti. Ana 
pora buvo atsivedusi į susi
rinkimą amerikietį, kuris tą 
susitarimą ir perskaitė. 
Pradėjus tą susitarimą 
skaityti, didesnioji susirin
kusiųjų dalis (23 asmenys), 
protesto ženklan susirinki
mą apleido ir iš salės išėjo.

Perskaičius tą susitarimą 
buvo tęsiamas metinis susi
rinkimas su iš anksto pa
skelbta darbotvarke, bet 
amerikietis susirinkime pa
siliko.

Dar viena naujovė. Anoji 
pora išsiuntinėjo laiškus 
apylinkės lietuviams ant sa
vo advokato blankų, praneš
dama apie ano susitarimo 
skaitymą. Taip ir liko ne
aišku, kas tą susirinkimą 
šaukė: ar LB apyl. valdyba 
ar anoji pora. Taip pat liko 
neaišku kokiam tikslui bu
vo skaitomas anų šalių su
sitarimas.

šiaip ar taip buvo, reikia 
tikėtis, kad tas nemalonus, 

- ?

J

lietuvių vardą žeminantis 
reikalas, tampant po ameri
kiečių teismus ir linksniuo
jant LB vardą, baigsis ir 
geros valios žmonės atgaus 
ramybę.

Susirinkimas

Tokioms nuotaikoms su
sirinkusiųjų tarpe vyrau
jant, pirmininkas Zigmas 
Moliejus pradėjo susirinki
mą. Bandyta sudaryti pre
zidiumą, bet kandidatams 
atsisakius, pirmininkauti li
ko valdybos pirm. Z. Molie
jus ir vičepirm. K. Pocius, 
o sekretoriauti buvo pa
kviesta Irena Rimkūnienė 
(valdybos sekretorius, dėl 
darbo, susirinkime nedaly
vavo).

Susirinkimas vyko gana 
sklandžiai ir valdybos pa
teiktos apyskaitos be dides
nių diskusijų buvo priimtos. 
Atėjus prie naujos valdy
bos rinkimų, reikalai pasi
keitė ir susirinkimo eiga su
stojo. Kadangi pirm. Z. Mo
liejus ir ižd. O. Juodvalkie
nė šią apylinkę apleidžia, o 
kiti valdybos nariai katego
riškai nesutiko naujoje val
dyboje pasilikti, tai teko 
ieškoti kandidatų. Kandida
tų neatsiradus, buvo pa
skelbta pertrauka ir susita
rimo keliu bandyta sudary
ti vadovybę. Pertrauka rei
kalo neišgelbėjo ir susirin-

(Nukelta į 12 psl.)

Suderinkite su 6 
skaičių ištraukta 
numeriu ir lai
mėsite $100,000 
didžiąją premiją!

Suderinkite su 
visais keturiais 
Liberty Bells 
numeriais ir 
laimėsite $20,000!

Suderinkite su 
bile kuriais tri
mis numeriais ir 
laimėsite $250 ir 
su dviem — $10!
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Mirė Adolfas Gaigalas
Lapkričio 9 d. Philadel

phijos lietuvius pasiekė 
liūdna žinia: amžinybėn iš
keliavo Adolfas Gaigalas, 
Lietuvos kariuomenės kapi
tonas.

Su Velioniu atsisveikinti 
bei jį pagerbti lapkr. 12 d. 
į M. Bigonio koplyčią susi
rinko daugybė žmonių. Kun. 
K. Sakalauskui sukalbėjus 
rožinį, žodį tarė LB apyl. 
pirmininkas J. Lukas, kuris 
ir toliau vadovavo atsisvei
kinimui. Balfo vardu kalbė
jo dr. F. Andriūnas, Ateiti
ninkų — A. Gailiušis ir Lie
tuvių Fonto Bičiulių — B. 
Raugas. Atsisveikinimas 
baigtas giesme Marija, Ma
rija ir Lietuvos himnu.

Kitą dieną Adolfo Gaiga
lo palaikai buvo palydėti į 
šv. Andriejaus bažnyčią, 
kur šv. Mišias atnašavo 
kun. K.- Sakalauskas. Jam 
asistavo kun. P. Jaraška ir 
kun. J. Degutis. Mišių metu

Biuletenis •••
(Atkelta iš 11 psl.) 

kimas buvo tęsiamas, pra
šant siūlyti kandidatus. 
Pirmininkaujantis Kazimie
ras Pocius sutiko būti kan
didatu ir kvietė kitus ne
atsisakyti pareigų. Buvo 
siūlymų sudaryti lyg nomi
nacijų komisiją ar laikiną 
valdybą, kuri laike kelių 
savaičių sudarytų valdybą 
ir sušauktų susirinkimą jai 
patvirtinti. Kiti siūlė suda
ryti bent iš trijų asmenų 
valdybos branduolį su teise 
kooptuoti daugiau narių. 
Nei vienas siūlymas nebuvo 
balsuojamas ir šiandien ne
aišku ką turime: ar valdy
bą, ar nominacijų komisiją. 
Į naują valdybą (taip vadi
nu, nes įstatai nenumato jo
kių komisijų) po ilgesnių 
įkalbinėjimų sutiko įeiti: 
Kazimieras Pocius, Irena 
Rimkūnienė, Antanas Vilu- 
tis, Juozas Liubinas ir 
Algimantas Markevičius 
(nors jo susirinkime nebu
vo).

Naują valdybą sudarius, 
visi lengviau atsikvėpė ir 
likusieji lengvesne širdim 
išsiskirstė namo (dalis na
rių jau žymiai anksčiau iš
ėjo iš susirinkimo).

A.A. Adolfas Gaigalas

giedojo buv. operos solistė 
Juzė Augaitytė. Pamoksle 
kun. Sakalauskas iškėlė gilų 
Adolfo Gaigalo religingu
mą.

Po gedulingų pamaldų 
Velionies palaikai buvo pa
lydėti į Prisikėlimo kapines, 
kuriose jau ilsisi didelis bū
rys naujųjų ateivių.

Adolfas Gaigalas gimė 
1906 m. gruodžio mėn. 13 d. 
Rygoje. Pirmojo karo aud
ros buvo nublokštas Rusi
jon. Vėliau su tėvais grįžo 
į Joniškį, čia baigė pradžios 
ir viduriniąją mokyklą. Po 
to įstojo Šiauliuose į mo
kytojų seminariją. Mokėsi 
Karo mokykloje Kaune, ku
rią baigė 1930 m. Tarnavo 
2-me pėstininkų pulke. 1935 
m. sukurė šeimą su Antani
na čaplikaite.

1944 m. rusų tankams vėl 
veržiantis į Lietuvą, su 
žmona ir trimis vaikais pa
sitraukė į Vakarus. Gyveno 

FREE...SUPER GIFTS AT] 
SUPERIOR SAVINGS!

RCA17"ColorTV 
for Certificates of Deposit

Open a new account or add to your present 
Savings Account and get 5'4% daily interest PLŪS...

Regensburge ir Schenfelde, 
Vokietijoj. 1949 m. atvyko 
į JAV ir visą laiką gyveno 
Philadelphijoje.

Naujakurio dalia, kad ir 
svetingame krašte sunki. 
Abu Gaigalai, kaip ir kiti to 
meto mūsų tautiečiai, nesė
dėjo susidėję rankų ir ne
prašė išmaldos. Sunkiai dir
bo bet kokį darbą, kad su
darius šeimai tinkamas pra
gyvenimo sąlygas ir kaip 
nors išmokyti vaikus. Nors 
ir sunkiai, tikslas buvo pa
siektas — vaikai išmokyti 
ir visi sukūrė lietuviškas 
šeimas. Tas tėvui teikė la
bai didelį džiaugsmą bei pa
sitenkinimą.

Vaikams išsiskirsčius, 
abu Gaigalai išėjo pensijon, 
užmiršo turėtus vargus, fi
nansiniai gerai apsirūpinę, 
laimingai leido laiką savo 
puikiai sutvarkytuose na
muose. Adolfas sakydavo, 
kad dabar esąs gražiausias 
jų gyvenimo laikotarpis. 
Deja, teko džiaugtis tik du 
metus.

Adolfas Gaigalas turėjo 
gražaus sąmojaus, buvo gi
liai religingas, jautrus pa
triotas ir didelis visuomeni
ninkas.

žmones Adalfo darbus 
įvertino gausiu atsilanky
mu šermenyse bei laidotu
vėse. Užprašyta daugybė 
mišių, o jo gerbėjai Lietu
vių Fondui suaukojo 325 
dol.

Giliame liūdesyje Velio
nis paliko sūnų dr. Aldolfą 
Kastytį, dukterį Audronę 
Milienę, Aušrą Tautkuvie- 
nę bei jų šeimos narius ir 
žmoną Antaniną. Lietuvoje 
liko sesuo Zosė Žilienė, o 
Brooklyne — Vincė Vaškū- 
nienė.

Mielas Adolfai, ilsėkis ra
mybėje. Bronius Vaškaitis

Detroit
• "Amerikos Lietuviu 

Balso” pobūvis įvyks 1976 
m. sausio 1& d. tuojau po 
atlaikytų 10:30 vai. mišių 
Kultūros Centre. Vyriau
sioji šeimininkė S. Dryžie- 
nė su savo_pagelbininkėmis 
ruošia įvairius valgius ir 
vertingos dovanos renka
mos dovanų stalui.

Jurgutis savo 
ilgesniam lai-

• Jurgis 
darbovietės 
kui komandiruojamas į An
gliją ir 1976 m. sausio 7 d. 
su savo šeima žmona Dan
guole, dukra Asta ir sūnu
mi Pauliumi išvyksta į nau
ją darbovietę. Sėkmės nau
jame darbe!

• S.L.A. 200 kuopa 1976
metams j valdybą išrinko: 

Grotto cirkas atvyksta į Clevelandą ir nuo sausio 19 iki 
25 d. Clevelande Public Auditorium duos nuostabius 
spektaklius su dresiruotais žvėrimis, akrobatais, šokėjais 
ir kt. Nuotraukoje princesė Tajana su tigru.

pirmininku ir finansų se
kretoriumi — Antaną Su- 
kauską, vicepirmininku — 
Julių Rimkūną, iždininku 
— Kazį Spakauską ir iždo 
globėjais: Antonetę Vait- 
kūnienę ir Feliksą Blauzdį. 
Kandidatas — Marijonas 
šnapštys.

• Universitete kambariui 
įrengti komitetas posėdžia
vo gruodžio 21 d. Pirm. Jur
gio Mikailos teigimu lietu
vių kambariui įrengti lėšų 
turėtų užtekti. Turime ne
toli 20,000 dol. Papildomų 
planų padarymas ir kamba
rio sienų apmušimas kaš
tuos 11,000 dol. Planus da
ro arch. J. Mulokas. Jurgis 
Baublys kalbėjo apie kitų 
tautybių jau įrengtus kam
barius. Juos jau turi, pran
cūzai ir graikai.

Išvados

Apylinkė yra susiskal
džiusi, žmonių skaičius ma
žėja ir veikla silpnėja. Iš- 
vilkimas lietuviškų reikalų 
į viešumą, į amerikinį teis
mą, visiems padarė morali
nę skriaudą. Turime savas 
institucijas, kuriose galima 
ieškoti teisybės, bet dėl 
menkniekių skųstis ameri
kiniam teismui, nė vienam 
lietuviui nesudaro garbės.

Be medžiaginių nuostolių, 
patirtų abiejų pusių, lieka 
moralinė žaizda, palietusi 
visus lietuvius. Reikia tikė
tis, kad tai buvo pirmas ir 
paskutinis toks nelepi tas 
įvykis.

Corning Ware 9-inch Pie Plate 
for a deposit of $250 or more.

Open Saturdays 
Closed Mondays

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

offer while 
supply

• Deposit $1,600, • Deposit $2,500, • Deposit $5,000, 
4-year maturity 
and get the 
TV sėt now.

Deposits mušt remain at least one year

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

29 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

14 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

TELEVISIONS BASED ON DISCOUNT CERTIFICATES.
Ponaity is impofd for Otri y *itb<lftwals

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

/uperior Avino/ AND LCAN ASSOCIATION
MAIN OFFICE SUPERIOR OFFICE EUCLID OFFICE CEDAR OFFICE
798 East 185th Street 6712 Superior Avenue 13515 Euclid Avenue 14406 Cedar Road (nearGreen)
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Aurelija Balašaitiene
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VIRŠUJE: Čiurlionio an
samblis Vilniuje 1941 m. su 
dirigentu Alfonsu Mikulskiu 
ir ansamblio valdybos pirm. 
Edvardu Kamėnu.

Naujieji Metai tarp 
Vilniaus ir Clevelando

Kiekvienų metų pabaigoje 
piešdami kalendoriaus lape
lius, Naujų Metų angoje ne
vienas iš mūsų esame pri
versti susimąstyti ir sustoti 
ties savo gyvenimo ir 
bendrosios laiko tėkmės ker
tiniu akmeniu. Tradicinė se
nųjų metų palydėjimo rimtis 
kurią gal ne visada pastebi
me pasipuošusių, su taurė
mis rankose, svečių veiduo
se, ir Naujųjų Metų sutiki
mo triukšmas paliečia mus 
visus savotišku laiko bėgimo 
negailestingumo ir fatališku
mo sparnu. Girdint dvylik
tosios valandos laikrodžio dū 
žiu s, mums stipriau suplaka 
širdys, tarsi paskutinysis dū 
žis turėtų savyje lemtingą 
žinią, kurią norėtume suprs- 
ti, nes tuo momentu pajunta 
me ateities nežinios paslap
tingumą ir praeitojo gyveni
mo kryžkeles. Ne viena šyp
sena lūpose slepia liūdnus 
prisiminimus, ne vienas skar 
daus juoko aidas dengia taip 
žmogišką ir taip suprantamą 
rytojaus baimę. 0 rytojaus 
rankoje esame visi.

Mūsų laisvame pasaulyje 
lietuviškos visuomenės gy
voji dalis turi neišsemiamą 
prisiminimų juostą, kurioje 
atsispindi nuostabios palauž
tų gyvenimų, prarastų namų 
žuvusių svajonių ir naujų gy 
venimų kūrimo legendos. 
Kaip per Minelajaus labirin
to klaidinančius kambarius, 
varstome duris iš vienų me
tų i kitus, iš vieno krašto į ki 
tą, ieškodami ir savo tautai 
ateities, ir ieškodami savo 
asmeniškam gyvenimui pa
matų.

Lietuvis, socialus ir visuo.- 
meniškas žmogus, nemėgsta 
paskendęs asmeniškoje kon

1
s

templiacijoje, studijuoti toli
mųjų žvaigždžių. Jis ieško 
bendrame triukšme, savo bi
čiulių veiduose, savo draugų 
rankų paspaudime to bendro 
saito, kuris padeda išlaikyti 
lygsvarą, kaip gyvenime 
vietos ieškančiai ir jame 
aktyviai norinčiai dalyvauti 
pozityviai asmenybei. Nežiū 
rint tragiškų istorinių įvykių 
išblaškiusių mus po įvairiau
sius kraštus, kurių vardus 
kadaise tematėme geografi
jos vadovėliuose, mes nepra
randame lygsvaros ir stip
raus noro būti savųjų tarpe, 
tuo pačiu, kad ir ne visada są 
moningai, tvirtindami tą lie
tuviško kraujo ryšį, kuris ir 
ateinančioms kartoms turi 
užtikrinti mūsų tautos gyvy
bę.

Ir aš pati, Naujųjų Metų 
angoje norėdama patirti iš 
naujo tą lietuvišką gyvą pul
są, atsidūriau Čiurlionio An
samblio tradiciniame Naujų
jų Metų pobūvyje. Ypatin
gai buvo patrauklus vaizdas, 
kai vienoje iš Čiurlionio pa
talpų Lietuvių Namuose aš 
atsidūriau grupėje asmenų, 
kurie buvo nuo šešiolikos iki 
septynių dešimtų metų am
žiaus. Skirtumo nesimatė 
nei pokalbyje, nei tarpusa
vio bendravime, pagyvenu
si ponia stovėjo su dviem jau 
nuoliais, kurie gal tėra pra
vėrę pirmųjų metų universi
teto duris ... Įdomi moteris, 
apsirengusi ryškiai raudonu, 
Kalėdų senelį primenančiu 
drabužiu, kalbino aplink sa
ve esančius čiurlioniečius, 
kurių tarpe jau net keletas 
gentkarčių rado savo vietą - 
tėvas, motina, dukros, sūnūs 
- visi drauge su lietuviška

f-

daina ir meile savo kultūrai, 
nebejaučia taip labai propa
guojamos ‘gentkarčių pra
rajos’. Ansamblio koncert
meisteris Rytas Babickas, 
padedamas Gražinos Plečkai 
tienės, lakoniškai pilsto karš 
to romo mišinį į ištroškusių 
svečių puodukus. Dailios 
moterų šukuosenos, naujau
sios liberalios vyrų mados 
sudaro jaukią, modernią ir 
nuotaikingą atmosferą. Po 
kiek laiko svečiai kviečiami į 
gretimą salę sėsti prie šven
čių vaišėmis apkrautų stalų. 
Vietos nepažymėtos, stalo 
partneriai nesvarbūs, nuotai 
ka jauki, pakili, pilna malo
naus laukimo.

Susėdame visi, susitikę su 
senais pažįstamais. Vakaro 
šeimininkas Raimundas But
kus rikiuoja gėrimus ant sta
lų, o miklios šeimininkės ne
šioja karštus patiekalus. Pa
galiau tyla. Kun. Goldikovs- 
kis sukalba maldą, ir po jos 
prasideda vaišės. Salė skam 
ba nuo juoko, dzūkiškų, že
maitiškų ir aukštaitiškų dai
nų. 0 lemtingi laiko žings
niai skaičiuoja sekundes.

Ansamblio koncertmeiste
ris Rytas Babickas praveda 
trumpą programą. Matome 
į Pietų Ameriką išvykos 
skaidres, girdime seno čiur- 
lioniečio Citavičiaus paskai
tytą Gustaičio humoristinį ei 
lėraštį, juokiamės iš mūsų 
‘Malūno’ kolumbitiškos paro 
dijos. Pagaliau girdime sod
rų, sultingą bosą, dainuojant 
‘Seno Jūreivio dainą ... ‘Visi 
pasaulio uostai mane šaukia’ 
... nostalgiškai nuteikia vi
sus tiek patys dainos žodžiai 
tiek ansmblio pirmininko 
Vlado Plečkaičio interpreta
cija. Ir staiga jaučiamės visi 
kaip uosto ieškantys jūrei
viai ...

Prieš pat vidurnaktį cere
monijų meisteris duoda an
samblio įkūrėjui ir dirigen
tui Alfonsui Mikulskiui tradi 
cinį žodį. Jo jausminga, pa
triotinė kalba nuteikia visus 
rimtai. Tik žodžių tarpuose 
girdisi sproginėjančių šam
pano burbuliukų šlamesys 
per anksti pripildytose tau
rėse. Pagaliau pasigirsta 
dvylika lemtingų dūžių. Nie 
kieno neraginami, sustoja

me visi ir, paskutiniajam dū
žiui nuskambėjus, Lietuvos 
Himno garsai užpildo Čiurlio 
nio Ansamblio patalpas. Po 
to bučiuojamės visi, linkėda
mi vienas kitam visokerio
pos laimės. Visi esame bičiu
liai, vieno didžiulio gyveni
mo laivo bendrakeleiviai, vie 
nos tautos ateitimi susirūpi-

47th ANNUAL

Al Sirat GROTTO
BICENTENNIAL

3 RING

Cleveland Public Auditorium

Jan. 19 thru Jan. 25
is Grotto Circus Time Again. Creat Winter 
Entertainment Evenl for the Whole Family

F a b u I o u s 
HANNEFORD 3-RING 
CIRCUS and more - 
25 New Thrilling Hi- 
larious Acts at old 

Low Prices
Starring Tai ana, New 
Outstandlng Femole 
Llon and Tiger Train- 
er, Flying Car proiec 
tile, 13 Aerlal 
Disolavs, I Animal 
acts, plūs 10 Ele- 
phants, Mogic llluslo- 
nist, Motorcvcle on a 
tlghtwlre, Clowns and 
Comedv Acts with a 
big, colorful Bicenten-
THAT’S 
MENT'

spectocular
ENTERTAIN-

ALL AT DOWNTOWN
JAM. 19 thru 25 CIRCUS SCHEMAI

Weekday Evenings 
Mon.-Vhurs., Jan. 19-22 

$4.00, $3.25, $2.75, $2.25 
Fri. & Sat Evenings & 
Sat. & Sun Matinees 

$4.50, $4.00, $3.50, $3.00, $2.50 
Sun. Matinees: 2 P.M. & 6 P.M 
(Sponsored 'by Cancer Society)

Reserved Seat Prices 
(Tax Included) 

Matinees, 2 P.M. 
Evenings, 8 P.M.

Weekday Matinees
Wed., Fri„ Jan 21, 23

$3.50, $3 00, $2 50

FOR SPECIAL GROUP RATES CALL 861-5773

BILIETAI JAU PARDUODAMI 
CLEVELAND PUBLIC HALL 

CONVENTION CENTER BOX OFFICE 
ATIDARYTA KASDIEN nuo 10 iki 5 vai. vak.

NEMOKAMAS 15 MIN. AUTOMOBILIO PASTATYYMAS 
PRIE KASOS.

Nr. 2 — 13

nę vaikai. Užgroja romantiš 
ka muzika. Poros rikiuojasi 
šokiams skirtoje vietoje. 
1976 metai atidarė duris į 
mūsų visų gyvenimą.

1941 metų sutikimas Vil
niuje, Gedimino 23 ... Čiurlio 
nio Ansamblio patalpos šalia 
radiofono, perpildytos sve
čiais, triukšmu ir laukimu ... 
Alfonsas Mikulskis, Ona Mi
kulskienė ir didelis skaičius 
asmenų, kurie vėliau įrašė 
aukso raidėmis savo darbus 
į mūsų kultūros istoriją, suti 
ko 1941 metus, drąsiai giedo 
darni mūsų himną, nežiūrint 
okupanto budrios akies. Su
jungti daina, meile savajai 
liaudies muzikai ir kultūrai, 
čiurlioniečiai pradėjo neper
traukiamą naują Naujųjų 
Metų tradicinę grandį. 1944 
metų gruodžio paskutinę die 
ną, laukdami Naujųjų 1945 
Metų, Sąjungininkų bom
bonešiams lankant Vokieti
jos didmiesčius, palikus ug
nies ir kalavijo’ ženkle numy 
lėtas tėviškes, čiurlioniečiai 
šventė senųjų metų pabaigą

i
(Nukelta į 14 psl.)

• Statė Farm namų drau
dimas duoda pilną apsaugą 
žema kaina. Ir Statė Farm 
yra didžiausia namų drau
dimo bendrove. Pilnam drau 
dimo patarnavimui kreipki
tės pas Kęstutį Gaidžiūną, 
telef. 289-2128.

HALI
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Vysk. M. Valančiaus lit. mokyklos eglutės programoje 7-8 skyriaus mokiniai: 
Nasvytytė, Janavičiūtė, Kuprevičiutės, Banionytė irPuškorius.

V. Bacevičiaus nuotr.

VYSK. M. VALANČIAUS MOKYKLOS 
KALĖDINĖ EGLUTĖ

Paskutinę mokslo pusme
čio dieną šv. Jurgio para
pijos salėj eįvyko tradicinė 
Vysk. M. Valančiaus Litua
nistinės Mokyklos Kalėdų 
Eglutė, dalyvaujant dide
liam būreliui mokyklos bi
čiulių ir parapijos šeiminin
kui kun. B. Ivanauskui. Mo
kyklos direktorė A. Bala- 
šaitienė trumpu žodžiu pa
sveikino moksleivius, mo
kytojus, tėvų komitetą ir 
svečius, o kun. Ivanauskui, 
švenčiančiam savo 65 gim
tadienį, palinkėjo geros 
sveikatos, sėkmės ir ištver
mės ganymo darbe, šventės 
dalyviai sugiedojo soleni- 
zantui "Ilgiausių Metų", o 
kun. Ivanauskas padėkojo 
visiems trumpu, linksmu 
žodžiu.

Mokyklos Eglutės pro
gramą atliko pradžios mo
kyklos mokiniai. Progra
mai sklandžiai ir skoningai 
vadovavo aštunto skyriaus 
mokinė Kristina Kuprevi- 
čiūtė, jau patyrusi ir su
mani programos pranešėja, 
pasižyminti dailia lietuvių 
kalba ir laisva laikysena 
scenoje. Ypatingą dėmesį 
teko atkreipti į nepapras

ju. Jurgio parapijos klebonui kun. B. Ivanauskui giedama ilgiausių metų jo 
gimtadienyje. V. Bacevičiaus nuotr.

tas mokytojų pastangas, 
kurių išdavos matėsi trum
puose, visais atžvilgiais ge
rai paruoštuose ir skonin
guose scenos pasirodymuo
se. Salė buvo skoningai de
koruota tėvų komiteto na
rių ne vien tradicinėmis Ka
lėdų žvaigždėmis ir eglute, 
bet mokytojos Žilinskienės 
pastangomis sienose ir ant 
stulpų buvo meniškai išdės
tytos M. K. Čiurlionio pa
veikslų reprodukcijos, ku
rios sudarė foną aštunto 
skyriaus pasirodymai apie
M. K. Čiurlionį, muziką ir 
menininką. Mok. Žilinskie
nės buvo paruošta originali 
ir įdomi medžiaga, kurią su 
labai dailia lietuvių kalba 
ir įsijautimu pristatė jos 
mokiniai. Mok. J. Orantie- 
nės klasė originaliai į sce
ną įvedė visus metų mėne
sius su pritaikytais kostiu
mais ir trumpais, mintinai 
išmoktais eilėraščiais. Mok. 
M. Nasvytienės jaunieji 
mokiniai, pasirodę su Trijų 
Karalių pyne, buvo puikiai 
paruošti tiek kalbos, tiek 
savo sceninės išvaizdos at
žvilgiu. Mok. A. Palūnienės 
mokiniai suvaidino trumpą 

scenos vaizdelį "Kodėl spyg
liuoti medžiai visada žaliuo
ja". Palūžusiais sparnais 
paukštelis, lapuoti ir spyg
liuoti medeliai parodė tiek 
vaidybinius sugebėjimus, 
tiek mokytojos darbą išmo
kyti mūsų jaunimą dailios 
tarsenos ir laikysenos sce
noje. Ugnelės Stasaitės spe
ciali angliškai kalbančių 
klasė pasirodė su "Kalėdų 
Seneliu”. Ir čia matėsi mo
kymo pastangos ir pozity
vūs rezultatai. Kalėdų pro
gramą baigė Asta Puško
riūtė su Vyties Nemunėlio 
eilėraščiu patriotiniais mo
tyvais. Tradicinis Kalėdų 
senelis (busimasis abitu
rientas Andrius Razgaitis) 
trumpu žodžiu pasveikino 
mažuosius ir visus apdova
nojo dovanomis. Po progra
mos įvyko tėvų komiteto su
ruoštos vaišės, kurios vyko 
tokioje jaukioje atmosfero
je, kad svečiai ir dalyviai 
dar ilgai nesiskirstė.

šitoji Kalėdų Eglutė, tęs
dama mūsų mokyklų tradi
cijas, ne vien buvo pramo
ga, bet taip pat ir puikus 
mokyklos darbo egzaminas. 
Pasišventusioms mokyto

CLEVELANDE...
(Atkelta iš 13 psl.) 

apgriautoje Berlyno kavinė
je. Prieš pat vidurnaktį, su
sidėjus pavojaus aliarmui, 
Alfonsui Mikulskiui pradė
jus tradicinę kalbą, visi nu
skubėjo į slėptuves. Po pa
vojaus, sugrįžus į nešildytą, 
apgriautąjį restoraną, an
samblio simbolis ir vadovas 
Alfonsas Mikulskis baigė 
savo kalbą. Berlyno griuvė
siuose skambėjo mūsų him
nas.

Ir taip per ištisus dešimt
mečius, Berlyno griuvėsiuo
se, Austrijos Alpėse, Saaro 
kraštuose, tarp okupacijų, 
karo ugnies, krintančių bom
bų, emigracijos ir įsikūrimo 
problemų, Čiurlionio an
samblis išliko gyvas savo tu
riniu ir savo dvasia. Nors 
šiandiena jau jame nebėra

joms tenka palinkėti toli
mesnės sėkmės jų kūrybin
game darbe. f A)

šios dienos grožio salionas 
su vakar dienos kainomis

Viskas vėliausios 
mados pas 

Andre Duval...
Patrauklus naujas de

koravimas, patys naujau
si įrengimai ir geriausiai 
už viską, mūsų einančios 
su diena talentingos pa
tarnautojos, kiekviena iš 
jų eksperte technikoje ir 
stiliuje.

Taip viskas seka šios dienos reikalavimus, 
išskirus kainas . . .

Shampoo & HAIRCUTTING _,QC
Styleset $3.45 from only

not $7.50 not $7.50

Blower Cut and Style $6.95
not $15

L’Oreal Perm 
$12.50

not $17.50

Sale of Beauty $7.87
Special — the famous 
Vita Perm, complete 
with cut. 

Permanent Eyelashes, individually applied, $15 
No-Set Perm by Helene Curtis, $10

No rollers, no pincurls, ever again!
Jeigu jūs dar nebandėte mūsų saliono, jūs pra-. 

randate puikų grožio pažinimą. Nieko nėra ką jūs 
galėtume prarasti — ir jeigu jūs neesate patenkinta 
mūsų stiliumi, sąskaita nebus pristatyta.

Penktadienį ir šeštadienį 50 c. daugiau

EAST
• 406 Euclid Avė., 2d F. 781-3161
• Southgate, 5899 Warrensville, 

663-6346
• Opposite Eastgate, 449-3435
• Severance Center, 

382-2600, 382-2569
• Shoregate, 944-6700,
• Mentor, 255-9115, next to Zayre’s 

Lake Shore Blvd.
• Painesville 357-6129

The New Market

nei vieno nario, kuris šventė 
pirmuosius 1941 metus Vil
niuje, bet to ansamblio vado
vas ir kūrėjas kompozitorius 
Alfonsas Mikulskis ir kank
lių vadovė bei jų muzikos 
renesanso kaltininkė Ona Mi 
kulskienė yra čia su mumis, 
tarsi pabrėždami tą nenu
trūkstamą saitą tarp mūsų 
numylėtos Lietuvos ir dabar 
ties.

1976 Naujieji Metai, kaip 
ir kas met, jau pravėrė du
ris į mūsų gyvenimą. Nuo 
1941 metų, per karo audras 
ir emigracijos sunkumus, 
įsisteigė visa eilė organizaci
jų, visa eilė kultūrinių insti
tucijų. Tačiau tik vienas 
Čiurlionio ansamblis šian
dieną gali didžiuotis savo 
šaknimis, kurios išleido pir
mąsias atžalas mūsų amžino
je sostinėje Vilniuje.

Leimingų Naujųjų 1976 
metų Čiurlionio ansambliui, 
jo vadovams, nariams, rėmė 
jams ir visiems, kuriems 
brangus saitas su amžina, ge 
ležinio vilko garso sostine 
Vilniumi.

Frosting $17.50
not $30 cup

or 
cap

I $20Ufill'Cfm cut
The great new wave 
that’s pre-programed 
for beautiful results 
everu time. $25 at 
most salons.

WEST
• Opposite Southland, 

845-3400
• Opposite Westgate. 

333-6646
• North Olmsted,

777-8686
• Parmatown,

884-6300
• Midway Mali, 

Elyria 324-5742 
Lorain 232-8020
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CLEVKLANDE 
IR APYLINKtSE

M. KRUPAVIČIAUS 
MINĖJIMAS

Prel. Mykolo Krupavi
čiaus 5-rių metų mirties Iš
kilmingas Minėjimas Cleve
lande įvyksta š. m. sausio 
11 d. Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos parapijoje. 
10 vai. šv. Mišios už velio
nies sielą, 4 vai. p. p. para
pijos salėje minėjimas-aka- 
demija.

Minėjimo programa: įva
dinis žodis, invokacija, A. J. 
Kasulaičio paskaita, ištrau
kos iš velionies raštų. Dr. 
D. Tamulionytė pristatys 
filmą iš paskutinio velionies 
gyvenimo laikotarpio. Po 
minėjimo pabendravimas 
prie kavos ir užkandžių apa
tinėj salėj. Minėjimą rengia 
Clevelando LKDS Skyrius 
ir Ateitininkija.

Malonoiai kviečiame visus 
Clevelando ir apylinkių lie
tuvius minėjime-pamaldose, 
akademijoj ir vaišėse daly
vauti. Asmeniški kvietimai 
nebus siuntinėjami. Įėji
mas nemokamas.

Rengėjai

SIBIRO KANKINIO
J. KREIVĖNO PASKAITA

Sausio 18 d. 4 vai. Lietu
vių Namuose, Kar. A. Juo
zapavičiaus šaulių kuopa 
ruošia paskaitą — Vykimas 
okupuoton Lietuvon ir ben
dradarbiavimas su Lietuvos 
pavergėju. Paskaitą skai
tys neseniai atvykęs iš oku
puotos Lietuvos Sibiro kan
kinys J. Kreivėnas. Po pa
skaitos šaulės svečius pa
vaišins kava ir saldumy
nais. šaulių kuopa, nuošir
džiai kviečia Clevelando vi
suomenę atsilankyti į įdo
mią paskaitą.

• Dirvai reikalingas pa
talpoms valytojas ar valy
toja. Skambinti telefonu: 
431-6344.

• Dirvai ir jos skaityto
jams nuoširdžius linkėji
mus 1976 metams atsiuntė 
Dievo Motinos N. P. para
pijos (Clevelande klebonas 
kun. G. Kijauskas, S.J. Taip 
pat jis linki visiems Dir
vos bendradarbiams gau
sios Viešpaties palaimos 
spaudos darbe.

• Dail. Nijolė Palubins- 
kienė su dešimt savo kūri
niais dalyvauja 7 grafikų 
parodoje Valey Arts Center 
155 Bell St., Chagrin Falls, 
Ohio. Paroda atidaroma 
sausio 10 d., šeštadienį, 8 
vai. vak. ir tęsis iki vasa
rio 1 d.

• Apsaugokite savo na
mus ir asmeninį turtą nuo 
betkokios nelaimės. Ir apsi
saugokite save nuo teisinės 
atsakomybės. Viskas viena
me, nebrangiame Statė 
Farm namų draudime. Pil
nam draudimo patarnavi
mui kreipkitės pas Kęstutį 
Gaidžiūną, telef. 289-2128.

• V. Bacevičius, LB Cle
velando apyl. socialinio sky
riaus vedėjas, per šventės 
aplankė 12 sergančių LB 
narių ligoninėse ir namuo
se, įteikdamas kuklias do
vanėles.

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

• Pas L. A. Dautartus 
viešėjo iš Los Angeles V. 
Barauskienė su dukra Dai
na ir sūnumi Arvydu. Prieš 
12 metų jie apleido Cleve- 
landą ir pernai mirė jų 
brangus tėvas ir vyras Ka
zys Barauskas.

• E. Malskienė susižeidė 
ranką ir po operacijos 
sveiksta Hillcrest ligoninė
je.

PAVYZDŽIŲ SIUVĖJAI
Vyraujantis gamintoja* sportinių 

drabužių moterim* aiulo siuvėjam* 
karjero* galimybę paruoiiant mode
lių pavyzdžiu*. Apmokomo* atoeto- 
go*. šventadieniai ir kiti papildomi 
priedai. Konfidencialiam interview 
•usisiekite *u Diane Fawcett, Person
nel Dept.

DALTON OF AMERICA
DALTON BLVD.

CLEVELAND. OHIO 
PHONE 946-4000

DIRVOS JUBILIEJINIS 
BALIUS SAUSIO 24 

Slovenian Auditorium,6417 St. Clair Avė. Cleveland
MENINĖ PROGRAMA, KARŠTA VAKARIENĖ SU GĖRIMAIS IR ŠOKIAI. 

ASMENIUI $12.00.

MENINĖJE PROGRAMOJE DALYVAUJA:

Clevelando Vyrų Oktetas su sol. Irena Grigaliūnaite, vad. R. Babicko; 
Balys Gaidžiūnas — poema: "Mano kartos likiminiai metai”. 
Vakaro programą paįvairins Vladas Vijeikis iš Chicagos. 
šokiams gros Slabodos orkestras. Pradžia 7 vai. vak.

Bilietus stalais (po 10 asmenų) ar pavieniai galima užsisakyti pas Dirvos 
Jubiliejinio Baliaus Rengimo Komiteto p irmininką dr. Antaną Butkų (tel. 932-9944) 
arba Dirvoje (tel. 431-6344).

Visi maloniai kviečiami į balių atsilankyti.

RENGIMO KOMITETAS

• O. Jarasūnienė išskrido 
į Los Angeles pas savo sūnų 
Emanuelį ir išbus ten apie 
mėnesį laiko.

• Naujųjų Metų sutikimo 
pobūvyje Lietuvių Namuo
se per klaidą buvo sukeistas 
apsiaustas ir rasta apyran
kė.

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

CLEVELANDO 
PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

• SAUSIO 10-11 D. DaiL J. 
Juodžio kūrinių paroda Nau
josios parapijos salėje. Rengia 
LB apyl. valdyba.

• SAUSIO 11 D. Prel. M. 
Krupavičiaus 5 metų mirties 
sukakties minėjimas Naujosios 
parapijos salėje. Pradžia 4 vai. 
P- P-

• SAUSIO 17 D. Neringos 
tunto jaunimo vakaronė.

• SAUSIO 18 D. Sibiro 
tremtinio Kreivėno paskaita 
apie ryšius su ok. Lietuva, Lie
tuvių Namuose, 4 vai. p. p.

• SAUSIO 24 D. Dirvos ju
biliejinis balius Slovėnų Audi
torijoje. Pradžia 7 vai. vak.

• SAUSIO 25 D. Pedagogi
nių lituanistikos kursų litera
tūros simpoziumas.

• SAUSIO 31 D. Lietuvių 
Namuose literatūros valandėlė. 
Rengia moksleiviai - studentai 
ateitininkai

• VASARIO 8 D. Lietuvių 
Fondo popietė Lietuvių Na
muose. Programoje mergaičių 
choras Nerija.

• VASARIO 15 D. 11:30 Šv. 
Jurgio parapijos salėje Vysk. 
Valančiaus lit. mokyklos tėvų 
komiteto rengiami pietūs.

• VASARIO 28 D. tradicinis 
blynų balius Lietuvių Namuo
se. Rengia Pilėnų Tunto tėvų 
komitetas.

• KOVO 6 D. Lietuvių Na
muose simpoziumas "Mūsų 
veikla po Helsinkio nutarimų’’. 
Rengia ALT S-gos Clevelando 
skyrius.

• KOVO 20 D. Kaziuko 
mugė.

• BALANDŽIO 25 D. Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokinių pirmoji šv. 
Komunija.

• GEGUŽĖS 1-2 D. Cleve
lando ateitininkų šventė.

• GEGUŽĖS 8 D. Grandinė
lės šokių, muzikos balius Slo
vėnų auditorijoje.

• GEGUŽĖS 9 D. Žalgirio 
šaulių kuopos moterų sekcija 
ruošia Motinos Dieną.

• GEGUŽĖS 9 D. šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
rengiamas Motinos Dienos mi
nėjimas.

• GEGUŽĖS 23 D. šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
mokslo metų pabaigimas.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATA

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS CLEVELANDO APYLINKĖS 
VALDYBA MALONIAI KVIEČIA CLEVELANDO IR ARTIMŲJŲ 

APYLINKIŲ LIETUVIUS ATSILANKYTI

DAIL. JURGIO JUODŽIO dailės kūrinių 

PARODOJE
LIETUVIŲ NAMUOSE š. M. SAUSIO 10-11 D.D.

Oficialus parodos atidarymas įvyks šeštadienį, sausio 10 d. 
6 vai. vak.

Sekmadienį paroda atidaryta nuo I 2 vai. iki 7 vai. vak.

ĮĖJIMAS — AUKA.

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS Į

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. 
Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms.

Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius. 
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.



DIRVA
Mirė Jonas Jasiukaitis
Jonas Jasiukaitis, staty

bos inžinierius, mirė š. m. 
sausio 2 dieną Loretos ligo
ninėje, Chicagoje. Velionis 
gimęs 1894 m. lapkričio 7 
d., Kaune. Ten pat išėjęs 
pradžios ir vidurinį moks
lus. Pirmojo pasaulinio ka
ro metu buvo pasitraukęs į 
Rusiją ir Saratove buvo 
pradėjęs inžinerijos studi

A. + A.

Korp. Neo-Lithuania filisteriui 

inž. JONUI JASIUKAIČIUI 
mirus, jo žmonai VERONIKAI, sūnui 

ERIKUI ir jo žmonai, anūkui POVI- 

LUI-ALEXANDRUI ir jo motinai DO- 

ROTHY reiškiame gilią ir nuoširdžią 

užuojautą

Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausioji Valdyba

A. t A.

Inž. JONUI JASIUKAIČIUI 
mirus, jo žmonai VERONIKAI, sūnui 
ERIKUI ir jo žmonai GRAŽINAI, anū
kui POVILUI-ALEXANDRUI ir jo 
motinai DOROTHY reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime

Vanda ir Vaclovas 
Mažeikai

Valerija ir Mečys 
Š i m k a i

Mylimai sesutei Lietuvoje mirus,

ONUTĘ ir JURGI

RIBINSKUS

nuoširdžiai užjaučia

Pajauta ir Jonas 
Gaižučiai 

ir
Elena Stašiene

jas, tačiau jas baigė, grįžęs 
į atsikuriančios Lietuvos 
Kauną, Lietuvos Universi
tete.

1922 iki 1927 metų Jonas 
Jasiukaitis dirbo Krašto 
Apsaugos Ministerijos, ka
ro butų valdyboje. Vėliau 
perėjo į žemės ūkio Minis
teriją ir kaip statybininkas 
inžinierius padarė didelį 

įnašą, parenkant statybi
nes medžiagas bei sudarant 
pavyzdinius projektus Lie
tuvos žemės ūkio viene
tams, vienkiemiams tinka
mų, stilingų trobesių.

Be tiesioginio įstaigų dar
bo, Velionis dėstė kelis kur
sus Aukštesniojoj techni
kos mokykloje, Kaune ir 
Aukštesniojoj Kultūrtech- 
nikų mokykloj, Kėdainiuo
se. 1938 m. iki 1944 metų 
skaitė žemės ūkio architek
tūros kursą Vytauto Di
džiojo Universiteto, techni
kos fakultete.

Jonas Jasiukaitis supro
jektavo ir statybos dar
bus prižiūrėjo Veterinarijos 
Akademijos ir jos klinikų 
septynių pastatų komplek
są, Vilijampolėje (1935-38). 
šiame skoningai sukompo
nuotame pastatų komplekse 
bei jo detalėse Jasiukaičiui 
pavyko surasti daug origi
nalių, tik lietuviškai staty
bai būdingų formų. 1937-40 
Velionis prižiūrėjo VD uni
versiteto klinikų statybą. 
Savo apimtimi tai buvo di
džiausia statyba Kaune; 13 
ha plote tilpo šeši pastatai 
bendros talpos 150,000 m3. 
(Liet. Enc.).

Velionis nuo pat jaunys
tės buvo susipratęs lietuvis. 
Neturiu šiuo metu davinių, 
ar jis paliko užrašus, bet jis 
atmintyje turėjo spalvingus 
ir lietuviui įdomius vaizdus 
apie ano meto, dvidešimto
jo amžiaus pradžios, Kauno, 
Rusijos Caro Imperijos ka
rinės tvirtovės gyvenimą 
bei gyventojų socialinius ir 
tautinius santykius. Lietu
vos Universitete studijų 
metais, Jonas įsijungė į tik 
ką įsisteigusią Lietuvių 
Studentų Tautininkų Kor
poraciją Neo-Lithuanią. Ir 
šiai korporacijai, josios sie
kiams jis likosi ištikimas 
iki mirties. Neolituanų gre
tose jis visad buvo savas, 
aktyvus ir kūrybingas. Taip 
pat jis šiltai vertinamas ir 
jo profesijos kolegų draugi
joje. Daugis jo buvusių mo
kinių, studentų šiandien yra 
iškilūs profesionalai, vienos 
ar kitos srities inžinieriai. 
Už nuopelnus mokslinant ir 
ugdant jaunuosius inžinie
rius, Pasaulio Lietuvių In
žinierių ir Architektų Drau

Pranešame visų žiniai, kad 1948 m. Vo
kietijoje mirusio

A. A.
JUOZO 

VILKUTAIČIO-KETURAKIO,
”Amerika pirtyje” autoriaus, palaikai buvo 
sudeginti Augsburgo Krematoriume ir 1975 
m. lapkričio 18 dieną urna su pelenais buvo 
palaidota į žmonos, A. A. Magdalenos Vil- 
kutaitienės kapą, Kalvarijos kapinėse Cle
velande. Laidotuvių apeigas atliko Dievo 
Motinos N. P. parapijos klebonas kun. Ge
diminas Kijauskas.

Velionio dukros, ir sūnūs

gija yra pakėlusi jį į savo 
garbės narius.

1944 metais Jonas Jasiu
kaitis su šeima pasirinko 
tremties likimą, pasitrau
kė į Vokietiją. Ilgesnį metą 
gyvendamas didžiojoje Ha
nau a/M stovykloje, Velio
nis Jonas daug prisidėjo 
prie tos stovyklos apgriau
tų pastatų atstatymo, re
monto, tuo sudarydamas 
galimybę benamiams turėti 
pastogę. <

1949 metais J. Jasiukaitis 
su šeima (žmona Veronika 
ir sūnumi Eriku) atvyko į 
JAV ir apsigyveno Cicero, 
Illinois. Amerikoje iki pen
sijos amžiaus jis dirbo sa
voj profesijoj, inžinierinėse 
kompanijose, drauge daly
vaudamas lietuviškame gy
venime.

Jonas Jasiukaitis palaido
tas Chicagoje 1976 m. sau
sio 5 d. Išvakarėse, Korp! 
Neo-Lithuania vyr. valdy
bos iniciatyva, buvo sureng
tas gražus su Velioniu atsi
sveikinimas Butkus-Vasai- 
tis koplyčioje, Ciceroje.

Mečys Valiukėnas

LIETUVIAI DAILININ
KAI KILNOJAMOJE 

PARODOJE
200 Metų Amerikos Ne

priklausomybės sukakčiai 
paminėti, Illinois Arts 
Council per Balzeko muzie
jų paskyrė lėšų, kilnojamos 
parodos suruošimui. Paro
dą apribojo 20-čia lietuvių 
dailininkų, gyvenančių Illi- 
nois valstybėje.

P. Stanley Balzeko, Jr. 
paprašytas, Petras Aleksa 
suorganizavo tokią parodą, 
kurioje jau sutiko dalyvau
ti šie dailininkai: Vanda 
Balukienė, Henrikas Blyš
kia, Jonas Kelečius, Janina 
Kinkienė, Aleksandras Mar
čiulionis, Eleonora Marčiu
lionienė, Janina Monkutė- 
Marks, Sesuo Mercedes, 
Bronius Murinas, Antanas 
Petrikonis, Mikas Šileikis, 
Zita Sodeikienė, Danguolė 
Stončiūtė, Ada Sutkuvienė, 
Vytautas O. Virkau, Ed. 
Walaitis, Giedrė žumbakie- 
nė, Juozas Mieliulis, Algir
das Kurauskas ir Petras 
Aleksa.

Pirmoji paroda įvyksta 

Chicago Public Library-Cul- 
tural Center (Randolph gat
vės rotundoje) nuo vasario 
13 d. iki kovo 1 d., ir bus 
jungiama kartu su Lietuvos 
Nepriklausomybės minėji
mu.

Parodos atidarymas įvyks 
vasario 18 d. nuo 5:30 v. v.

• Korp! Neo-Lithuania 
Chicagoje valdyba pasi
skirstė pareigomis: dr. Ži
vilė Modestienė pirmininkė, 
Algis Augaitis vicepirm., 
Antanas Juodvalkis iždinin
kas, Kornelija Bakšytė se
kretorė, Vita Aleksandrū- 
naitė vald. narė. Valdybos 
adresas: Mrs. Živilė Modes
tienė, 6456 S. Talman Avė., 
Chicago, III. 60629.

Valdybos pakviesti Rai
mundas Gerštikas — arbi
ter elegantiarum ir Algis 
Modestas — junjorų tėvū
nas, jau eina savo pareigas.

KUR MŪSŲ TAKSŲ 
DOLERIAI DINGSTA?
Dažnai girdime ir spau

doje skaitome apie beato- 
dairį federalinės valdžios 
išlaidumą, apie nereikalin
gus piliečių sudėtų pinigų 
naudojimus ir nesustabdo
mą bridimą į skolas, kylan
čią infliaciją ir nemalonų 
pinigų vertės kritimą. Ne
nuostabu todėl, kad jau ir 
pačiame kongrese atsiranda 
sąžiningų žmonių, kurie iš
drįsta pakritikuoti finansi
nę vyriausybės politiką.

Čia duodame keletą kla
siškų išlaidumo pavyzdžių, 
kurių patiekė amerikiečių 
spaudai UPI agentūra:

• $342,000 Michigan 
Statė universitetui surinkti 
tarp studentų žinias, kur, 
kada ir su kuo jie turėjo ly
tinius santykius prieš ves
tuves.

• $100,000 išsiuntinėti 
paštu informacijas apie sek
są pagal sąrašus "teenage- 
riams’’ berniukams, pasižy
mėjusiems seksualiniu ak
tyvumu įdedant kuponus 
gauti siuntiniams apie pro
filaktiką kainuojantiems 
apie $400.

• Samdomų šoferių vai
ruojami limuzinai naudoja
mi 800 biurokratų ne tik 
darbo valandoms, bet ir 
vykti į darbą ir grįžti į na
mus. Metinės išlaidos $13 
milijonų.

• Valdžia davė beduinams 
(arabams) $17,000 įrengti 
jų apsiaustų valyklai. 
$71,000 sudaryti istorijai 
komikų knygų. $5000 išana
lizuoti smuiko varnišui. 
$19,300 surasti priežastis, 
kodėl vaikai nukrenta nuo 
triračių ir $113,417 atras
ti, kad dauguma motinų ge
riau vartoja nereikalingus 
laidymo vaikų drabužius.

• National Science Foun- 
dation išleidžia milijonus 
ištirti, pavyzdžiui, ar šim
panzės gali išmokti kalbėti. 
Vienas tyrimų fondas atra
do, kad 48 procentai visų 
amerikiečių tiki velnią. Ię 
tam tikslui, žinoma, išleis
ta nemaža taksų pinigų.

(Pk)
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