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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

CLEVELANDO MERAS RALPH J. PERK 
PASKELBĖ DIRVOS DIENA

Praėjusį ketvirtadienį, 
sausio 15 d., Clevelando 
miesto meras Ralph J. Perk, 
atžymėjimui Clevelande jau 
60 metų leidžiamo lietuvių 
laikraščio ‘Dirva’ sukaktį, 
miesto rotušėje priėmė Vil
ties Draugijos, kuri yra Dir
vos leid. vicepirmininką 
dr. AntanM Jutkų ir Dirvos 
redaktorių Vytautą Gedgau
dą. Audiencijos salėje, daly
vaujant gausiam būriui žmo
nių, meras perskaitė savo 
proklamaciją, sk 
sausio 15 dieną uinvUS 
DIENA (žiūr. 3 psl.).

Priėmime taip pat dalyva
vo Clevelando viešųjų mies
to įmonių direktorius inž. 
Raimundas Kudukis, žurna
listas Algis Rukšėnas ir 
mero asistentas, didelis lie
tuvių bičiulis, Vaclav Hyv- 
nar.

Meras Ralph J. Perk šil
tais žodžiais atsiliepė apie 
Dirvą, jos nuveiktus darbus 

ir įnašą į lietuvių bei ameri
kiečių gyvenimą.

Po to meras paprašė direk 
torių Raimundą Kudukį pri-

ATLYDŽIO ATEITIS JAV RINKIMU
PERSPEKTYVOJE VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Nors, kaip dabar atrodo, 
šių metų rinkimus daugiau
sia nulems ūkinė situacija, 
gali pasitaikyti smarkesnių 
susikirtimų ir dėl užsienio 
politikos, visų pirma dėl at
lydžio (detente) su Sovietų 
Sąjunga. To laukiant reikia 
prisiminti keletą faktų.

Niekas taip daug nepadė
jo sovietams kaip preziden
tas Rooseveltas. Tik jo įpė
dinio Trumano laikais pra
sidėjo taip vadinama "sulai
kymo” politika, kuri buvo 
grynai defenzyvinio pobū
džio. Pavyzdys, — jo susi- 

statyti priėmimime dalyvau
jančius susirinkusiems.

Dr. A. Butkus, padėkojęs 
merui leidėjų vardu, pakvie- 

kirtimas su gen. MacAr- 
thuru dėl Korėjos karo ve
dimo būdo. Tolimesni pre
zidentai ieškojo santykių su 
sovietais atlydžio, nors žo
dis "detente” dar nebuvo 
plačiau vartojamas. Atsi
minkime tik Eisenhowerio 
"Spirit of Camp David”, 
Kennedy pastangas šioje 
srityje privedusias prie ato
minių ginklų bandymo už
draudimo, Johnsono pasiū
lymą 'susitaikyti su Rytais’, 
kuris privedė prie pasitari
mų apie atominių ginklų ap
ribojimo pradžios.

tė atsilankyti šį šeštadienį 
Dirvos jubiliejiniame baliuje 
Meras Ralph J. Perk kvieti
mą maloniai priėmė.

Tokiu būdu Nixonas šioje 
srityje neatrado nieko nau
jo. Jei tarp jo ir jo pirmta- 
kūnų politikos buvo koks 
skirtumas, tai tik toks, kad 
prieš jį viešpatavusi taikin
ga koegzistencija buvo dau
giau pasyvios prigimties, 
tuo tarpu detente yra jau 
ankstyvesnės pastangos su
sitarti su sovietais įvairiose 
srityse. Pats Kissingeris 
dabar pripažįsta, kad Nixo- 
nas "detentę” politiniais su
metimais išpūtė į "a struc- 
ture of peace", taikos pa
statą, ruošdamasis rinki-

VIRŠUJE: Clevelando 
meras Ralph J. Perk, sausio 
15 d. paskelbęs DIRVOS 
DIENA, miesto rotušėje 
įteikia proklamaciją Dirvos 
redaktoriui Vytautui Ged
gaudui. Nuotraukoje iš kai
rės: Vilties Draugijos vice
pirmininkas dr. Antanas Būt 
kus, Clevelando meras Ralph 
J. Perk, Dirvos redaktorius 
Vytautas Gedgaudas, žurna
listas Algis Rukšėnas ir Cle
velando miesto viešąją įmo
nių direktorius inž. Raimun
das Kudukis.

Oficialaus Clevelando 
miesto fotografo Tibor 
Gasparik nuotr.

mams. Kaip matėme iš ank
styvesnių prezidentų veik
los, jie visi to paties ir to 
aiškiai norėjo amerikiečių 
dauguma, kuriai jie visi, 
siekdami išrinkimo, patai
kavo.

Nixono varžovas 1968 
m. rinkimuose ir ko gero 
dar būsimas prez. Fordo 
varžovas šių metų rinki
muose aiškina: "Dabar 
žmonės pasidarė gudresni 

(Nukelta į 2 psl.)
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SAVAIMĖ POLITI^^

Praėjusios savaitės pa
baigoje buvo paskelbta, kad 
Valstybės Sekretorius Kis
singeris šį antradienį, sau
sio 20 d., vyksta į Maskvą 
tartis su sovietais dėl vad. 
SALT II, t. y. strateginių 
atominių ginklų apribojimo 
pasitarimo tąsos. Tos vieš
nagės rezultatai gali paro
dyti, kiek sovietams dar rū
pi detente ir ar jie suinte
resuoti jos prailginimu, 
(žiūr. 1 ps. Detentes Atei
tis).

Kissingerio kritikai pri
kiša, kad sovietai praktiš
kai nesilaiko SALT I susi
tarimų, kurių galia baigiasi 
1977 m., todėl ir sekančio 
susitarimo laikysis tik 
JAV, o ne sovietai, šalinin
kai į tai atsikerta, kad ne
galima įrodyti, jog sovietai 
tikrai nesilaikė susitarimo 
RAIDĖS, o DVASIOS jie 
laikysis tik tada, jei bijos 
jAV-bių. Jei Kremlius įsiti
kino, kad JAV-bės baigia 
suirti, jis, savaime aišku, 
griebs visų jam prieinamų 
priemonių tą procesą pa
gerinti. Sovietai jau dabar 
turi pakankamai atominių 
ginklų, reikalingų JAV su
naikinimui ir jei jie įsigys 
jų dar daugiau, tai nepakeis 
galutino teroro balanso. 
Svarbu, kad sovietai nega
lėtų staigiu puolimu sunai
kinti viso JAV atominių 
ginklų arsenalo, t. y. liktų 
tiek, kad jų užtektų pačios 
Sovietijos sunaikinimui po 
netikėto užpuolimo. Už tat 
susitarimas faktinai tėra 
abejų kraštų konstatavi
mas, kad jiems nėra reikalo 
dar daugiau didinti savo 
atominių apginklavimo, kas 
savo keliu reiškia, kad abu 
kraštai yra pasmerkti... 
taikai.

Vladivastoke, kaip atsi
mename, Fordas susitarė su 
Brežnevu, kad abeji kraštai 
pasitenks 2,400 raketų ar 
kitų priemonių, kurie galė
tų nugabenti atominius už
taisus į kito krašto terito
riją (strategic delivery ve- 
hicles). Dabar klausimas 
sukasi apie tai, ar į tą skai
čių turi įeiti naujos prie
monės — sovietų bombone
šis, kurį amerikiečiai vadi
na BACKFIRE ir amerikie
čių ”cruise missile”, t. y. 
raketa, kuri gali būti pa
leista iš kitų lėktuvų (ar 
laivų), skrįstų žemės at
mosferoje ir galėtų labai 
taikliai pasiekti taikinius už 
1500-2000 mylių. Pagal 
Vladisvostoko susitarimą, 
’cruise missiles’, galinčios 
pasiekti taikinius už 360 
mylių, turi įeiti į tą magiš
ką Vladovostoko 2,400 skai
čių.

Pentagonas dabar teigia, 
kad jei skaičiuoti “cruise 
missiles’, reikia į tą 2,400 
skaičių įtraukti ir naujus 
sovietų bombonešius Back- 

fire. Sovietai aiškina, kad 
Backfire faktinai negali pa
siekti Amerikos kontinento 
ir grįžti atgal, o be to, ir 
amerikiečiai Vakarų Euro
poje turi labai greitų lėk
tuvų — naikintojų — bom
bonešių, kurie praktiškai ir
gi gali pasiekti visus Sovie
tijos taikinius. Už tat, jei 
skaityti BACKFIRE, reikia 
įskaityti ir juos. Kissinge
ris nurodo, kad JAV gali 
jau dabar- savo esančius 
bombonešius papildomai ap
ginkluoti su 11,000 ’cruise 
missiles’, o dar 10,000 jų 
gali turėti savo povande
niniuose laivuose. Turint 
tuos skaičius galvoje, nega
lima esą stebėtis, kad sovie
tai norėtų tą skaičių kaip 
nors apriboti.

Sovietai tokias ’cruise 
missiles’ irgi jau turi (kaž
ką panašaus jau turėjo ir 
vokiečiai Londono bombar
davimui), tačiau jie dar toli 
atsilikę su jų "guidance 
system” — t. y. sugebėjime 
rasti taikinius, bet anksčiau 
ar vėliau jie su ta problema 
turėtų susidoruoti. Ir tuo 
atveju iškyla naujas klau
simas. Jei sovietai dabar su
ka su dideliom transkonti- 
nentalėm raketom, kurias 
lengva susekti, kaip galima 
pasitikėti, kad jie neapgau- 
dinės su ’cruise misseles’, 
kurios tėra 20 ar 30 pėdų 
ilgio ?

★
Savaime aišku, kad Kis 

singeris Maskvoje kalbėsis 
ir apie Angolą, iš kurios sa
vaitės pabaigoje atėjo labai 
blogos žinios. Atrodo, kad 
National Front for the Li- 
beration of Angola (FN 
LA), kurį rėmė JAV ir Ki
nija, negalėjo atsilaikyti 
prieš Popular Movement 
(MPLA), kurią remia Mas
kva ginklais ir Kubos ka
riais. FNLA vadas Holden 
Roberto, atrodo, turės ieš
koti prieglobsčio pas savo 
žvogerį Zaires prezidentą 
Mobutu Sese Seko.

Po to MPLA nebus sunku 
susidoruoti ir antra pasi
priešinimo grupe National 
Union for the Totai Inde- 
pedence of Angola (UNI
TĄ), kurią rėmė JAV ir re
mia Pietų Afrika ir kuriai 
vadovauja Jonas Savimbi. 
Afrikos valstybių VIE
NYBĖS KONFERENCIJA 
Adis-Abeboje nesugebėjo 
sovietų įsikišimo net mora
liškai pasmerkti. (Balsai 
pasidalino pusiau 22 už, 22 
prieš, 2 susilaikė). Už tat 
sunku įsivaizduoti, kaip 
Kissingeris galėtų įkalbėti 
sovietus iš ten pasitraukti 
ar bent ne per daug savo 
laimėjimu girtis. Vieninte
lis jo argumentas yra tas, 
kad Angolos užpuolimu so
vietai nesilaikė nei deten
tes dvasios nei jų pačių pa
skelbtų Helsinkio akto prin-

JAV laivyno ‘’cruise missile” 21 pėdų ilgio.

Atlydžio ateitis...
(Atkelta iš 1 psl.)

(more sophisticated), dau
giau nusimano užsienio po
litikoje ir ne taip bijo rusų. 
Aš už detente be iliuzijų, ir 
tokios pat yra tautos nuo
taikos. Jos teisingos, žmo
nės žino, kad tarptautiniai 
santykiai įsitempia Penta
gone ir tarp jo draugų kiek
vienais metais kaip tik 
svarstomas biudžetas.”

Atstovų Rūmų respubli
konų mažumos John Rhodes 
teigia, kad amerikiečiai, 
nors nepasitiki rusais, bet 
vis tik nori taikos: “Vidu
rinioji klasė ir mažiau pa
siturintieji nori mažesnių 
mokesčių, o tai pasiekiama 
tik sumažinus karinį biu
džetą.”

Čia į akis krenta dvi iro
nijos. Kai kurie Valstybės 
Departamento pareigūnai 
— Kinijos reikalų eksper
tai — seniai aiškino, kad 
Kinijos komunistai turi 
bendrų interesų su JAV ir 
nori bendrauti. Jie buvo ap
šaukti komunistų agentais, 
bet kaip Nixonas nuvažia
vo į Kiniją, jis pasidarė did
vyris.

Antra ironija yra tokia, 
kad Washingtonas 25 metus 
varė komunistų “sulaiky
mo” politiką, nors komunis
tai neturėjo pakankamai jė
gos sudaryti kokią nors 
grėsmę už savo sienų, bet 
kai sovietai sustiprėjo (apie 
1970 m.), Vietnamas įrodė, 
kad amerikiečiai tam jau 
neturi valios.

Buvęs JAV kariuomenės 
Vietname vadas gen. Wil- 
liam C. Westmoreland savo 
šį mėnesį pasirodžiusiuose 
atsiminimuose: “A Soldier 
Reports”, skundžiasi, kad 
Washingtonas — preziden
tas Trumanas — neleido 
jam laimėti karo. Priešingai 
Amerikoje susidariusiai 

cipų, kas gali paskatinti 
JAV senatą, svarstant ato
minių ginklų apribojimo su
tartį, nepasitikėti sovietų 
pažadais. Sovietai, žinoma, 
to gali ir nebijoti. Kad per
galė gali apsukti galvą, ži
nojo jau ir Stalinas, (vm) 

nuomonei, garsioji Tet 
ofenzyva faktinai buvo di
džiausias komunistų pralai
mėjimas, kurį jam nebuvo 
leista išnaudoti. Per tą 
ofenzyvą komunistai nete
ko 37,000 žuvusių ir 5,800 
belaisvių. Amerikiečių nuo
stoliai buvo tik 1,001 žuvęs, 
o Pietų Vinetnamiečių krito 
2,082.

Bet tai jau praeitis... 
šiandien sovietai, kurie dar 
negalėjo pilnai išnaudoti 
komunistų laimėjimo Viet
name vaisius, pasistatė di
delį laivyną jau gali vesti 
imperialinę politiką, ką įro
do įvykiai Angoloje.

Iš tikro sovietų veikla 
pasmarkėjo po 1970 m. Iki 
tol nuo Kubos krizės 1962 
m. jie laikėsi daug ramiau. 
1970 metais ir vėliau jie 
bandė įsteigti savo povan
deninių laivų bazę Kuboje, 
siekė sąmišio Berlyne, įsi
maišė į Jordano-Sirijos ko
vas, Indijos-Bangladeš san
tykius ir turėjo savo pirš
tus įkišę 1973 metų Arti
mųjų Rytų kare.

Buvęs Nixono Gynybos 
Sekretorius Melvin R. Lair 
iš to pasidarė išvada, kad 
sovietai detente naudoja tik 
tam, kad užliūliuotų Vaka
rų demokratijas, o po to 
primestų savo sistemą liku
siam pasauliui.

Kissingerio nuomone, so
vietai visų pirma siekia sau 
lygaus statuso su JAV pri

pažinimo. Jie, žinoma, eitų 
Ir toliau, jei tik amerikie- 
apsileistų. Savo kritikų 
priekaištus, kad su sovie
tais reikia griežčiau derė
tis, Kissingeris atmeta, nu
rodydamas Jacksono pasiū
lymo susieti prekybos san
tykius su žydų emigracija 
rezultatus. Sovietai mieliau 
atsisakė nuo prekybinių 
lengvatų negu oficialiai leis
tų žydams išvažiuoti, nors 
prieš tai jie tyliai išleido 
30,000 per metus. Režimas 
Sovietijoje, ką liudija ir 
lankytojai Lietuvoje, kiek 
sušvelnėjo. Teoriškai jį ga
lima būtų vėl sugriežtinti, 
bet praktiškai tai padaryti 
jau sunkiau. Juo švelnesnis 
režimas, juo daugiau val
džia turi ieškoti populiaru
mo. Tokiu būdu detente yra 
pavojinga ir sovietams ...

Kaip ten būtų, pagal Har- 
ris Poli 1975 metų pabaigo
je amerikiečių didelė dau
guma vis dar norėjo tokios 
vadovybės, kuri ieškotų 
santykių su sovietais page
rinimo. Dėl to ir Kissinge
ris iki šiai dienai esąs po
puliarus. Kai amerikiečiai 
pradės daugiau ginčytis dėl 
detentes, jos tolimesnis li
kimas priklausys nuo sovie
tų laikysenos. Nepadaryda
mi didelių sau politikos pa
keitimų, jie gali padaryti 
vieną kitą ėjimą detentes 
priešininkų argumentams 
susilpninti. Dėl artėjančių 
rinkimų, iniciatyva priklau
so jiems.
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DIRVAI 60 METŲ
Spauda yra svarbiausioji 

viešosios nuomonės formuo
toja, tautos mąstysenos nu
statytoja ir kultūriniu verty
bių ugdytoja. Lietuvių 
tautos istorijoje spausdintas 
žodis suvaidino didesnį vaid
menį, negu bet kurioje kitoj 
tautoj.

Spauda mūsų kultūrinia
me ir visuomeniniame gyve
nime labai išsiskleidusi ir vi
sų mėgiama, tai ir Dirvos 
vieta yra taip pat kultūrinio 
gyvenimo ugdytojų ir puose
lėtojų tarpe.

1916 m. rugpiūčio mėn. 26 
dieną Clevelande pasirodė 
tautinės minties savaitraštis 
Dirva, persiorganizavęs iš 
1915 m. pradėjusio eiti laik
raščio Santaika. Kai Lietu
va dar buvo rusų carų pries
paudoje, lietuviai išeiviai 
Amerikoje per savo spaudą 
pradėjo gyvai ir nepriklauso
mai reikštis, kaip lietuviai, o 
ne rusai ar lenkai. Kaip lie
tuvio emigranto, taip ir spau 
dos kelias Amerikoje nebu
vo ir nėra rožėmis klotas. 
Anais laikais reikėjo drąsuo
lių, pasiryžėlių, kurie supra
to spausdinto žodžio reikš
mę ir galią. Be savos spau
dos lietuviai išeiviai Ameri
koje nebūtų išugdę nei savų 
parapijų, nei sukūrę organi
zacijų ir nebūtų tiek daug pa 
gelbėję atsikūrusiai nepri
klausomai Lietuvos valsty
bei. Šeima ir spauda yra 
tikrieji lietuvybės palaiky
mo šaltiniai.

Nuo Dirvos įsisteigimo 
dienos ji skelbė objektyvias 
žinias apie nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimą. Ji ragi
no steigti savas draugijas, 
klubus ir organizacijas. Sa
va spauda buvo geriausia 
mokykla Amerikoje.

Jeigu Dirva galėjo visą lai 
ką išlaikyti savo vieningą 
tautinį nusistatymą, turėjo 
aiškią apžiūrą į visus svar
besnius lietuviškus klausi
mus ir tą pažiūrą sėkmingai 
gynė ir gina, tai tas nuopel
nas priklauso buvusiems ir 
esamiems redaktoriams.

Čia trumpai reikia prisi
minti tuos laikus, kai tauti
nės minties laikraštis Dirva 
turėjo atremti aštrius puoli
mus dėl gruodžio 17 d. įvy
kių Lietuvoje, dėl preziden
to Antano Smetonos atvyki
mo Amerikon, o taip pat ne
turėjome čia kito laikraščio, 
kuris taip aiškiai ir be jokių 
svyravimų visą laiką būtų 
gynęs Lietuvos diplomatijos 

tarnybą. Dirvos puoselėta 
mintis pilnai atitiko Ameri
kos lietuvių tautininkų pažiū 
rai, kad nereikia griauti to, 
kas mūsų laisvės siekimo by
loje yra naudinga ir reikalin
ga-

Dirvai niekada nepritrūko 
savo tautai meilės. Ji per 60 
metų kovojo už lietuvių tau
tos laisvę ir nepriklausomy
bę. Ji visados žiūrėjo į Lie
tuvos šviesesnę ateitį. Lietu 
vos tautos laisvė, jos visų 
žmonių gerovė buvo visuo
met Dirvos šūkiu, kurį ji gy
nė, už kurį visuomet kovojo. 
Dirva, būdama tautinės min
ties atstovė, daugiausia vie
tos skiria tautinėms, politi
nėms ir kultūrinėms apraiš
koms svarstyti ir puoselėti.

Šios garbingos 60 metų 
sukakties proga linkėtina 
Dirvai ir toliau skleisti tauti
nę mintį išeivių lietuvių tar
pe. Nevengti ir kritiškesnių

Senieji metai nuleidę nie
kados nebepakeliamą uždan
gą nepaslėpė, neatėmė iš mū 
sų praeitų metų problemų, 
kurių visuomeniniam lietu
viškam išeivijos pasaulyje 
daug liko neišspręstų ir 
šiems 1976 metams.

Viena iš pačių didžiausių 
problemų yra jau 35 metus 
tebesitęsianti Lietuvos oku
pacija. Lietuvos nepriklau
somybės atstatymas nėra 
mūsų išeivijos galioje, tačiau 
gyvendami laisvajame kraš
te, galime ir tautiniu požiū
riu privalome atremti Lietu
vos pavergėjo skelbiamą lais 
vajam pasauliui melu pagrįs
tą informaciją, kurios nepa
žįsta svetimieji ir kartais 
lengvai pasitiki okupanto 
naudojamu melu, prievarta, 
neapykanta paremta sklei
džiama propaganda.

Kad šiais laikais vispusiš
ka informacija yra ne 
mažiau galinga už ginklus, 
tą pripažįsta visos valstybės 
bet šita priemone daugiau
sia naudojasi sovietiniai dik
tatoriai, tęsdami Lenino me
todą - ‘agituoti faktais’. Jei 
faktų nėra, išgalvoti, sukurti 
ir apkaltinti. Tas metodas 
mums lietuviams gerai žino
mas ir pažįstamas. Dėl jo 
mes palikom tėvynę ir mūsų 
broliai dabar tebėra savo 

pasisakymų vienokiu ar ki
tokiu klausimu.

J. Jurevičius 

gimtojoj žemėj nekaltai tero 
rizuojami taipgi tik melu pa
grįstos propagandos metodu 
ką ir dabar aiškiai tvirtina 
LKB kronikos ir pogrindžio 
laikraštis ‘Aušra’.

‘Informacija, informacija, 
informacija ... Žurnalistas 
tik maksimaliai atsiduoda
mas partijos idealams, tik 
taip gali eiti su gyvenimu. Ir 
mes stengiamės laikytis šių 
principų’ ... rašo ‘Vilniaus 
Tiesa’ 1975 lapkričio 18. Pa
brėžiant propagandos reikš
mę tam pačiam numery 
cituoja iš laisvojo pasaulio 
spaudos pasisakymų, pav.: 
‘Londono laikraštis Times sy
kį rašė: norint dabar įvykdy
ti Anglijoje perversmą, turė
ti 20 savo žmonių televizijo
je kur kas svarbiau, negu 
užimti geležinkelio ir telefo
no stotis’ ir tuo pagrindu Tie
sa’ įtikinėja savo skaitytojus 
įtaigojant komunistus tam 
metodui skirti daugiausia dė 
mesio. Mat per televiziją 
galima skelbti, įrodinėti, klai 
dinti milijonus žmonių. Ta
čiau, kada tai vyksta laisva
me krašte, žmonės girdėda
mi ir įvairių priešingų nuo
monių, gali skirti tiesą nuo 
melo, gi diktatūros kraštuo
se žmonės maitinami vienpu
siška, pavergėjui naudinga 
informacija, todėl nenuosta
bu, jeigu jie ir būna suklai
dinti, ima tikėti okupanto 
skelbiama propaganda.

Stebėdami pasaulio politi
nį veidą, matome, kaip sovie 
tai visomis priemonėmis ir 

stengiasi infiltruoti savo 
agentus į informacijų teiki
mo laisvojo pasaulio centrus 
Pradėta detentė su vakarų 
kraštais jiems daug palengvi 
no tų tikslų siekti, Tai pa
lengvino brautis ir į lietuvių 
išeivijos gretas. Štai bai
giančių į amžinybę keliauti 
senųjų lietuvių ateivių laik
raštis ‘Laisvė’ jau visas užpil 
domas Maskvos lietuviškų 
agentų propaganda ir jų ran
komis, stengiantis niekinti 
mūsų institucijas, organizaci 
jas, siekiančias Lietuvai lais
vės ir nepriklausomybės, o 
taip pat joms vadovaujan
čius asmenis. Bet jų nenau
dai, tas laikraštis lietuvių 
tarpe neturi jokios įtakos 
nei pasitikėjimo.

Sunkiau jiems įsibrauti 
į mūsų išeivijos informaci
nius centrus, bet skaudu, 
kad ir čia okupantų agentai 
šį bei tą laimi, ypač politinėj 
veikloj kaskart vis labiau 
ima svyruoti vienybė, o į silp
nesnes pozicijas priešui leng 
viau įsiveržti ir griauti veik
lą, nukreipiant dėmesį nuo 
tiesioginio tikslo ir vandens 
šaukšte kelti audrą savo tar
pe.

Komunistinės propagan
dos neišvengia nei mūsų jau
nimas, vykstąs į okupuotos 
Lietuvos stovyklas bei kur
sus. Kad taip yra tvirtina pa 
tys pavergėjai skelbdami sa
vo spaudoj ir kitokiais infor
maciniais būdais tokias min
tis: ‘Todėl labai svarbu, kad 
nesenai buvo pabrėžta res
publikinės mokslinės ateisti
nės propagandos koordinavi 
mo taryboje, kiekvienoje mo- 
kykloje organizuoti ateistinę 
veiklą taip, kad ji apimtų 
visus vaikus ir daugelį jų tė
vų. Tai reikalaujantis daug 
išradingumo, daug sumanu
mo nuolatinis auklėjamasis 
darbas’. (Tiesa, 1975.9.25)

Kad sumanumo ir išradin
gumo okupantų agentams 
netrūksta, rodo ir tėvynę 
belankančių lietuvių pasime
timas ar baimė, kad jų neiš
tiktų kaip ten gyvenančių 
brolių ir bent kiek laisvės 
oru bandančių atsikvėpti 
mokslininkų bei kultūrinin
kų dažnas tragiškas ir 
netikėtas mirties likimas, 
nes lankytojams ‘Šviesti’ jie 
naudoja visą savo išmonę, 
garbinti giminių išsiilgusių 
lūpomis svetimą, į mūsų tė
vynę įsibrovusį, okupantą. 
Jei ten yra kas pasikeitę, tai 
tik tai, kad pavergėjas tau
tos naikinimą vykdo tyles
niu ir gudresniu metodu. 
Vieni iš tų lankytojų, būda
mi atsparesnės lietuviškos 
sielos bei drąsos, nepasiduo
da komunistinei propagan
dai, o silpnesnės dvasios ir 
bailesni asmenys palūžta ir 
išduoda savo bei visos tau
tos principus, pradėdami 
skleisti Lietuvos pavergėjui 
panegyrikos žodžių srautą, 
atsakydami į klausimus jų 
spaudoje ir čia grįžus rodyti 
filmus apie Lietuvos gamtos 
grožį, kurį okupantas taip 

(Nukelta į 4 psl.)
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MELO KARAS (3) NAUJI PASAI

'Juodasis orkestras’ OK. LIETUVOJE
”D-Day (santąrviniųkų 

invaziją į Normandiją) bu
vo didžiausia politinė klaida 
visoje istorijoje. Jei D. Bri
tanija ir Jungtinės Ameri
kos Valstybės bent vienu 
žodeliu viešai padrąsintų 
sąmokslininkus (prieš Hit
lerį), Montgomery ir Eisen- 
howeris galėtų be šūvio iš
lipti į krantą, kur jie būtų 
sutikti su karine pagarba 
paties Rommelio. Bet D. 
Britanija ir JAV buvo pasi- 
ryžusios sunaikinti Vokieti
ją, taip kaip jos sunaikino 
per pirmąjį pasaulinį karą 
Austrijos-Vengrijos impe
riją; paskendusios akloje 
Vokietijos neapykantoje, 
jos nesugebėjo horizonte 
įžiūrėti didesnį priešą — 
Rusiją. Tik kvailiai nega
lėjo suprasti, kad tikras 
priešas yra Rusija ir kad 
vieną dieną Vakarų valsty
bės bus reikalingos stiprios 
ir demokratiškos Vokieti
jos, kad atsvertų bolševiz
mą. Jų (anglo-saksų) atsi- 
nešimas į sąmokslą prieš 
Hitlerį krauju užantspauda
vo Europos ir pasaulio liki
mą. Tiesiog baisu jį prisi
mint, ir mes už tą klaidą 
mokame iki šiai dienai.”

Taip konstantavo ameri
kiečių karo istorikas Char- 
les V. P. von Luttichau ir 
nors praeities negalime at
statyti, ją verta prisiminti.

★
Konspiracija prieš Hitle

rį, kurią Gestapo vėliau pra
minė ”Schwarze Kapelle” 
(juodasis orkestras), prasi
dėjo nuo pat jo atėjimo į 
valdžią. Jau 1934 m. birže
lio pabaigoje kariuomenės 
štabo viršininkas generolas 
Ludwig Beck pareiškė Hit
leriui, kad Vokietijos ka
riuomenės užduotis yra 
kraštą ginti, bet ne ruoštis 
užpuolimo karui, į ką Hit
leris atkirto: "Generole, ne
įmanoma sukurti kariuome
nės, jei jos neruoši kauty
nėm. Nėra taikos armijų,

SOVIETAI 
STENGIASI...

(Atkelta iš 3 psl.)
pat gerokai apnaikino. Bet 
šitų vietų lankytojai nemato 
ir rodo galutino žlugimo lem
tingosios prijungimo prie 
sovietų sukakties minėjimo 
proga okupanto surengtą 
dainų šventę, džiaugiantis ir 
kviečiant visus atsilankyti 
pasigėrėti lietuviško jauni
mo jaunystės grožiu spindin
čiais veidais, bet nutylint, 
kad jų tautiniai rūbai, ku
riais žavėdavosi visos tautos 
šioje šventėje nebežavi lietu 
vio akies ir iššaukia liūdesį 
bei nusivylimą, apie ką jau 
senai rašė besisielodama mū 
sų tautinių drabužių žinovė 
a.a. J. Vaičiūnienė. Tie lietu
viški tautiniai rūbai gerokai 
surusinti. 

jos egzistuoja tik karo lai
mėjimui.” Beckas tačiau 
priminė Hitleriui, kad jis 
pasižadėjo Hindenburgui 
(tada dar prezidentui), kad 
jis Vokietijos neves į naują 
karą, kurio Vokietija nega
lės pergyventi.

Birželio 30 dieną Hitleris 
įsakė SS išžudyti visus 
tuos, kuriuos jis laikė sau 
pavojingais. Jų tarpe prieš 
jį buvusį kanclerį generolą 
Kurt von Schleicher ir to 
artimiausią padėjėją gen. 
Kurt von Bredow, kuriuos 
jis apkaltino sąmokslu su 
Prancūzijos ambasadorium 
Andre Francois-Poncet Vo
kietijoje atstatyti Hohen- 
zollernų monarchiją. Nors 
tas įtarimas nebuvo visai 
be pagrindo, egzekucija la
bai papiktino aukštuosius 
karininkus. Pirmojo pasau
linio karo didvyris marša
las August von Mackenesen 
sušaukė skubų gchlieffeno 
draugijos, kuriais priklausė 
generalinio štabo karinin
kai, posėdį. Į jį susirinkę 
400 aukštųjų karininkų 
vienbalsiai nutarė, kad 
Schleicheris ir Bredow ne
buvo išdavikai, bet krito 
'garbės lauke’. Mackensen 
ir 30 kitų aukštų karininkų 
pasirašė laišką prezidentui 
Hindenburgui, nušviesdami 
Schleicherio ir Bredow nu- 
žudimo detales ir prašė jų 
vardus grąžinti į trečiojo 
pėstininkų pulko garbės są
rašą, iš kurio jie buvo iš
braukti Hitlerio įsakymu. 
Tas laiškas buvo pasiųstas 
liepos 20 d. Hindenburgui į 
jo dvarą Rytu .->A joje.
Hindenburgas tačiau tuo 
laiku jau buvo mirtinas li
gonis. Jis mirė rugpiūčio 2
d. Tos pačios dienos 3 va
landą po pietų karo minis
teris gen. Blombergas su
šaukė visus generalinio šta
bo karininkus prie ’Sieges- 
saelule* — pergalės pamink
lo, kur jie pagerbė mirusį 
prezidentą, sužinojo, kad 
Hitleris pasiskelbė valsty
bės vadu, ir jam davė išti
kimybės priesaiką. Grįžda
mas iš tos ceremonijos, 
Beckas skundėsi generolui 
Fritsch: "Tai fatalė valan
da. Ji reiškia fizinę ir mo
ralinę savižudybę.” Tos 
priesaikos davimą Beckas 
sau negalėjo atleisti iki pat 
mirties.

★
Pirmojo pasaulio karo 

didvyriams nesugebant Hit
leriui pasipriešinti, tos ko
vos našta atiteko kariuo
menės žvalgybos (abwehr) 
viršininkui admirolui Wil- 
helm Franz Canaris.

1939 metų rugsėjo 3 die
ną, kada D. Britanija ir 
Prancūzija pagaliau stojo 
užpultos Lenkijos pusėn ir 
paskelbė Vokietijai karą, 
Canaris sutiko, kad jo pa
dėjėjas pulk. Oster pasiųs
tų savo adjutantą, jauną 

majorą Fabian von Schla- 
brendorff pas besiruošiantį 
išvažiuoti britų karo atache 
Berlyne pulk. Dennis Da- 
ley. Tas jį priėmė kartu su 
žvalgybos (MI-6) reprezen
tantu Vokietijoje majoru 
Francis Foley. Schlabren- 
dorff painformavo nustebu
sius britus, kad vokiečių ka
rinė opozicija prieš Hitlerį 
bandys užmegsti ryšį su 
britų vyriausybe per Vati
kaną ir juos įspėjo, kad Hit
leris karo pradžią ruošiasi 
atžymėti Londono bombar
davimu. Britai apie tai tuo
jau pranešė savo vyriausy
bei, tačiau vokiečių bombo
nešiai nepasirodė. Dėl to 
britai visą tą pranešimą pa
laikė vokiečių žvalgybos 
triuku. Tik po karo genero
las Adolf Jodl per tardymą 
pasakė, kad Hitleris iš tikro 
planavo Londono bombar
davimą, tačiau jis, Jodl, jį 
nuo to atkalbėjo. Girdi, ka
riniai jis neduotų daug nau
dos, o psichologiškai galėtų 
tik pakenkti.

Canaris — anot britų 
žvalgybos viršininko gen. 
Menzies — buvo "pasiutu
siai drąsus ir prakeiktai ne
laimingas”. Jau daug vė
liau — 1964 m. Menzies taip 
charekterizavo savo priešą: 
"Canaris buvo patriotas, gi
liai religingas, monarchis- 
tas, konservatyvus ir tradi- 
cionistas. Jis galėjo ir norė
jo Vokietiją ir Europą iš
gelbėti. Aš manau, kad ga
lėjau jam padėti. Jis kon
taktavo mane ir pasisiūlė 
susitikti neutralioje terito
rijoje, kad aptarus karo pa
baigą. Aš pasakiau apie tai 
Anthony Eden (tuo laiku 
buvusiam užsienio reikalų 
ministeriui). Edenas man 
uždraudė jam net atsaky
ti... Be to, jei aš susitik-

EKSKURSI JOS Į LIETUVĄ
Iš

BOSTONO, MONTREALIO ir NEW YORKO
Balandžio 15 — $645.00 
gegužės 20 — $725.00
gegužės 26 — $899.00

rugsėjo 16 — $725.00 
gruodžio 22 — $875.00

Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų, su 
papildomu mokesčių, New Yorke.

REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO — 
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadway, P. O. Box 1 16 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė: ALDONA ADOMONIENE
Air fare« subject to chanues and Governnient approval.

Norintiema atsikviesti riminės ii Lietuvos sutvarkome reikalau
jamus iikvietimo dokumentus.

Demokratinėse valstybė
se (tarp jų JAV) žmogus gali 
pragyventi visą savo gyveni
mą be valstybės paso. Kas
dieniškiems poreikiams pa
kanka visokių liudijimų: šofe 
rio, senatvės, kreditavimo 
kortelių.

Kitaip yra kraštuose, kur 
žmonės valdomi, kur valsty
bei žūt-būt reikalinga žmo
nių kontrolė. Ten kiekvie
nas pavaldinys privalo turė
ti pasą. Senas rusiškas anek 
dotas tvirtina, kad Rusijos 
gyventojas susideda iš dvie
jų elementų: iš kūno ir iš pa
so. Dabar Sovietai susigal
vojo pravesti naujų pasų re
formą. Senieji pasai, kurie 
veikė nuo 1932 metų palaips
niui bus pakeisti naujaisiais. 
Tokiu būdu okupuotų terito
rijų gyventojai ir vėl bus per 
temti ant sovietinės ‘piliety
bės’ kurpaliaus. Apie tai pla 
tokai pasakoja sovietų spau
doje Vilniaus vykdomom jo 
komiteto pasų skyriaus virši
ninkė, iš Maskvos importuo
toji milicijos pulkininke Jev- 
genija Korbačinskaja.

Oficialus naujo paso pava
dinimas bus ‘Tarybų socialis 
tinių respublikų sąjungos pi
liečio pasas’. Raudonos spal
vos viršelyje bus valstybės 
herbas ir žodis ‘pasport’. 
Įnamio teisėmis paso tekste 
bus paskirų ‘respublikų’ kal
ba įrašai. Pasas bus neter
minuotas ir pase rezervuota 
vieta įklijuoti net trims nuot- 

čiau su Canaris, tai sužino
tų rusai ir įtartų, kad britai 
tariasi dėl taikos, nukreip
tos prieš juos. Rezultate aš 
niekados Canaris nemačiau, 
bet aš jį mėgau ir dar dabar 
gerbiu.”

Kitame numeryje: Kon
taktai per Vatikaną.

liepos 14 — $1045.00 
liepos 28 — $1045.00 
rugsėjo 1 — $925.00

ST. PERMINĄS

raukoms: tai yra paso savi
ninkui sulaukus 16, 26 ir 45 
metus. Tai padaryta pato
gesnei paso savininko identi
fikacijai.

Pase duodamos paso savi
ninko žymės: pavardė, var
das, tėvo vardas, gimimo lai
kas ir vieta. Įrašoma ir tau
tybės atžyma, prieš ką dar 
taip neseniai kėlė protestą 
žydai. Tautybės atžyma val
džiai palengvina rūšiuoti sa
vo pavaldinius, pagal reikalą, 
Bus ir nuolatinės gyvena
mos vietos įrašas, kad paso 
savininkas nesugalvotų gy
venti ten, kur jis nenorimas.

Pase bus kraujo grupės 
nurodymas. Ir bus anekdo
tiškas įrašas apie alimentų 
mokėjimą. Jeigu toks as
muo alimentų nemoka, nori 
keisti gyvenvietę, slėptis, 
kiekviena darbovietė priva
lanti pagal įrašą pase išlaiky 
ti iš jo algos alimentus. Tad, 
... sena rona neužgyja! Tuo 
rūpinasi įžvalgus sovietinis 
pasas.

Atvykęs kur atostogų, ko- 
mandiruotėn, sanatorijon, 
iki pusantro mėnesio paso sa 
vininkas neprivalės regis
truotis, kaip buvo iki šiol. 
Taip pat pasuose nebebus at 
žymėjimų apie darbo eigą. 
Mat, šituo reikalu rūpinasi 
naujai įvestos ‘darbo knyge
lės’. Šiose knygelėse surašo
mi visi asmens darbo davi
niai: atžymėjimai ir baudos, 
medaliai ir pravaikštos. 
‘Darbo knygelė’ pristato 
žmogų kaipo darbininką: ge
ras, blogas, nepatikimas, 
girtuoklis ir kt. Naujas so
vietinis pasas eina čia papil
domas pareigas: jis identifi
kuoja asmenį kaip ‘sovietinį 
pilietį’.

Jevgenija Korbačinskaja 
akcentavo, kad naujuose pa
suose nebus atžymima socia
linė asmens padėtis. Tuo tar 
pu šis posakis dar nėra 
aiškus. Iki šiol galioja kolū
kiečio asmens dokumentai, 
kurie turi tikrus geto gyven
tojų požymius. Kolūkietis 
negali gyventi už savo kolū
kio ribų. Jo asmens doku
mentus tvarko kolūkių val
džia. Tad, gal būt, šie nauji 
pasai palies ir beteisę iki šiol 
kolūkiečių padėtį: jų pasuo
se nebus įrašoma socialinė 
jų padėtis: kolūkietis. Ta
čiau įrašas naujuose pasuose 
apie nuolatinę paso savinin
ko gyvenvietę savaime rodo 
getines tendencijas pririšti 
paso savininką prie jo darbo 
ir nuolatinio gyvenimo vie
tos. Pakeisti šią strofą nau
jame pase sunku. Reikia vi
sokių leidimų bei įrodymų, 
kad naujoje vietoje asmuo 
nebus ‘veltėdis’, o turės lega 
lų užsiėmimą.

Šių tarybinių naujų pasų 
brukimas okupuotų teritori
jų gyventojams yra naujas 
Maskvos kėsinimasis suvirš
kinti tas teritorijas, ir tose 
teritorijose priveisti vis gau
siai importuojamą elementą 
į naujus darbus.
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KŪRYBA IR MOKSLAS

POETO ŽINGSNIAI
REFLEKSIJOS IŠ LITERATŪROS VAKARO SU B. BRAZDŽIONIU

ALĖ ROT*

Politika, meninis žodis, 
tauta

Senieji metai, naujieji 
metai. Laiko srovė negailes
tingai neša žmones ir įvy
kius. Daug kas keičiasi | 
gerą, kūrybiškai persifor
muoja į naujus horizontus, 
naujus grožio pavidalus. 
Kasdienybė nejuntamai pa
sendina žmones, ir atjauni
na veržliųjų idėjas. Tik eg- 
zilui laikas negailestingas; 
nes dažnai jaunesnės kar
tos užmiršta, dėl ko esmi
niai prasidėjo egzilė.

Metų metais mes laukia
me laisvės prarastam kraš
tui. Laukia egzilai, laukia 
tėvynainiai. Sakoma, — 
laukti neužtenka; reikia 
dirbti ir kovoti.

Kalifornijos frontininkai 
(iš tikro, — politikai ir kul
tūrininkai) nuolatos ieško 
realių būdų idėjoms bei as
menims iškelti, kad egzilės 
metai nepavirstų į vien lau
kiančių rūgstantį dumblą, 
o kad nuolatos praskaidrė
tų nauja veikla ir nauju žo
džiu. Politinių studijų sa
vaitgaliai sausio gale ir li
teratūros vakarai gruodžio 
pradžioj, — štai šio negau
saus sanbūrio ryškiausi me
tų ėjimai. Politika ir meni
nis žodis. Losangeliečiai ži
no, kad tai — atgaiviną mo
mentai. šiemet vakarą pra
dėjo sambūrio pirm. Alg. 
Raulinaitis.

Meninio žodžio ilgesys 
yra didelis, nes tai — ry
šys su tauta, kuri po karų 
ir audrų išblaškyta po pa
saulį. Egzilės bendruomenės 
iširtų ir sunyktų; jei nesi- 
gaivintų tradicijomis, spau
da ir gražiu gimtuoju žo
džiu. Literatūros vakarai — 
vienas iš gaivinančių šalti
nių.

Poetas Bernardas Braz

džionis yra labai ryškus Los 
Angeles (Kalifornijos) ben
druomenės narys. Jis nieka
da nesišliejo prie politikų, 
bet ir politikai, kaip kitos 
organizacijos, ieško jo nuo
monės, jo pritarimo, jo tai
klaus ir gaivinančio žodžio. 
Ieško ir atranda.

žodis, daina, draugystė
Per dešimtmetį Fronto 

Bičiulių ruošiamuose litera
tūros vakaruose Bernardas 
Brazdžionis vaidino ryškų 
vaidmenį: patarimais, daly
vavimu, nuotaika; ir, atro
dė, natūralu, kai dešimta
sis tradicinis politikų ruoš
tas literatūros vakaras buvo 
paskirtas Bernardo Braz
džionio žodį išklausyti, 
jo kūrybą visuomenei iškel
ti, kūrėją pagerbti. Įvyko!

Tas praeitų metų gruo
džio šeštosios vakaras buvo 
itin įspūdingas: paties Poe
to šaunus pasirodymas, jo 
knygų viršelių vaizdais de
koruota scena (dail. moky
tojos Ritos Medziukaitės- 
Bureikienės nepaprastai 
gražus scenos papuošimai), 
deklamacijos, dainos, Poe
to kūrybinio gajumo viršū
nė! — Bent toks mums tą 
vakara pasirodė Bernardas 
Brazdžionis.

Jis tarė savo žodį. Su 
įsijautimu, ryškiai (beveik 
aktoriškai) paskaitė savo 
eilėraščių, pradėdamas — 
apie kaimą (iš "Baltųjų die
nų”) ir užbaigdamas ”Vai- 
dilos- Valiūno” teberašoma 
antrąja laida (sutirštintų 
egzilinių emocijų ištrau
kos). Ir mums nerėjosi to 
poetinio jo žodžio dar 
daugiau. Buvo įdomūs ir in
tarpai, poeto prisiminimai 
bei komentarai, spalvingi 
humoro niuansai; bet dar 
daugiau norėjosi išgirst, 

daugiau kūrybos. Jo paties 
skaitoma kūryba ypatingai 
buvo sugestyvi, neužmirš
tama.

Vaikai deklamavę ”Meš- 
kiuką Rudnosiuką”, "Višty
tės“ pasaką”. Vaikai — gal 
ne suaugusių literatūros va
karams (apie 9 vai. buvo jų 
eilė); bet šiuo atveju daly
vavimas šešiamečių-devyn- 
jnečių buvo prasmingas. Jau 
vien tai, kad jaunos motinos 
bei rūpestingos močiutės 
taip gražiai išmokė daugu
moje dar nemokančius skai
tyt mokinukus ilgą ”Rudno- 
siuko” tekstą, ir taip dai
liai, be svetimų akcentų, 
vaikai ištarė, su nuotaika, 
su noru ... Vien jau tai ro
do, kad B. Brazdžionio poe
zija suprantama, skambi ir 
gyva patiems mažiesiems, 
ir kad ji bus suprantama 
bei brangi visoms egzilės 
atžaloms ... Reiškia, vien 
jau per B. Brazdžionio poe
zija lietuviškas dailus žodis 
bus gyvas kartų kartoms... 
Buvo malonus sutapimas, 
kad ir dvi Poeto anūkės (Bi
tutė ir Dalytė) gražiai pa
sireiškė deklamacijose.

Birutės Dabšienės solo 
dainavimas buvo šiltas, no
stalgiškas ; padainavo — 
"Pakelėj” (G. Gudauskie
nės komp.), "Kris žiedai” 
(B. Budriūno) ir "Anapus 
žvaigždės” (O. Metrikie- 
nės); B. Brazdžionio žodžiai 
(Los Angelėse gyvenančių 
kompozitorių išryškinti) Bi
rutės Dabšienės susikaupu
siame dainavime, akompo- 
nuojant Raimondai Apeiky- 
tei, įgavo ypatingą savu- 
m o prasmę, suteikė nepa
kartojamą išgyvenimą. Pa
našiai Birutės Dabšienės 
solo skamba ir B. Budriūno 
"Tėviškės namai” (B. Braz
džionio žodžiams). Lyg nak
tis ir žvaigždė, lyg nostalgi-

VIRŠUJE: B. Brazdžionio 
literatūros vakaro dalyviai 
ir talkininkai, Ritos Medziu- 
kaitės dekoruoto] scenoj: 
Poeto dukraitė Bitutė, Vincė 
Jonuškaitė, A. Pažiūrienė, 
R.Bureikienė, J. Gliaudą, D. 
Mitkienė, V. Irlikienė, R. 
Urbonienė, prel. kun. J. Ku
čingis, V. Jatulienė, Aldona 
ir Bernardas Brazdžioniai, 
D. Mackialienė,P. Visvydas, 
B. Dabšienė, Alė Rūta.

P. Jasiukonio nuotr.

ja ir viltis ...
"Keleivio talismaną” ar

tistiškai padeklamavo mo
terų grupė, vadovaujama 
rež. D. Mackialienės. Gra
žiai skambėjo deklamatorių 
balsai (D. Mackialienė, V. 
Irlikienė, V. Jatulienė, I. Tu, 
mienė, R. Urbanienė); šios 
deklamacijos išraiškoj ryš
ki buvo keleivio tragiką, ku
ri, iš tikro, poetui nėra bū
dinga. Viltis Jatulienė so
lo įspūdingai padeklamavo 
"Ąžuolą”, būdingą visam B. 
Brazdžionio kūrybos cha
rakteriui.

Dviejuose į sceną išėji
muose Bernardas Brazdžio
nis, be tiesioginio kūrybos 
skaitymo, pasakė nemažai 
kūrybinių anekdotų iš savo 
gyvenimo, linksmų atsimi
nimų iš literatūros vakarų 
tėvynėj ir tremtyje, įvairių 
nuomonių, pastabų ... šiuo
se jo žodžiuose įvairiom 
varsom atskambėjo ... drau
gystė. šilta, nepakartojama, 
neužmirštama. Poetas pa
minėjo Alma Mater, keliais 
atvejais ištarė kolegų var
dus, perpynė prisiminimus 
kitų poetų žodžiais, rašyto
jų (ir klausytojų) links
mais posakiais. Jautėsi, kad 
B. Brazdžionis savo drau
gus ir, apskritai, žmones 
myli. Jis nėra vienumos 
poetas; išgyvena tarp kitų 
ir dalijasi su kitais; gal iš 
čia jo toks didelis sugesty
vumas (žinoma, pavergia ir 
jo nepaprasta forma).

Tą vakarą suplaukė drau
gų - rašytojų sveikinimai, 
scenoje perskaityti ž. Brin- 

kienės ir J. Kojelio, šiltai 
Poetą sveikino K. Bradū- 
nas, A. Vaičiulaitis, A. Ba
ronas, N. Sadūnaitė, A. Kai
rys, B. Pūkelevičiūte ir kiti 
per dešimtmetį dalyvavę 
šiuose literatūros vakaruo
se rašytojai. Birutė Pūkele- 
vičiūtė net ir dovaną at
siuntė, gražią lietuvišką 
Vytį, kuri buvo viešai poe
tui įteikta. Mirę šio dešimt
mečio vakarų dalyviai — 
poetas J. Aistis ir rašyt. J. 
Tininis buvo prisiminti ir 
pagerbti atsistojimu bei su
sikaupimo momentu.

Kas sakė, kad ne meilės 
poetas?

Apie tai čia gal ir nemi
nėtume, jei nebūtų užsimi
nęs pats Bernardas Braz
džionis. Girdi, kritikai se
niai ieško jo poezijoj eroti
nių posmų ir... neranda. 
Ir, tartum, paaiškino: "Visi 
sako, kad už kiekvieno poe
to bei rašytojo pečių stovi 
mūza; o už mano pečių — 
žmona!” Ir tęsė toliau: "Aš 
mylėjau moteris! Aš labiau
siai mylėjau tris moteris: 
motiną, seserį ir žmoną. Ką 
aš padarysiu, kad taip bu
vo ...”

Paskaitė ir eilėraštį, skir
tą motinai.

Socialiniai, gamtos ir būties 
motyvai.

Meilė žmogui, meilė gim
tajam kraštui. Ką išsky- 
rėm skambiose B. Brazdžio
nio eilėse? Man pirmą kar
tą taip ryškiai atskambėjo 
B. Brazdžionio prisirišimas 
ir meilė gimtiniam Lietuvos 
kaimui; ir, taip pat, buvo 
ryškūs jo eilėse socialiniai 
tonai (kaip to komunistai 
nepastebėjo?). Minima var
gana kaimo lūšnelė, artojų 
rūpesčiai, vargų išstumtas 
į Braziliją brolis ... Bega
linis kaimo grožis, ir liūde
sys, ir širdgėla, nes — "Ne 
viskas ten buvo gerai...” 
Ne, jokios agitacijos, net; 
rūstumo, kaltinimo kokiems 
engėjams, tik iškėlimas ne
galių, vargų, brolio prakai
to, sesulės liūdesio. B. Braz
džionio poezijoj nuolatos 
minimas dirvos grumstas, ( 
daigas, duona; želmens, 
beržų, mėlyno gimtinės dan
gaus grožis, ir ... pirkių dū
mai, sulinkę motinos pečiai, 
juodos brolio rankos ... Net 
sunku būtų atskirti, — dau
giau ten pasigrožėjimo kai
mo aplinka ir darbais, ar 
nemažai socialinio jausmo, 
iškeliant kaimo sunkiąją 
buitį. B. Brazdžionio eilė
rašty "Mūrininkas” ar tik 
nebus daugiausiai socialinio 
motyvo, kur įpinta ir meilė 
žmogui, ir atjautimas varg
šo bei nupuolusio, surišant 
anų laikų religinius papro
čius su darbininko purvinu 
gyvenimu... Ir net nuosta
bu, kad anų laikų meno 

(Nukelta į 6 psl.)
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korporacijos "Šatrija”' da
vatkos net užsipuolė B. 
Brazdžionį dėl to eilėraščio; 
tik dėl vieno vaizdingo žo
džio padarė jį beveik revo
liucionierium ar piktžo- 
džiautoju! O iš tikro tame 
eilėrašty — daug užuojau
tos vargstančiam ir klys
tančiam. Ir toks viešas poe
to atvirumas šį literatūros 
vakarą buvo gražus ir la
bai žmogiškas.

Vis tik, kaip kritikai B. 
Brazdžionį bevadintų, anks
tesniais ir dabar savo skai
tytais eilėraščiais mus įti
kino, kad jis nei koks pra
našas, nei per nelyg pa
triotas, o žmogiškos bū
ties gvildento jas per 
posmų posmus, per metų 
metus. Ir, nors poetas vie
šai džiaugėsi, Pranui Visvy
dui jį palyginus su ameri
kiečių poetu Robert Frost, 
bet kažin, ar tik B. Braz
džionis nėra gilesnis ir, ži
noma, mums suprantames
nis, nes mūsų poetas. Ro
bert Frost sakydavo, kad 
jis mėgstąs ”old ways — to 
be alvvays new.” Mūsų poe
tas ir klasikiniu eiliavimu, 
ir naujesne forma — visada 
įdomus, naujas ir moder
nus, nors vis tas pats Braz
džionis.

Kas yra poetas?.

Nežinau, ar kas drąsiai 
atsakytų į šį klausimą, api
būdintų poetą iš esmės. 
Poetas — labai jautrus 
žmogus, gal net subtiliausia 
individualybė, mokanti gra
žia, savita forma savo emo
cijas išsakyti. Poetas — ir 
visuotinis, integralus ku
rios tautos asmuo; norisi jį 
palyginti su pačia tautos 
siela. Prigimtim ir išsilavi
nimu poetas suėmęs savin 
tautos gelmę, per nostalgi
ją nuolatos gaivinasi savuo
ju šaltiniu, nors jo žmogiš
ka prigimtis praturtėja ir 
pasauliu. Poeto žodis, nors 
naujas, margas ir gaivus, 
kaip pats pasaulis, visada 
kvepės ir gimtosios pirke
lės dūmu...

žingsniai į ateitį

Poetas B. Brazdžionis bu
vo "svečias iš toliau”, kaip 
ir kitų dešimtmečio litera
tūros vakarų dalyviai... 
Svečias iš Vistos, Kalifor
nijoj. Poetas, ten išsikelda- 
mas, gal ieškojo gamtos, ra
mybės; bet jis dažnai su
grįžta prie savųjų bendruo
menės ...

Pilnutėlė salė publikos 
godžiai išklausė porą valan
dų programos. Buvo dėme
sys ir tyla. Buvo plojimai 
be galo. Buvo daug įspūdžių 
prie kavutės per visą ilgą 
vakarą. Mūsų Poetas atro
dė žvalus, jaunas ir laimin
gas; mes visi — jautėmės 
turtingesni.

Parapijos salė sugėrė vi
sų mūsų žingsnius. Prasi-

XII ŽIEMOS OLIMPINIAI ŽAIDIMAI INNSBRUCKE
BR. KETURAKIS

Mažoji austrų tauta žie
mos sporto šakose turi iš
skirtinai aukštą ir pergalė
mis atžymėtą istorinę vietą. 
Dailusis čiuožimas ir Alpių 
rungtys tiksliai nusako jų 
vietą pasauliniame varžybi- 
niame plote. Jų garsioji 
anuometinė futbolo mokyk
la, su vadinama Wunder- 
team vienuolike (1931-1933 
m.), kuri 1 metų bėgy lai
mi net 9 tarpvalstybines 
rungtynes, įskaitant mo
kyklinio amžiaus prieaug
liui naują fizinio lavinimo 
linkmę, pagrįstą natūralių 
judėsiu atlikimu, kurių au
toriai, kaip Kari Gaulhofer 
ir Margarete Streicher, 
vaizdžiai byloja apie Aus
trijos pasaulinį indėlį visa
me moderniųjų laikų spor
tiniame sąjūdy.

Pirmasis kertinis pasta, 
tas austrų tautai buvo 1964 
m. — IX-ji žiemos olimpi
niai žaidimai Innsbrucke, 
kurių atgarsiai istorinėje 
olimpiadų eigoje labai pa
lankiai yra įvertinti. Tuo
metinė bėda buvo sniego 
stoka ir gerokai atšilęs 
oras, kas labai retai sausio- 
vasario mėn. tose žiemos 
apylinkių plotuose pasitai
ko, bet prityrę organizato
riai ir darbšti karinių vyrų 
pagalba, kurie net didžiu
lėmis kašėmis ir maišais 
"lipdė” nusileidimui ir šuo
liams įrengimus, programos 
eigos nesutrukdė.

Varžybiniame 1964 m. 
Innsbrucko ž. olimp. žaidi
mų sektoriuje tuo metu do
minavo garsioji Lidija Skob- 
likowa, rusų pradžios mo
kyklos mokytoja greitajam 
čiuožime, laimėdama visas 
4 rungtis: 500, 1000, 1500 
ir 3000 mtr. Rusų laimėji
mų įskaiton, jų moterys lai
mi ir pašlūžų pergales 5, 
10 klm. ir 3x5 klm. estafetę, 
kas jau laiduoja pirmavimą 
žaidimuose.

Vyrų šiauriečių rungtyse 
visur laimėtojais išsirikiuo
ja skandinavų tautos (15, 

dėjo jau ir nauji metai. 
Poetų žodžiai nuskamba ... 
Nuskamba?

Ne. Jie veda mus tvirtes
niais žingsniais į ateitį.

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos-— Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

30 ir 50 klm.), plius nesun
kiai laimi ir 4x10 klm. es
tafetę (švedai), rusus pa
likdami III v.

Šiandien žvelgiant į nau
ją, ir antru kart patikėtą 
Innsbruckui, žiemos olimpi
nių žaidimų 12 metų tarps
nį (1964-1976 m.), kuris 
prasidės š. m. vasario mėn. 
4 d., su Xll-jų ž. o. žaidi
mų pavadinimu, primygti
nai turime pabrėžti, kad 
Innsbruckas šį kartą atėjo 
garbingu talkininku — tik
rosios bėdos gelbėti, saugo- 
jant visų žaidimų vardą ir 
socialinį garbingumą. JAV 
miestui Denver atsisakius 
(Colorado valstijos referan- 
dumas nesutiko laiduoti — 
padėti suruošti šiuos žaidi
mus), šią spragą užpildyti 
sutiko Innsbruckas). Tyro- 
liečiams garbė, o visai aust
rų tautai, siekiant žmonijos 
kilnumą palaikyti, tikrieji 
olimpinių laimėtojų laurai. 
Ir visa tai atsitiko 1973 m. 
vasario mėn., lygiai prieš 
3 metus.

Šiųmetinių ž. o. žaidimų 
programa yra papildyta 
dviem naujom rungtim: šo
kiai ant ledo (pora: vyras 
ir moteris) ir 1000 mtr. vy
rams, greičio čiuožimo rung 
timi. Dalyvaujančių tautų 
skaičius nėra toks milžiniš
kas, kaip vasaros metu 
olimpiadose, nes klimatinės 
sąlygos, kraštų ištekliai 
sportiniams įrengimams pa
vyzdžiui, čiuožimui (dailia
jam ir greičio rungtims) ir 
parama sportininkų pasi
ruošimui, daugumoje kraš
tų yra ribota. Iškilieji, kaip 
austrai, italai, šveicarai, 
vakarų vokiečiai, visada žy
miau prasiskverbia į alpių 
rungtis (nusileidimai ir sla- 
lom), skandinavai — nor
vegai, švedai, suomiai ir ru
sai pašliūžininkų perbėgi
muose — šiauriečių rung
tys. Prancūzų vardas, kai 
sidabro ir bronzos medaliais 
1972 m. Sapporo ž. o. žaidi
muose pasipuošė dvi mote
rys slalome, labai retai kur 
matomas tarptautinių var
žybų laimėtojų eilėse.

Šuoliuose ir nusileidimuo
se kartais pasitaiko visai 
nelauktų ir neįtikėtinų lai
mėjimų, kaip pvz., 1972 m. 
Sapporo žaidimuose ispanas 

Francisco F. Ochoa slalome 
nusodina pasaulio garseny
bes Gustav ir Roland Thoe- 
ni, arba lenkas Woycich 
Fortūna specialiuose 90 
mtr. nuosklandos šuoliuose, 
laimi aukso medalį.

Spėliojimai apie besiarti
nančių ž. o. žaidimų greito
jo čiuožimo visas rungtis, 
dabar siejasi su rusų 1975 
m. sausio-kovo mėn. pasiek
tais ir pagerintais net 22 
pasauliniais rekordais.

Garsusis Medeo čiuožimo 
takas Alma Ata vietovėje 
(1691 mtr. aukštumoje), vi
durinėje srity aziatinio Ka
zachstano, praeitame sezo
ne supylė aruodą naujų pa
saulinių rėk., kurių lygis 
tikrai fenomenalus. Vienas 
būdingas reiškinys temdo 
šiuos atsiekimus, kad nei 
vienam iš vakariečių nepa
vyko patekti į tas rungty
nes. Amerikiečių moterų 
pakartotinos pastangos ten 
nuvykti, rusų nebuvo iš
klausytos (jokio atsakymo 
neprisiuntė). Tyla. Ir štai 
toje mistiškoje aplinkumo
je šiandien rusai turi visus 
pasaulio čiuožimo rekordus. 
Tik olandas Ard Schenk su 
1500 mtr. — 1:58,7; 3000 
— 4:08,3 ir jo paties ketur- 
kovė — 167,420 tšk., liko 
nepalaužta. Suma tokių rėk. 
yra net 11-ka.

Paskutinieji gruodžio mė
nesio tarptautiniai pasiruo
šimai ir antrankos — olim
pinių dalyvių sudėtis Inns- 
brucko žaidimams, įskai
tant ir JAV greitojo čiuoži
mo kadrą, nesukelia tiek 
daug baimės apie būsimą 
rusų visišką pergalę. Nese
niai vak. Berlyne tarpt, 
varžybose ir jų pora "nenu
galimų” krito iš I vietų.

Ar olandai, norvegai, da- 
linai amerikiečiai (bent 500 
ir 1000 mtr. nuotoliuose), o 
ypač JAV greitojo čiuožimo 
atstovės, kurios Milvvaukee- 
je turėjo labai sunkias at
rankos rungtynes (2 savat- 
galiai po 3 dienas varžy
boms), pralauš rusės Tat
janos Awarinos rekordų 
skrynią, aišku, be Patton 
tankų, kurioje ji laiko net 5 
p. rekordų,Innsbruckas bus 
realiu liudytoju.

Austrijos organizacinis 
žiemos olimp. ž. komitetas

tikisi irgi naujų rekordų, 
būtent, jei 1964 m. lanky
tojų buvo 1,1 mil. tai šįmet 
gali siekti 2 mil., be to, pa
jamos už iš anksto parduo
tus bilietus ir aukų indėliai, 
loterijos platinimas, jau da
bar viršija 1964 m. įplau
kas. Austrų tauta, o ypač 
jų garsioji Tyrolio sritis, 
laukia svetingųjų ir garbin
gų sportininkų. Reikia tikė
tis, kad alyvų ministerių li
kimas, nepasikartos žiemos 
olimp. žaidimuose. JAV 
sportininkai deda nemažai 
vilčių į jų kandidatus. Sėk
mė ir sportinis orumas te
lydi garbinguosius Kil
tuosius Innsbrucko olimp. 
žaidimus!

Los Angeles

Sol. Rita Ringytė

ČIGONŲ BARONAS
Los Angeles Lietuvių 

Operetės ansamblis, sausio 
31 d. 8 v. v. ir vasario 1 d. 
3 v. p. p. Immaculate Heart 
kolegijos salėje, stato po
puliarią J. Strauso operetę 
"Čigonų Baronas". Be visų 
jau gerai žinomų Los An
geles solistų, pirmą kartą 
solo partiją dainuoja jauna, 
daug žadanti, Rita Ringytė. 
Ji atliks Palli vaidmenį. 
Rita baigė šv. Kazimiero 
mokyklą, prieš Kalėdas bai
gė Kalifornijos universite
tą, dabar pradėjo ruoštis 
"masteriui". Jau treti metai 
kaip mokosi dainavimo pas 
vieną iš žymesnių balso mo
kytojų D. Fries. Simfoni
niam orkestrui diriguoja dr. 
T. Osborn, muzikinę opere
tės dalį ruošia muzikė-kom- 
pozitorė O. Metrikienė, re
žisuoja akt. A. žemaitis.

V. Iri.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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Keturiasdešimt metų ministerio 
Broniaus K. Balučio tarnyboje
(3) MASTĖS NOREIKAITĖS ATSIMINIMAI

Kol jis dar pajėgė, kas 
šeštadienį išsimaudydavo. 
Aš jo kojas išmasažuoda
vau ir su spiritu ištrinda- 
vau. Taip pat nagus nukar
pydavau. Buvau ne tik šei
mininkė, bet ir slaugė jo li
goje. Kai prisimindavo sa
vo širdies trambozę, tai sa
kydavo: ”Aš pats negaliu 
suprasti, kaip aš galėjau 2 
metus išgulėti lovoje. Ir ne
pajutau, kaip laikas prabė
go. Dabar negalėčiau taip 
ilgai išgulėti.”

Kai ministerį aplankyda
vo draugai ar seni pažįsta
mi, labai jaudindavosi ir 
net verkdavo. Kartą aplan
kė jį p. Tūbelienė ir p. Kli- 
mienė. Jis taip buvo paten
kintas, kad jo nepamiršo.

Bet 1967 m. jis vis labiau 
ėmė sirgti jau nuo Kalėdų. 
Sirgo ir patarėjas p. Balic- 
kas. Kadangi patarėjas ne
gyveno pasiuntinybėje, tai 
ministeris kiek pajėgdamas 
vis dar atsikeldavo ir svar
besnius laiškus atsakydavo.

Gegužės mėnesį, dar po 
sunkios ligos, Balutis norė
jo išvažiuoti atostogų. Pa
prastai, jis dažniausiai ato
stogaudavo kartu su Esti
jos pasiuntiniu p. Torma. 
Bet p. Torma tą pavasarį 
negalėjo. Tai sukurstė ma
ne važiuoti kartu. Užsakė 
du kambarius labai mažoj 
vietelėj, pajūryje. Sako: 
"Aš vienas bijausi, dar ga
liu sukristi.” Taip mes ir 
išvažiavom dviem savaitėm. 
Ministeris labai mėgo pa
jūryje pasivaikščioti. Saky
davo: ”Man jūros oras labai 
patinka, nes mane atgaivi
na”. Grįžęs namo, vis kar
todavo: ”Ot, negera ta se
natvė, žmogus ir nedirbda
mas pavargsti”.

šiaip taip dar nueidavo 
pas Barkerį plaukų nusi
kirpti. Tai buvo gal 10 mi
nučių kelio. Bet jau reikė
davo du kartus pakeliui il
sėtis. Grįžęs sakydavo: 
”Na, ir pailsau, kaip šuva”.

P. Torma, Estijos pasiun
tinys, rugsėjo mėn. ruošėsi 
atostogų. Tai jis ir sako: 
”Pone Baluti, važiuojame 
kartu”. Na, jis labai dar 
norėjo su Torma pabūti. 
Nežiūrint jo blogos savijau
tos, vieną dieną, žiūriu, mi
nisteris kraunasi savo daik
telius. Praeidama sakau 
jam: ”Pone Ministeri, Jūs 
visai sergate, kaip Jūs va
žiuosite”. O jis atporina: 
”Gal man prie jūros bus ge
riau”. Ir taip išvažiavo su 
p. Torma. Neprabėgo nė pu
sė atostogų, ministeris grįž
ta labai sergantis. Aš tuo 
tarpu buvau išėjusi kito li
gonio aplankyti. Sugrįžusi, 
radau Balutį namie begu
lintį. Aš labai išsigandau.

Klausiu, kas pasidarė. Jis 
sako: "Blogai jaučiuosi”. 
Sakau, gal daktarą pašauk
ti. "Palauk rytdienos”, jis 
atsakė. Kitą dieną, anksti 
rytą, pašaukiau daktarą. 
Taip vargšelis daugiau iš 
savo ligos ir nebepasitaisė. 
Dar kurį laiką atsikeldavo 
ir pajėgdavo nusimaudyti.

Daktaras ministerį lankė 
du ar tris kartus per savai
tę. Ir vis guodė: "Pone Mi
nisteri, aš Jus dar prikelsiu 
gimtadieniui”. Prirašydavo 
vis naujų vaistų. Aš laksty
davau po vaistines jų beieš
kodama. Bet Balučio svei
kata vis ėjo blogyn. Prabė
go bent trys mėnesiai. 
Gruodžio 8 d. 1967 m. dak
taras ir sako: "Ministerio 
sveikatos būklė labai bloga, 
reikia jį vežti į ligoninę”. 
Balutis ligoninės nenorėjo, 
bijodavo apie ją ir kalbėti. 
Bet šį kartą sutiko į ligo
ninę važiuoti. Aš paruošiau 
jam švarius baltinius, ap- 
vilkau nauja pižama, viskt, 
sutvarkiau, kas reikalinga 
Po valandos atvažiavo ir 
ambulancas. Aš ir p. Ba
ilokas palydėjome į ligoni
nę. Paguldė į bendrą palatą 
su jau nebepasveikstančiais 
ligoniais.

Kitą dieną nuėjau aplan
kyti ministerį. Klausiu: 
”Ar buvo tas daktaras Sir 
Bobley Scott?” Tai Londo
no garsenybė, karalienės 
daktaras. "Buvo, — atsakė 
ministeris, — praėjo su vi
sa svita jaunų daktariukų. 
Net nepakalbino manęs”. 
Aš buvau labai nustebusi, 
kad ministerio nepatalpino 
net į atskirą kambarį. Ir 
prieš mirtį nebuvo lemta 
jam pailsėti. Bendrame 
kambaryje jis turėjo varg
ti. Kiti ligoniai buvo sun
kiai sergantieji. Visi labai 
kosėjo ir dejavo. Tai labai 
vargino Balutį. Bet jis labai 
kantriai kentėjo ir nesi
skundė dėl savo likimo. Bet 
iš jo veido galima buvo su
prasti jo kančią ir tą vieni
šumo jausmą, kad turi mir
ti ne savo Tėvynėje.

Aš kasdien jį lankiau. Iš 
pradžių dar kalbėdavo, bet 
toliau vis blogyn ir blogyn. 
Kartą ir sako: "Nusibodo 
man ligoninė. Jau ir strė
nose žaizdos pasidarė”. Vi
są laiką gulėti ant nugaros 
juo tolyn, ėjo blogyn. Kai 
nuvažiuodavau, tai dažniau
siai miegodavo. Aš sėdėda
vau prie jo lovos. Kartais 
atidarydavo akis ir paklaus
davo: "Kokia šiandien die
na?” Aš jam pasakydavau 
dienas: pirmadienis ar ant- 
tradienis. Per Kalėdas, pra
vėręs akis, jis klausia: "Ko
kia šiandien mėnesio die
na?” Sakau: "Kalėdos.

* DIRVA

Gruodžio 25”. Prie lovos pa
kabinta kojinė ir primesta 
įvairių dovanų: muilo ga
balėlis, pieštukas ir kitokių 
niekniekių.

Balutis labai troško su
laukti savo gimtadienio, 
gruodžio 29 d. Ir sulaukė
jo gimtadienio išvakarėse 
iškepiau jam gražų ir ska
nų tortą. Vakare su p. Ba- 
licku nuvažiavome jo ap
lankyti. Nuvežiau jam tor
tą. Padaviau slaugei. Ma
niau, kad tą tortą atneš mi- 
nisteriui ir mus su Balicku 
juo pavaišins. Deja, slaugė 
neatnešė, tik pasakė: "Li
gonis torto negali valgyti”. 
Vietoj torto jam atnešė 
puodelį pieno. Išgėręs tą 
pieną, ministeris pasakė: 
’’Man pasidarė bloga”. Ir po 
minutės išvėmė. Tą vakarą 
dar labai gražiai su mumis 
pakalbėjo. Tik skundėsi, 
kad jam labai šalta kojoms 
ir visam kūnui. Pasakiau 
slaugėms, kad jos jį gerai 
apklotų. Bet jos nemaloniai 
atkirto, kad ligonis gerai 
apklotas ir jam nešalta.

Tą vakarą, atsisveikinda
mas ministeris padavė ran
ką ir pasakė: "Nevažinėkite 
ir nevarkite dėl manęs”. Aš 
pasakiau, kad rytoj vėl at
važiuosiu. "Gerai”, — jis 
nuniūkė (niūkti dzūkiškai 
reiškia kalbėti).

Aš visą naktį negalėjau 
užmigti, kad jam neuždėjau 
kojinių ir neužklojau jam 
pečių su jo šaliku, kurį jis 
turėjo spintelėje. Maniau, 
kad nuvažiuosiu, apausiu 
kojas ir gerai apklosiu.

Tai buvo šeštadienio va
karas. Likusios slaugės, ne
paklausę gailestingosios se
sers vardo, išėjo savaitga
lio švęsti. Anglijoje savait
galis svarbiau kaip ligonis. 
Penktadienį dar su ranka 
pamojavęs mums, ministe
ris, sulaukęs gimtadienio 
gruodžio 30 d. 2 valandą 30 
minučių nukeliavo į Amži
nybę.

Pirmadienį, nuvažiavusi į 
ligoninę, norėjau pasitei
rauti apie paskutines jo va
landas ir paskutinį jo saki
nį ar žodį. Bet slaugės ne
žinojo tos gail. sesers vardo, 
kuri budėjo prie Balučio 
mirties. Taip man ir nepa
sakė, kaip jis mirė ir kas 
prie jo mirties patalo buvo. 
Jeigu būčiau žinojdsi, bū
čiau pasilikusi naktį budėti 
iki paskutinės jo gyvenimo 
valandos, bet tikėjausi, kad 
dar ministeris sugrįš namo 
ir aš vėl jį slaugysiu toliau.

Balutis buvo visų labai 
gerbiamas ir su visais labai 
gerai sugyveno. Jam teko 
dirbti su visų politinių sro
vių ministeriais ir preziden
tais. Gerbė visus preziden-
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Min. Bronius K. Balutis.

tus, gal labiausiai mėgo An
taną Smetoną. Tautinin
kams jis nepataikavo. Kai 
buvo paskirtas pasiuntiniu 
į Ameriką, tautininkai jam 
suruošė iškilmingą priėmi
mą, kuriame jis pasakė: 
”Aš atvažiavau į Ameriką 
ne vienai grupei, bet Lietu
vai atstovauti”. O kiek jis 
ministerių pirmininkų pra
gyveno per 22 metus nepri
klausomo Lietuvos egzista
vimo. Ir visus labai gerbė 
ir su visais gerai santykia
vo. Bene labiausiai vertino 
min. pirmininką Tūbelį. Ka
da kun. Jurgutis tapo mi- 
nisteriu pirmininku, jis pa
sišaukė Balutį į kabinetą ir 
sako: "Pone Baluti, girdė
jau, kad esi masonas, o aš 
esu kunigas. Jeigu taip, tai 
mudu negalėsime kartu 
dirbti”. Balutis į tai atsa
kęs, kad masonu jis nesąs 
ir niekad nebuvęs. Tačiau, 
jeigu min. pirmininkas juo 
nepasitikįs, jis tuoj parašy
siąs atsistatydinimo raštą. 
Jurgutis savo nepasitikėji
mą Balučiu atšaukęs.

Balutis buvo savo darbe 
labai griežtas, bet ir teisin
gas. Jis iš visų reikalavo 
darbštumo, sąžiningumo, 
punktualumo.

Jis niekad nenorėjo užim
ti aukštų vietų. Kiek kartų 
jam buvo siūlytas ministe
rio pirmininko postas. Bet 
visuomet jis atsisakydavo. 
Jis mėgo savo darbą Užsie
nio Reikalų ministerijoje, 
departamento direktoriaus 
pareigas. Kaip nenorom jis 
sutiko būti Lietuvos pasiun
tiniu Washingtone. Vis sa
kydavo: "Kur iš mano dar
bo būtų daugiau Lietuvai 
naudos, ten turiu dirbti”. 
Jis netroško sau nei garbės, 
nei turtų. Kai per karą Lon
done subombardavo pasiun
tinybės ir jo turtus, jam 
nebeliko nė žmoniško kos
tiumo. O jis pasakė: "Ga
lėjo būti dar blogiau, gerai, 
kad gyvi likom". Jis dažnai 
kartodavo: "Jeigu aš netek

čiau ministerio vietos, man 
nebūtų gėda eiti gatvių 
šluoti. Visi darbai vertingi, 
jei tik gerai ir sąžiningai 
atliekami”. Jis pats buvo 
labai sąžiningas. Jis sielo
josi tik Lietuvos reikalais.

Balutis ne tik gerbė aukš
tesniuosius, bet lygiai gerai 
traktavo ir žemesniuosius. 
Kai bolševikai okupavo Lie
tuvą, jis dažnai geru žodžiu 
prisimindavo visus savo 
tarnautojus, ypač gailėjosi 
Sibiran išvežtųjų, jų tarpe 
ir savo artimo bičiulio Pet
ro Klimo, kurio likimas bu
vo žiaurus ir liūdnas.

Buvęs minisiteris kun. M. 
Krupavičius dažnai rašyda
vo Balučiui laiškus iš Ame
rikos. Krupavičius Balutį 
kažin kodėl vis laikė bedie
viu. Kartą Krupavičius ir 
sako Balučiui; ”Gana Tau 
ožiuotis, įsirašyk į Krikš- 
čionų Demokratų partiją.” 
Balutis jam atšovė: "Aš 
esu ir krikščionis, ir demo
kratas, ir kitoks nebūsiu”.

Balutis buvo nuoširdus ir 
gilus patriotas. Jis aukojo 
savo gyvenimą ir visas savo 
jėgas Lietuvai. Jis garsino 
Lietuvą kitataučių aplinko
je, jis kėlė jos vardą, jis 
gynė mūsų tautos ir vals
tybės nepriklausomybės 
idėją.

• Pianisto Vytauto Puš- 
koriaus fortepijono rečita
lis, įvykęs Clevelande gruo
džio 13 d. susilaukė gilių ir 
palankių muzikos kritikų 
įvertinimų ir rengėjams da
vė $1,000.00 gryno pelno, 
kuris pianisto pageidavimu 
per III PLJ Kongreso Cent
rą persiųstas Pietų Ameri
kos Lietuvių Jaunimui.

Rečitalį globojo Salezie
čiams Remti Komitetas, ku
ris šia proga dėkoja visiems 
rečitalio rėmėjams, prisidė- 
jusiems prie mūsų koloni
jos jaunosios kartos atstovo 
tokios gražios idėjos įgy
vendinimo. (srk)
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Su jachta iš Toronto į 
Clevelandą ir atgal

B. STUNDŽIA

Šiaip uosto rajonas labai 
nekaip atrodo. Aptriušę, su 
lentomis užkaltais langais 
ir dalinai apgriuvę sandė
liai, matomai senai nevarto
jami. Viena gatvė pasibai
gia ant molo, prie kurio ma
tomai, dar prieš automobi
lių atsiradimą, sustodavo 
keleiviniai laivai. Taip pat 
netoli molo yra burinis karo 
laivas, "Niagara”, kuris 
pasižymėjo kautynėse 1812 
— 1813 metais, žinoma, lai
vas ne tas pats, tik pasta
tytas pagal senus brėžinius. 
Amerikiečių laivyno jungi
nys vadovaujamas komodo
ro Perry laimėjo kautynes 
prieš anglų laivyno jungi
nį, kuris pasidavė. Laivas 
Niagara buvo brigas 480 
tonų ir buvo apginkluotas 
22 pabūklais.

Įdomu, kad toje gatvėje, 
kuri baigėsi molu, stovinėjo 
daug jaunimo, matomai ne
turinčio ką daryti.

Antradienyje palikome 
Erie uostą ir su lengvu vė
ju leidomės tolyn.

Vis toliau į pietų vakarus

Apie vidudienį truputi 
užlijo, bet tas truko neilgai. 
Vėliau atsirado vidutinis 
vėjas.

Pakelyje sutikome nema
žai laivų, kurių daugumas 
plaukė į Conneout uostą. 
Mus įspėjo neplaukti į tą 
uostą, nes sakė, jog būsime 
apnešti smėliu. Nežinau, ką 
tame uoste krovė ir iškrovė, 
bet keli laivai laukė prie 
įėjimo savo eilės.

Mūsų vandens kelias vedė 
į Ashtabulą, nes ten turė
jome nakvoti.

Įplaukę į uostą, nežino
jome kur yra vietinis jacht
klubas. Mat būdami Erie 
uoste iš vakaro nepasiteira
vome apie Ashtabulą, o iš 
ryto neradome asmens, ku
ris tą uostą pažinojo. Ge
rai, kad pamatėmė vieną iš

kurios 
reikia

ir rei-

plaukiančią jachtą, 
vadas nurodė kur 
plaukti.

Kelias vedė į upę 
kėjo pralysti pro dvejus til
tus. Wellando kanalo tilto 
prisiminimai dar buvo gyvi. 
Pirmas tiltas buvo gana 
aukštas, todėl neatrodė, kad 
stiebas užkliūtų. Antrą tiltą 
pakeldavo tik kas pusva
landį, todėl turėjome pa
laukti. Sustabdžius judėji
mą, pasikėlė vienas tilto ga
las ir pro siaurą tarpą pra- 
lindome. Bet plaukėme labai 
atsargiai ir pačiu upės pa
kraščiu.

Klubas neblogoje vietoje, 
nors ir nepertoliausiai nuo 
prekių uosto, pilnas suo
džių, anglies ir geležies 
laužo.

Artėjame prie Clevelando

Sekančią dieną turėda
mi palyginamai, neblogą vė
ją, tikėjomės pasiekti netoli 
Clevelando esantį prabangų 
Mentor jachtų uostą.

Artėjant vakarui, kai pa
gal mano apskaičiavimą 
uostas turėjo būti neperto
liausiai, reikėjo gerokai pri
artėti prie kranto, šiaip gi 
laikydavomės 3-5 jūrmyles 
atstume, kad užėjus kokiam 
lietaus škvalui, būtų vietos. 
Uostą pavyko lengvai rasti, 
nes prie jo ežere buriavo 
keletas jachtų, be to, pa
stebėjome išeinanti iš uosto 
vieną motorinį kreiserį.

Mentor uostas yra vien 
tik jachtoms, gal todėl įėji
mas į jį yra vis užnešamas 
smėliu ir klubas turi kas
met išleisti keliasdešimt 
tūkstančių dolerių, kad 
jachtos galėtų išplaukti. Pa
statyti molus tur būt per 
brangiai kainuotų. Uostas 
tikrai yra prabangus. Prie 
tiltelių stovi didžiuliai krei
seriai ir brangios jachtos. 
Pats klubo namas yra ispa
niško stiliaus, su erdviais 

Erie ežero platybėse ...

priebučiais ir dideliu resto
ranu. Be to, klube yra mau
dymosi baseinas ir teniso 
aikštė. Visko nespėjome ap
žiūrėti, nes iš Clevelando 
atvažiavo jūrų skautų at
stovai — V. Petukauskas, 
D. Kižys ir P. Gaižutis.

P. Gaižutis parūpino jach
tai sustoti vietą Wildwood 
jachtklube, kuris yra netoli 
lietuvių gyvenamo rajono. 
Tame klube P. Gaižutis lai
ko ir savo jachtą "Banguo
lę”.

Rytojaus dieną pasitaikė 
lengvas vėjas ir lengvas rū
kas. Vėjas nebuvo palankus, 
teko vingiuoti. Kai, pagal 
mano apskaičiavimą, turė
jome jau būti nepertoliausia 
nuo klubo, nuleidome bures

Stundžia su clevelandiškiais ant Nemiros III. 

ir su motoru artėjome prie 
kranto. Su žiūronais paste
bėjau eilę jachtų stiebų. Tai 
turėjo būti tas pats klubas. 
Be to, krante matėsi didžiu
lis pastatas, kuris pagal vy
rų iš Clevelando nusakymą, 
turėjo būti ligoninė. Netoli 
pasirodė ir jachta be burių. 
Tai buvo "Banguolė”, ku
rioje buvo "sutikimo komi
tetas”.

Pritvirtinę jachtą išlipo
me į krantą, žinojome, jog 
vieną vakarą ir visą ryto-

Audrius, belaukiant šliuzu atidarymo.

jaus dieną nereikės buriuo
ti. Bet darbų buvo. Reikėjo 
apsirūpinti maistu, pataisy
ti laikrodį, peržiūrėti moto
rą. Tą dieną su savo auto
mobiliu daug pagelbėjo Gin
taras Petukauskas.

Vakare, Petukauskų na
muose atsirado D. Kižys su 
žmona, A. Andrašiūnas, P. 
Gaižutis ir veteranas bu
riuotojas, su kuriuo kadai
se kartu buvome Buriavimo 
Mokykloje Klaipėdoje, o da
bar Dirvos redaktorius V. 
Gedgaudas. D. Kižys mums 
nuo jūrų skautų įteikė do
vanų. Po vaišių Visi nuvy
kome į jachtą. 

; Kelionė atgal

šeštadienio rytą turėjau 
vėl kelti bures kelionei į 
šiaurės rytus.

Vienai dienai pasikeitė 
įgula. Audrius dar pasiliko 
krante, o jo vietoje buria
vo A. Andrašiūnas ir jau
nasis Edvardas Kižys. Tą 
dieną esant lengvam vėjui, 
pasiekėme tik Mentor uostą, 
čia mus aplankė Andrašiū- 
nienė su sūnumi.

Sekmadienį, grįžus Aud
riui, atsisveikinome su at
vykusiais į Mentor uostą 
vaišinga Petukauskų šeima 
ir išplaukėme į Ashtabulą.

Mums kol kas sekėsi. Tik 
palikus Clevelandą ten pra
ūžė audra. Sakė, jog ant 

, gatvių galima buvo su val
timis plaukti.

Pasiekus Erie uostą jau 
buvome pusiaukelėje. Tik 
įplaukus į tą uostą, o tas

draskėsi kaip tik iš- 
Visi klube sakė, jog 
pasisekė. Sėdėjome 
Tik visas blogumas 
- tai jaučiama smar-

buvo prieš sutemstant, di
džiuliai juodi debesys at
slinko iš pietų vakarų. Lijo 
kaip iš kibiro, trankėsi 
griaustiniai ir akinantys 
žaibai 
manė, 
mums 
uoste, 
buvo -
vė. Kažkoks fabrikas tiek 
teršė orą, kad sunku buvo 
kvėpuoti. Bet nebuvo kur 
dingti. Vakare pranešė, kad 
rytojaus dieną nusimato 
blogas oras. Pakrančių ap
saugos stiebe buvo iškeltas 
raudonas vimpilas, įspėjęs 
mažas burines ir motorines 
valtis neiti į ežerą. Bet nu
tarėme, jog geriau šiurkš
tus vėjas ir lietaus škvolai, 
negu esanti uoste smarvė. 
Pirmą kartą mums čia bu
vo jant smarvės nesijautė, 
nes buvo kitos krypties vė
jas.

Apie vidudienį pradėjo 
lyti. Vėjas buvo nepastovus, 
su dažnais gūsiais. Aplink 
žaibavo ir tolumoje trankė
si griaustiniai.

Neužilgo ir virš mūsų 
galvų padrioksėjo perkūni
ja. Nors ir jachtoje yra žai
bolaidis, bet nežinai, su kiek 
milijonų voltų dievaitis Per
kūnas gali smogti. Dėl viso 
ko paruošėme pripučiamą 
valtį. Lietus gi pylė čiurkš
lėmis. čia gi pašonėje rodo
si žaviu vardu uostas Bar- 
celona. žihojome, kad jis 
nėra gerai apsaugotas nuo 
bangavimo ir vėjų, bet vis 
geriau negu atviruose van
denyse. Iki sekančio uosto 
dar buvo apie 17-18 mylių. 
Kurį laiką svyravome — 
plaukti toliau ar į uostą. 
Perkūnijos dundėjimas ap
sprendė už plaukimą j Bar- 
celoną. Apie 4 vai. p. p. in
karas įsmigo į uosto dugną. 
Patikrinome gylį — tik 7 
pėdos; bet mums užteko, 
kadangi jachtos gremzdė 
tik 4V-J pėdos. Pasidaužęs 
perkūnas, kažkur į rytus 
nusirito, o lietus tęsėsi tur 
būti iki 7 vai. vakaro.

Nustojus lyti jachtą per- 
vedėmė į kitą vietą kur at
rodė saugiau. Vėliau su val
timi išsikėlėme j krantą.

(Nukelta į 9 psl.)
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Š.m. sausio 11 d. įvykusio
je LT Namuose sueigoje pir
mininkavo fil. Vaclovas Ma
žeika, o sekretoriavo šen. 
Kornelija Bakšytė. Išklausy 
ti valdybos pranešimai ir pri

SU JACHTA...
(Atkelta iš 8 psl.)

Barcelonoje buvo keliolika 
namų, bene trys restoranai 
ir viena krautuvė, šiaip 
uostas yra gražioje vietoje.

Kadangi prie kranto elek
tros tinklo negalėjome pri
sijungti, o savos baterijos 
nenorėjome naudoti, tai 
anksti, su vištomis, nuėjo
me gulti.

Rytojaus dieną išsikėlus 
| krantą prie mūsų priėjo 
vienas žmogus ir paklausė, 
ar mums negalįs kuo padėti. 
Pasisakėme, jog mums rei
kia ledo. Tuoj jis įsivertė 
mus į savo automobilį, nu
sivežė j už dviejų mylių 
esant miestelį, atidarė savo 
vaistinę ir paliepė vienam 
savo tarnautojui mus aprū
pinti ledu. Kelyje tas vais
tininkas papasakojo, kaip 
audra išmetė jo jachtą į 
krantą ir kaip jis ją išgel
bėjo. Dabar uoste stovi prie 
bojos (plūduro) kita ma
žesnė jo jachta.

Iš Barcelonos nutarėme 
buriuoti į Port Colborne ir 
i Dunkirk uostą nebeužsuk
ti. Vėjas buvo geras ir pa
lankus ; negalėjai žinoti, 
kas galėjo būti rytoj.

Port Colborne marinoje 
radome porą jachtų pasi
ruošusių plaukti per kana
lą. Susitarėmė plaukti gali
mai anksčiau iš ryto.

9 vai. jau stovėjome prie 
8-to šliužo. Bet tik 3 vai. p. 
p. atsidarė šliužo vartai, 
žemyn buvo daug lengviau 
plaukti, bet teko kai kur 
ilgai laukti ir praleisti di
džiuosius ežerų laivus. Su 
mumis kartu plaukė trys 
jachtos, vienas didžiulis tri- 
maranas, nedidelis vilkikas 
ir mažas olandų prekinis 
laivas iš Aruba salos (neto
li P. Amerikos).

Vistik praplaukti per li
kusius 7 šliuzus teko jau 
sutemus. Laukiant teko su
sipažinti su kitų jachtų įgu
lomis. Visos jos traukė j 
Floridą. Jų kelias vedė per 
Ontario ežerą, Oswego ka
nalą ir Hudson upę į At
lantą.

Paskutinį šliuzą perėjo
me pirmą valandą nakties.

Mes nuplaukėme į Port 
Dalhousie ir ten nakvojome.

Vėjas į Torontą buvo ge
ras, bet po pietų pradėjo 
lyti. Atplaukus prie vakari
nio įėjimo į įlanką mūsų ne
praleido, net ten netoliese 
vyko aviacijos šventė. Teko 
sugaišti porą valandų bu
riuojant į rytinį įėjimą. O 
lietus nesiliovė. Tą dieną 
kai atšalo, taip ir nebeatši- 
lo. Bet graži buvo vasarėlė! 

imta Naujųjų Metų finansi
nė apyskaita. Visi pasidžiau 
gė gerai pavykusiu ir nuotai
kingai praėjusiu Naujų Me
tų sutikimu.

Šioje sueigoje buvo maža 
naujovė: keliamųjų į senjo
rus referatų skaitymas. Re
feratus, (gal per skambiai pa 
sakyta, geriau tiktų - rašinė 
liūs) skaitė junjorė Irena Ma 
žeikaitė -- ‘Įspūdžiai iš kelio
nės į Lietuvą’ ir junjoras Zig 
mas Mikužis -- ‘Korp! Neo-Li 
thuania orkestro istorija’. 
Abu rašiniai buvo labai šiltai 
sutikti ir dėmesingai išklau
syti, o abu junjorai pakelti į 
senjorus ir per Vasario 16 
minėjimą bus uždėtos korpo
racijos spalvos.

Šiais metais Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo minėjimą korporacija 
ruošia vasario 8 d. 3 vai. p.p. 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose. Minėjime bus prisi
minta Lietuvos ir Amerikos 
nepriklausomybių paskelbi
mas, o taip pat ir apžvelgtas 
IlI-čias Jaunimo Kongresas. 
Minėjimą paivairins trumpa 
meninė programa. Tikimės, 
kad korporantai ir jų bičiu
liai užpildys Tautinių Namų 
salę.

♦♦♦
Pirmininkė Živilė Modes- 

tienė priminė, kad dailinin
kų Kasiulių sutikimas jau 
yra gautas ir Korporacijai 
belieka tinkamai šią parodą 
visuomenei pristatyti. Daili
ninkus globoti ir ryšius palai 
kyti sutiko fil. V. Mažeikienė 
Paroda numatoma rugsėjo 
pradžioje, Darbo dienos 
savaitgalyje, per tautinių 
šokių šventę, greičiausiai, 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose.

♦**
Jonas Jurkūnas pasidžiau

gė, kad ši sueiga nebuvo to
kia ‘sausa’ - protokolinė, bet 
paįvairinta dviejų jaunuolių 
įdomiais rašiniais ir siūlė tuo 
keliu toliau eiti. Jo nuomone 
galėtų būti rodomos skaid
rės ar filmai iš mūsų aplin
kos ar žymesnių žmonių gy
venimo. Kaip pavyzdį nuro
dė Bogutų skaidres, rodytas 
per Čiurlionio minėjimą. Bo- 
gutai turi pasigaminę įvairių 
skaidrių ir su jais susitarus, 
galima parodyti sueigų metu 
ar specialiuose renginiuose. 
Bogutai viską daro savo 
lėšomis, jokių veiksnių nere
miami. Pasiūlymas priimtas 
dėmesin.

«**
Mečys Šimkus užsiminė 

laikraštėlio-biuletenio PRO 
PATRIA tolimesnio leidimo 
reikalu. Pirmą numerį gra
žiai pristatė DIRVA, bet 
daugiau atgarsių negauta. 
Jei nebus susidomėjimo ir 
paramos rašiniais, gali tekti 
nuo tolimesnio leidimo atsi
sakyti. Mečys Valiukėnas 
siūlė reikalą konkretizuoti. ; 
surasti bendradarbius, susi
tarti dėl temų ir nustatyti ra 
šiniams datas. Dabar nežino, 
ma kada sekantis numeris 
išeis, o rašinys gali pasenti 
ir nustoti aktualumo. Dau-

Jaunųjų ūkininku Ratelių Instruktoriai Lietuvoje 1937 m. Iš kairės sėdi: Bumelis^ 
Šačkutė Juzė, Tiškus Vladas, Dailydė Viktoras, Dambrauskas. Stovi: Vaitekūnas 
Paulius, Šakurskis Nikodemas, Matulionis Antanas, Gaidžiūnas Balys, Balsys 
Jonas, Baniūnas Vladas, Liaugaudas Mečys, Neniškis Vytas ir Petruškevičius 
Liudas.

giau žinių laukiama iš kitų 
padalinių.

Pirmininkaujantis V. Ma
žeika pasveikino naujai pa- 
keltuoseius senjorus ir palin 
kėjo aktyviai įsijungti į kor
poracijos lietuvių gyvenimą.

Naujoji korporacijos val
dyba, pirmininkaujama dr. 
Živilės Modestienės, perė
musi pareigas, energingai ki 
bo į darbą.

Praėjusių metų gruodžio 
14 d. sueigoje buvo pristaty
tas veiklos planas, kuriame 
be tradicinių korporacijos 
renginių bei sueigų, numaty
ta suruošti Vytauto Kasiulio 
gyv. Paryžiuje, darbų paro
da. Šis korporacijos užsimo
jimas yra vertas dėmesio ir 
visų remtinas.

Taip pat remtinas korpo
racijos dalyvavimas rengia
mame Užgavėnių karnavale 
(Mardi Gras). Karnavalo vy 
riausias organizatorius yra 
dr. Paulius, į kurį jungiasi vi 
sos organizacijos. Šiame ren 
ginyje Neo-Lithuanijai atsto 
vauja fil. Algis Modestas. 
Karnavalas įvyks š.m. vasa
rio 21 d., Jaunimo Centro pa 
talpose. Šiam tikslui yra re
zervuotos visos Jaunimo 
Centro patalpos. Gros du or- 
kestrai, veiks užkandinės, 
kavinės, gėrimų barai. Kiek 
viena organizacija turės sa
vo atskiras patalpas ir prog
ramas, o šokama bendrai 
abiejose salėse. Renginys 
yra išskirtino pobūdžio ir ti
kimasi, kad sutrauks tūks
tantines minias.

Praėjusiais metais pirmą 
kartą toks renginys buvo da
rytas ir gerai pavyko. Tikė
kime, kad šiais metais dar 
geriau pasiseks, nes rengė
jai jau turi šiokį tokį patyri
mą. Visuomenė neturėtų 
būti abejinga ir gausiai atsi
lankyti.

***
Korporacija surengė Nau

jų Metų sutikimą Lietuvių 
Tautinių Namų salėje, į kurį 
gausiai atsilankė korporan
tai ir jų bičiuliai. Nauji Me
tai sutikti Lietuvos himnu ir 
Gaudeamus. Korporacijos 
vardu svečius pasveikino 
vyr. valdybos pirm. fil. Me
čys Šimkus. Pačiam M. Šim
kui sugiedota ilgiausių metų 
nes sausio pirmoji, pasirodo, 
yra jo gimtadienis.

Nuotaikingai svečius links 
mino jaunųjų orkestras VY
TIS, vadovaujamas Liūto 
Dargio.

Agr. Vlada Tiškų 
prisimenant
1975 m. spalio 31 d. prie 

Šiaulių Karolio Požėlos kol
ūkyje mirė agr. Vladas Tiš
kus.

Vladas buvo gimęs 1906 
m. Būdų vienkiemyje, Bety
galos valse., Raseinių apskr. 
1923 m. įstojo į ž. ū. tech
nikumą Dotnuvoje, kurį 
baigęs 1927 m. tęsė studi
jas įkurtoje Lietuvos žemės 

. Ūkio Akademijoje. 1931 m. 
išlaikęs diplominius egzami
nus ir apgynęs diplominį 
darbą gavo dipl. agronomo- 
ekonomisto vardą.

1932 m. matome Vladą 
Tiškų kaip visos Lietuvos 
Jaunųjų ūkininkų Ratelių 
(JŪR) vyr. instruktorium, 
Jaunojo ūkininko savait
raščio ir JŪR Vadovo re
daktorium. Neužilgo Vladas 
buvo paskirtas žemės ūkio 
Rūmų vicedirektorium, di
rektorium ir 1940 m. pra
džioje žemės ūkio Departa
mento direktorium.

1940 m. birželio 15 d. tu
rėjo įvykti visos Lietuvos 
JŪR sąskrydis dešimtme
čiui atšvęsti Vilniuje, o se
kančią — birželio 16 d. 
Korp. Jaunoji Lietuva iš
kyla Trakų pilyje, globoja
ma filisterio Vlado Tiškaus. 
Jo paskutinis telefonu pasi
kalbėjimas iš Kauno su 
Korp. Jaunoji Lietuva Dot
nuvoje bolševikų buvo nu
trauktas.

1940 m. liepos iš 11 į 12 
d. naktį Vladas buvo areš
tuotas ir ištremtas per patį 
pirmąjį trėmimą j Sibirą, 
kur nešė vergo jungą Sibi

re, Lenos upės deltoje, pa
čioje šalčiausioje vietoje. 
Su palaužta sveikata grą
žintas į Lietuvą, kad nu
mirtų kaip XX amžiaus 
baudžiauninkas prie veži
mėlio su žemėmis Karolio 
Požėlos kolūkyje.-

Lietuvos kvislingai žino
dami agr. Vlado Tiškaus 
populiarumą nedavė jam 
ramybės ir išprievartavo 
dukart rašyti straipsnius 
giriančius kolchozinį gyve
nimą ir niekinančius Nepri
klausomos Lietuvos. Tačiau 
Gimtojo Krašto redakto
riams jo straipsniai nepati
ko, tada jie patys pasirašė 
panaudodami agronomo Vla
do Tiškaus vardą.

Toronte gyveną agrono
mai ir agronomės bei jo 
vienminčiai iš Korp. Neo- 
Lithuania ir Filiae Lithua- 
niae užsakė gedulingas pa
maldas Prisikėlimo švento
vėje š. m. sausio mėn. 3 d. 
Solo giedojo ir vargonavo 
sol. V. Verikaitis; gėlėmis 
papuošė gėlininkai agron. 
Paršeliūnai.

Dirvos pastato plytoms 
pirkti prašytume aukotojų 
sąraše paminėti Agronomo 
Vlado Tiškaus vardą, šia 
proga siunčiame $41.50.

Aukotojų vardu agr. V. D.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Ukrainos nepriklausomybės 
šventės proga

PRARYS ALŠENAS

Ukrainiečiams sausio 22- 
roji, kaip ir lietuviams va
sario 16-toji, yra Nepriklau
somybės paskelbimo šventė.

Laisvės kovas dėl išsilais
vinimo iš caro vergijos uk? 
rainiečiai pradėjo 1917 me
tais, išsirinkdami centrinę 
Radą (Parlamento atitik
menį) ir jos pirmininku — 
pirmuoju tautinės Ukrainos 
prezidentu — prof. M. Hru- 
ševskį, kuris tuo metu dar 
buvo ištremtas į Rusijos gi
lumą.

Oficialiai laisvosios Uk
rainos nepriklausomybė bu
vo paskelbta 1918 m. sausio 
22 d. antrojo prezidento ir 
kariuomenės vado pareigose 
būnant Simonui Petliūrai.

Pirmieji ukrainiečių lais
vės metai praėjo kovose su 
bolševikais. O 1920 m. lap
kričio 20 d., daug stipresnių 
priešo jėgų spaudžiama, 
Ukrainos nepriklausomybė 
buvo sužlugdyta, o jos ko
votojai — žuvo arba pasi
traukė užsienin. Su jais kar
tu pasitraukė ir antrasis 
Ukrainos prezidentas ir 
laisvės kovų vadas Simonas 
Petliūra. Bet kruvinos bol
ševikų rankos jį pasiekė 
Paryžiuje ir 1925 m. raudo
nieji agentai klastingai jį 
nužudė.

Anksčiau komunistų agen
tai, be Petliūros, yra nužu
dę Ukrainos veikėjus Ko- 
novalecą, šuchevičių, rašyt. 
Rebet ir kt.

1961 m. paaiškėjo, kad 
1959 m. spalio mėn. nužu
dytojo ukrainiečių veikėjo 
Stepono Banderos nužudy
mo iniciatoriai ir vykdyto
jai — taip pat buvo komu
nistai. Banderos nužudymo 
sumanytojas buvo A. šele- 
pinas, Sovietų Sąjungos 
saugumo komisaras prie 

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Ui CERTIFIKATUS MOKAME: 
7^% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7*/j% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6*4% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6>/i% — 1 metu sų $1,000, minimum.

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

SAVINGS INSURED UP TO <40,000.00 BY FJ8.LJ.C.

alnt 
ttiony 

avings
1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FrL, 9-5; Sat„ 9-1; Cleoed Vet

Juokas Gribauskas, vedėjas

Ministrų tarybos, kuriai tuo 
metu vadovavo Chruščio
vas. O žudikas — Bogdan 
Stašinskij, kuris už tą "žyg
darbį” buvo apdovanotas 
Raudonosios vėliavos ordi
nu, vėliau atbėgo į Vaka
rus, tikėdamasis švelnesnės 
bausmės, nes Sovietijoj — 
jis buvo patekęs į "nema
lonę”. ..

Ukrainiečių laisvės sieki
mas — gyvas iki šių dienų. 
Jų nepalaužė jokie negan
dai nei žudikų priemonės. 
Tai tik dar labiau sujungė 
likusius kovotojus, o pasau
liui — atvėrė akis, kad pa
matytų kokiomis priemonė
mis komunizmas siekia per
galės.

Ukraina — tai didžiau
sias nerusiškas kraštas, da
bar bolševikų dominuoja
mas. Geografiškai ji repre
zentuoja daugiau kaip 250.- 
000 kv. mylių ploto. Ukrai
nos sienos siekiasi su Ru
munija, Vengrija, Čekoslo
vakija ir Lenkija.

Ukrainos etnografiniuose 
žemių plotuose, pagal 1940 
m. surašymo duomenis, gy
veno 40 milijonų gyvento
jų, iš kurių 80'r ukrainie
čiai. Be to, daugiau kaip 5 
mil. ukrainiečių gyvena So
vietų Sąjungoj ir apie 9 
mil. tuomet (1940 m.) bu
vo sovietinėse vergų sto
vyklose.

Kraštas labai turtingas. 
Turi geležies rūdos, magne- 
zijaus, plieno, geležies ang
lies ir kt. vertingų metalų 
ir mineralų. Turtais perte
kęs ir žemės paviršius — 
Ukraina be galo derlingas 
kviečių kraštas. (O bolševi
kai, dėl pakvaišusios kol
chozų santvarkos, kviečius 
importuoja iš JAV, Kana
dos ir kitur)...

DIRVOS NOVELĖS KONKURSU MECENATO

SIMO KASELIONIO LAIŠKAS 
VYTAUTUI ALANTUI

Didžiai Gerbiamas 
Pone Laureate,

Nuoširdžiai sveikinu 
Brangų Laureatą šviežiu, 
brandžiu grūdu papildžiusį 
mūsų negausią istorinę li
teratūrą — nauja novele ir 
dar neseniai pasirodžiusiu 
didžiuliu istoriniu kūriniu 
”šventaragiu”. Tikiu visa 
savo širdimi, kad už gausią 
ir brangią kūrybą tremtyje, 
o ypač už "Šventaragį”, Ra
šytojui Laureatui amžinai 
bus dėkinga Lietuva!

Man pačiam ir daugeliui 
literatūros mylėtojų esate 
vienas iš mėgiamiausių ra
šytojų. Tamsta, spręsda
mas problemas, savo perso
nažams nepriklijuoji ange
lo sparnelių, o vaizduoji gy
venimą nemeluotą — tokį, 
koks jis yra pilnas visoje 
savo prozoje.

Niekas negali pasakyti iš 
esmės, kaip ir ką reikia 
kurti, ir niekas negali nutil
dyti to paslaptingo sielos 
kuždėjimo, kuris tampa pa
ties su savimi išsikalbėjimu 
ir, išlietas popieriuje, virs
ta nuostabiu kūriniu.

Laureatas esate vienas iš 
tų didžiųjų mūsų tautos- 
dvasinių kalvių, kurių nu
kaltais ginklais mes išsiko
vosime laisvę ir išsilaikysi
me laisvųjų Europos tautų 
tarpe.

Jeigu kas sugeba duoti, 
tai iš jo ir laukiama. Esu 
vienas iš labai laukiančiųjų 
pasirodant Jūsų naujo kū
rinio. Mes prieš tūkstantį 
metų mokėjome rugius sė
ti, Lietuvis negailėjo varg
šui pakeleiviui duonos rie
kės. Būdamas laisvas, Lie
tuvis ir vėl nepašykštės al
kanam to šv. peno, kurio 
šiandien tarp trūksta žmo
nijai ...

Kaip mums Maironis, taip 
ukrainiečiams — Taras Šev
čenka (1814-1861), laiko
mas jų kovotoju už laisvą 
Ukrainą. 1961 m. Ševčenkos 
100 metų sukaktis nuo jo 
mirties plačiai buvo pami
nėta anapus ir šiapus gele
žinės uždangos.

Taras Ševčenka buvo ne 
vien poetas, bet ir dailinin
kas. Jis buvo baigęs Petra
pilio Dailės akademiją. Ta
čiau jo širdis nujautė, kad 
tapyba nėra tokia efektin
ga priemonė įžiebti tautie
čių širdyse laisvės kovų ug
nį, kaip literatūrinis žodis. 
Todėl visa širdimi pakrypo 
į poetinę kūrybą. Rašė ko
vingas eiles ir poemas. Prieš 
carą ir prieš vergiją. Už tai 
caras ištrėmė ji Sibiran, už
drausdamas piešti bei rašy
ti.

Ukrainiečių Nepriklauso
mybės šventės proga, mes 
norėtume šaukti ir linkėti: 
”Volia Ukrainy! Laisvės 
Ukrainai!”

Baigdamas šį ilgą sveikfr. 
mą, noriu palinkėti Bran
giam Laureatui visokiario- 
pos asmeninės gerovės. Taip 
pat linkiu Jūsų šeimai, At
žalynui ir Atžalyno Atžaly
nui, kad Alantu kūrybinės 
scenos uždanga mūsų Gen
čių Gentėms niekada nenu
sileistų !

Simas Kašelionis 
Chicago, I. 6. 76.

P. S. Tik ką "apkūliau” 
amerikonišką detantę su 
gripu. Dėl tos kovos pavė
lavau išsiųsti ir šį laišką su 
premija. Mecenatas.

NOVELĖ— PROZOS 
KARALAITĖ!

Vyt. Alanto atsakymas 
Simui Kašelioniui, Dirvos 

Novelės Konkurso 
Mecenatui

Didžiai Gerbiamas 
Mecenate,

Nuoširdžiai dėkoju už 
laišką, čekį ir tuos gražius 
žodžius, kuriuos Tamsta 
taip dosniai pabėrei, kalbė
damas apie mano premijuo
tą novelę, o ypač taip palan
kiai atsiliepdamas apie 
"Šventaragį” ir aplamai vi
są mano kūrybą.

Man rodos, kad šia proga 
būtų pravartu tarstelėti ke
letą žodžių aplamai apie 
mūsų novelę ir žvilgterėti, 
kokią vietą ji užima "tarp
tautiniuose vandenyse".

štai ant mano stalo guli 
5 storos knygos, į kurias 
sudėtos garsiausių pasaulio 
rašytojų atrinktinės nove
lės — viso 185 kūriniai.* 
Perskaitės tas knygas, gali 
maždaug susidaryti pasau
linės novelės vaizdą, žino
ma, gal ir būtų rizikinga 
tvirtinti, būsiant tą vaizdą 
visu šimtu nuošimčių tikrą, 
bet kad jis yra rinki- 
manyti, kad tuose rinki
niuose paskelbti -kūriniai 
yra visi šedeurai — toli gra
žu ne! šalia tokių novelės 
meistrdų, kaip W. Somerset, 
Maugham, Guy de Maupas- 
sant, Ernest Hemingvvay, 
Katherin Mansfield, Anton 
Čehov, Wiliam Faulkner ir 
kitų "didžiųjų” yra ten ne 
taip jau labai gerų dalykų, 
o yra ir "taip sau”.

Lietuvių rašytojų vardų

*Great Short Stories of the 
World — 71 of the finest stories 
ever written” Readers Digest 
puikiai išleista didelio formato 
800 psl. knyga 1972 m. "Great 
Soviet Short Stories”, Deli Pub- 
lishing Co. Ine. 470 psl. New 
York, 1962 m. ”50 Great Short 
Stories”, išleido Milton Crane, 
Rantam Books, New York, 467 
psl. Great Short Stories of Ro- 
bert Louis Stevenson, Pocket 
Books Ine. New York, 370 psl. 
ir praėjusiais 1975 m. išėjo Po
vilo Gaučio sudaryta angį, rašy
tojų novelių antologija "Anglų 
novelė”, 458 psl. Buenos Aires, 
1974 m.

Simas Kašelionis
tuose rinkiniuose, deja, dar 
nėra, bet jei ten jų būtų 
patekę, tai toli gražu nebū
tų nuskendę "tarptautiniuo
se vandenyse", o išdidžiai 
plūduriuotų paviršiuje šalia 
pačių didžiųjų vardų.

Aš noriu pasakyti, kad 
mūsų novelė tremtyje yra 
smarkiai žengtelėjusi pir
myn. šalia "karalienės poe
zijos", kurią apskelbė mūsų 
garbus LRD pirmininkas, 
poetas Dr. Leonardas And- 
riekus, mūsų novelė gali 
drąsiai užsidėti "karalienės 
prozos" vainiką. Mūsų no
velei tremtyje suklestėti la
bai daug padėjo Dirvos no
velės konkursai, kurių išti
kimas ir nuolatinis mecena
tas, esi Tamsta, pone Ka- 
šelioni.

Per premijos įteikimo iš- 
Tcilmes Clevelande 1962 m. 
aš kėliau mintį visas pre
mijuotas noveles išleisti at
skira knyga, kuri būtų iš 
tikrųjų įdomus pasiskaity
mas ir maždaug atvaizduo
tų mūsų novelės nueitą ke
lią tremtyje, o be to, tai 
būtų atitinkamas pamink
las, pastatytas mūsų mece
natui. Dabar manau, kad 
mano prieš 13 metų iškelta 
mintis gal ir buvo per ank
styva, gal net dar ir šian
dien būtų per anksti apie 
tai kalbėti, bet kad ją rei
kėtų įgyvendinti, tai ir da
bar neabejoju. Tai, sakau, 
būtų mūsų dideliam litera
tūros Mylėtojui ir Rėmėjui, 
mecenatui Simui Kašelio
niui atitinkamas pamink
las, pastatytas mūsų lite
ratūros istorijos puslapiuo
se.

Dar kartą dėkoju, p. Ka- 
šelioni, už mano kūrybinio 
darbo paramą, sveikinimus 
bei linkėjimus. Linkiu ir 
Tamstai ištvermės ir entu
ziazmo dar ilgus metus pa
silikti su mumis, grožinio 
žodžio puoselėtojais.

Su nuoširdžia pagarba, 
Jūsų

Vyt. Alantas

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA
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• PEDAGOGINIO Litua^ 
nistikos instituto studentai 
šeštadienio, sausio 11 d. va
kare Jaunimo centro didžio
joje salėje turėjo savo link- 
smavakarj su gyva menine 
programa. Linksmavakary- 
je dalyvavo studentai, in
stituto lektoriai, tėvai, rė
mėjai, viso apie 200 žmo
nių, nors miesto gatvės tą 
vakarą buvo labai slidžios 
ir pavojingos, žvelgdami Į 
instituto istoriją, sužinome, 
kad Pedagoginis Lit. insti
tutas išsivystė iš pedagogi
nių kursų 1958 m. Institu
tą iki šiol jau yra baigęs 
71 studentas. Daugumas jų 
mokytojauja lituanistinėse 
mokyklose, gi keturi insti
tuto absolventai dirba pa
čiame institute. Tai R. Drū
tytė, R. Janulevičiūtė, J. 
Kerelytė ir Vyt. Narutis. 
Neakivaizdiniam instituto 
skyriui vadovauja mokyt. I. 
Serapinas, o akivaizdiniam 
— mokyt. A. Dundulis, in
stitute dirbantis nuo 1958 
m., akivaizdinio skyriaus 
direktoriaus pareigas per
ėmęs po a. a. mokyt. D. Ve
ličkos mirties. Instituto 
rektorius yra prof. dr. P. 
Jonikas, šiais metais į aki
vaizdini skyrių Įstojo 58 
studentai, bet Įpusėjus 
mokslo metams jų beliko 
40, daugumoje mergaičių.

• PO ILGESNIO laiko 
pabūti instituto studentų, 
lektorių, rėmėjų ir tėvų šei
moje buvo tikrai malonu. 
Ir vien dėl to, kad čia atvy
kęs matai tvarką, darną ir 
iš studentų lūpų skambanti 
gyvą, nepagadintą lietuvis-. 
ką žodĮ. Meninės progra
mos charakteringai ir ori
ginaliai interpretuojamos, 
iš studentų tarpo auga nau
ji atstovai ne tik lituanisti
nių mokyklų kadrui, bet 
taip pat dramai (M. Andri- 
jonaitė, D. Markelytė, V. 
Žygas ir kt.), dainai (L.

Korp! Neo-Lithuania filisteris inž. Jonas Jasiukaitis pašarvotas Butkaus 
laidojimo koplyčioje, sausio 4 d. Cicero mieste. Dešinėje atsisveikina Lietuvos 
inžinierių-architektų s-gos pirmininkas architektas A. Kerelis.

V.A. Račkausko nuotr.

Andrijauskaitė), literatū
rai (D. Užubalytė) ir ki
tiems žanrams. Akivaizdi
nio skyriaus direktorius A. 
Dundulis, atidarydamas 
linksmavakarj, aukštai įver
tino tėvus, siunčiančius sa
vo sūnus ir dukras į insti
tutą, taip pat ir instituto 
rėmėjus. Iš organizacijų 
tarpo institutui didžiausią 
paramą teikia lietuviai jė
zuitai, duodami patalpos, 
apšildymą, šviesą; Lietuvių 
Fondas, savo lėšomis išlei
džiantis pagrindinius insti
tuto veikalus; Tautinis 
Akademinis sąjūdis, kas 
metai institutui duodąs 
1,000 dol. auką; LB Brigh- 
ton Parko apylinkė ir East 
Chicagos SLA kuopa. Iš pa
vienių stambiųjų rėmėjų 
paminėjo dr. K. Keblj iš De
troito, dr. A. Razmą, dr. A. 
Stankų, V. Paškevičių, J. 
Vinciūną ir kitus. Jis taip 
nat pristatė visus lektorius 
ir linksmavakario rengėju 
komitetu su jo pirmininke 
R. Andrijauskiene.

• MENINĘ linksmavaka
rio programą nupynė insce
nizacijos, savos kūrybos 
skaitymas ir dainos. Links
mą savosios kūrybos ištrau
ką paskaitė jaunoji D. Užu
balytė, rašyt. N. Užubalie- 
nės dukra. Inscenizavime 
geriausiai pavyko Maironio 
baladė "Čičinskas” ir iš
trauka iš B. Sruogos "Ait
varo teisėjo’’. A. Mickevi
čius "Giesmė jaunystei" ne
padarė didesnio Įspūdžio, 
nors pastangų Įdėta. "žie
žirbų" penketukas (institu
tą lankantis skaučių būre- 
lisi) padainavo kelias no
stalgija ataustas dainas. 
Pabaigai instituto studentai 
(tikriau sakant, studentės, 
nes jų buvo didžioji dalis) 
padainavo porą "Instituto 
dainų”, praskambėjusių 
kupletų formoje. Jos buvo 
tikrai jdomios. Aidint re

t 
I

Pedagoginio instituto studentai pirmaisiais metais su lektoriumi D. Velička 
(antras iš kairės) ir lektoriumi A. Dunduliu (antras iš dešinės).

pat ir lektorius, visur gir
dėjosi lietuvių kalba, gra
žus lietuviškas žodis. Stu
dentų motinos sunešė dau
gybę maisto, surinko įvai
rius kūrinius loterijai ir, 
rūpestingai besisukdamos. 
tikiu, padarė kelis šimtus 
dolerių pelno, taip reikalin
go instituto išlaikymui, nes, 
neturint savos valstybės ir 
savojo valstybinio iždo, pi
nigų šios mokslo Įstaigos 
išlaikymui reikia ieškoti 
kitokiais būdais. Stalai link
smavakario metu irgi nebu
vo atkištiniai sustumti, bet 
deramai išdėstyti ir patrau- 
kiai dekoruoti dail. V. Alek
nienės, ištikimos Dirvos ir 
šios skilties skaitytojos.

• TARP šventinių dova
nų, nors ir kiek pavėluotai, 
atkeliavo ir vienas iš labai 
lauktų kūrinių — naujasis 
rašyt. Mariaus Katiliškio 
veikalas "Apsakymai”, iš
leistas Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondo ir me
niniai nuostabiai patrauk
liai apipavidalintas dail. A. 
Kurausko. Per 12 metų ty
lėjęs, nors kartais pasiskar
dendavęs vienu kitu eilėraš
čiu, M. Katiliškis naujajam 
veikale jau nebebraido po 
sodrią Lietuvą, Ją atkurda
mas tiesiog gyvybe trykš
tančiu kalbos ir vaizdų 
sodrumu, bet kelia ameriki
nes temas daugumoje iš ei
linės aplinkos, iš paprastų

frenui "Oi ūčia, ūčia, insti
tutas ne namučiai”, * pra
skambėjo ir tokie posmai, 
iškeliantys nemeluotą tie
są, kaip kad šis; "Sako, 
Lietuva nežus, kol tokių 
jaunuolių bus...” Progra
moje neskelbiama, kieno tos 
dainos parašytos, bet jos 
buvo Įdomios ir susirinku
sių labai šiltai sutiktos, 
kaip ir visa programa. Nors 
po to rengėjų komiteto pir
mininkė R. Andrijauskienė 
gražiu žodžiu užbaigė links
mavakario programą, pa
kvietusi visus prie turtingų 
vaišių, bet šokių metu iš
girdome gal vieną iš pačių 
Įdomiausių programos vie
tų. Tai naujos estradinių 
dainų dainininkės L. And
rijauskaitės padainuotos 
dainos, palydint iš jaunų 
vyrukų, gydytojų sūnų, su
darytam "Vyties” orkes
trui. L. Andrijauskaitė yra 
jaunutė, tebelanko Pedago- 
ginj institutą ir I. Motekai- 
tienės dainavimo studiją, 
bet, jei ji ateityje rimtai 
dirbs, susilauksim geros ir 
mums labai reikalingos es
tradinių dainų dainininkės.

• PO meninės programos 
vykusių smagių šokių metu 
vėl matėsi kitoks vaizdas, 
negu tradiciniuose mūsų 
renginiuose. Šokių takte 
smagiai sukosi didelis zūrys 
jaunimo, ne vienas jų su 
šypsena lūpose šokdino sa
vo tėvus ir motinas, o taip

Rašytojas Marius Katiliškis 
su žmona poete Liūne 
Sutema savo sodelyje, 

darboviečių. Tuose apsaky
muose nėra pompos, nesi
jaučia jokių idealizmo at
spindžių, bet trykšta juodos 
kasdieninės realybės niuan
sai, kai žmogus grumiasi su 
buitimi. Ilgai lauktam ra
šyt. M. Katiliškio, neseniai 
atšventusio 60 m. amžiaus 
sukaktj .naujajam veikalui 
reikalinga atskira, išsami 
recenzija, kurią, tikiu, pa
rašys kiti. Aš gi rašyt. M. 
Katiliškio knygas su dideliu 
smalsumu griebiu ne vien 
tik dėl to, kad tai yra bran
dūs literatūriniai kūriniai, 
bet ir sentimento vedamas, 
nes mudu kartu praėjusio 
karo audrose atžygiavome 
nuo Pasvalio iki Kopenha
gos.
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Buv. Kauno apygardos teismo vicepirmininkas Pranas Kavaliūnas laidojamas šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje, sausio 7 d. Maldas skaito šv. Kryžiaus 
bažnyčios klebonas Vytautas Mykolaitis, jam asistuoja kun. Jonas Vilutis. Prie 
karsto našlė Aleksandra Kavaliūnienė su dr. Algirdu Kavaliūnu ir dukterimi 
Margarita Marchertiene iš šalių. V.A. Račkausko nuotr.

A.a. Pranas
Kandžiam speigui siau

čiant, sausio 7 d. šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse, 
Chicagoje, buvo palaidotas 
Vasario 16 gimnazijos rė
mėjų būrelių organizato
rius, buvęs Kauno apygar
dos teismo vicepirmininkas 
ir Lietuvių Teisininkų drau
gijos Chicagos skyriaus pir
mininkas, diplomuotas tei
sininkas Pranas Kavaliū
nas.

Velionis buvo gimęs 1892 
m. spalio 6 d. Rudelių kai
me, Rokiškio apskr. pasitu
rinčio ūkininko šeimoje. 
Pranas Kavaliūnas turėjo 
keturis brolius ir tris sese
ris. Tėvai nepajėgė vaikų j 
mo kalus leisti. Pranas kiek 
paaugęs, jau prieš pirmąjį 
pasaulinį karą atsiduria 
Petrapily mokslo ieškoda
mas. Karui prasidėjus grįžo 
namo. Po karo 1921 metais 
pradeda lankyti Aukštuo
sius Kursus Kaune ir 1925 
m. gauna teisininko diplo
mą Lietuvos Universitete. 
Dar būdamas Rokiškyje,

riiiiiiji.ii’ iiiiivti i'tnniTi
B1LIUS* 1976 m. vasario 28 d.

LIETUVIŲ TAUTINIUOSE NAMUOSE, 6422 S. KEDZIE AVĖ.,
PRADŽIA 7:30 VAL. VAK. ĮĖJIMAS ASMENIUI 10 DOL.
BALIAUS PROGRAMOJE:

Grožinio žodžio akimirka — EGLĖ VILUTIENĖ,
Dainos — VANDA STANKIENĖ,
Muzika — ĄŽUOLAS STELMOKAS ir ORKESTRAS, 
{tarpuose — karšta vakarienė, loterija ir visą laiką gera visų 
dalyvių nuotaika.

Vietos užsakomos telefonu 476-3341 (A. Kremerienė) arba 434-7270 
(E< Valiukėnienė) vakarais.

Chicagos ir apylinkių lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į 
šį DIRVAI paremti ruošiamą balių.

Rengėjai: AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 
SĄJUNGOS CHICAGOS, CICERO ir 

EAST CHICAGOS SKYRIAI

Kavaliūnas
dirbo apskrities viršininko 
įstaigoje, o Kaune nuo 1921 
ligi 1925 metų buvo Res
publikos Prezidento rašti
nės vedėjas. Baigęs univer
sitetą buvo paskirtas Papi
lės Taikos teisėju, čia susi
tuokia su Aleksandra Bal- 
kevičiūte, Šiaulių geležin
kelio stoties viršininko duk
ra. 1933 metais jis jau Kau
no apygardos teismo narys, 
o 1941-1944 metais to pat 
teismo skyriaus pirminin
kas. Jo darbas teisme pasi
žymėjo bešališkumu ir 
kruopštumu. Viena iš dides
nių bylų su teisėjo Prano 
sprendimo motyvais buvo 
Lietuvos paštų viršininko 
Adolfo Sruogos, kurioje tar
dymo darbą teko atlikti 
man ir kuri vien iš tardymo 
išėjo 15 storų tomų. Prasi
mušęs į padoriau apmoka
mas pareigas, Pranas padė
jo savo sesutei Adelei Ka
valiūnaitei, gyvenančiai da
bar Montrealyje baigti Lie
tuvos Universitete istorijos 
mokslus.

Sąžiningai dirbdamas ir 
taupydamas jis pajėgė susi- 
lipdyti namelį Kaune, kur 
gimė jo sūnus Algirdas ir 
duktė Margarita. Bėgdamas 
nuo bolševikų, 1944 m. 
rugpiūčio 4 d. paliko myli
mą tėvynę. Per Karaliaučių 
ir Vieną jis su visa šeima 
karui pasibaigus atsirado 
Ingolstadto tremtinių sto
vykloje. čia ėjo teisėjo pa
reigas. Netekęs vilties grįž
ti tėvynėn emigruoja į 
Ameriką. Apsistoja Chica
goje. Sunkiai fiziniai dirba 
Wilsono mėsos skerdyklose. 
Dirba ir žmona Aleksandra. 
Išleidžia sūnų Algirdą į gy
dytojus. Margarita pradė
jusi studijuoti išteka už 
svetimų kalbų mokytojo 
Gedimino Marcherto.

Lietuvoje Pranas akty
viai reiškėsi ūkininkų par
tijoje. Tremtyje organizavo 
Vasario 16 gimnazijos rė
mėjų būrelius. Nepaprastai 
sąžiningas jis ir iš kitų to 
laukė. Giliai pergyveno, jei 
patyrė kokį nesąžiningumą 
lietuvių organizaciniame 
gyvenime. Jis buvo narys 

Registruotos Lietuvių Ben
druomenės. Nepaprastai 
džiaugėsi ir mylėjo keturis 
vaikaičius. Pasitraukęs į 
pensiją ruošėsi dar daugiau 
pasišvęsti visuomeninei vei
klai. Prieš pustrečių metų 
kairės pusės paraližas pa
guldė į lovą, žmonos Alek
sandros, stropiai slaugomas 
jis perserga kelis plaučių 
uždegimus. Sausio 4 dienos 
ankstyvą rytą jo gyvybė 
užgęsta amžinai.

Atsisveikinimą su velio
niu suruošė Lietuvių Teisi
ninkų draugija, sausio 6 d. 
Petkaus laidojimo namuo
se, Chicagoje, Marąuette 
Parke. Draugijos centro 
valdybos pirmininkas Me
čys Mackevičius, pravedęs 
atsisveikinimą, paminėjo, 
kad kai vokiečiai okupavo 
Lietuvą ir jam, Mackevi- 
čiuič reikėję atstatyti Lie
tuvos teismus, tai atstatyti 
Kauno Apygardos teismą 
pavedęs Pranui Kavaliūnui, 
ir jis tą darbą puikiai at
likęs.

Buv. Kauno Apygardos 
teismo narys Jurgis Kasa
kaitis prisiminė velionį, 
kaip pavyzdingą kolegą — 
teismo narį. Teisininkų 
draugijos Chicagos sky
riaus pirmininkas Algirdas 
Budreckas kalbėjo apie ve
lionį, kaip drausmingą drau
gijos narį, kurį laiką buvusi 
skyriaus pirmininką ir 
draugijos centro valdybos 
narį. Mokytojų ir Vasario 
16 gimnazijos vardu kalbė
jo Antanas Gulbinskas. Jis 
paminėjo, kad velionis Pra
nas buvo tas, kuris davė 
idėją organizuoti gimnazi
jos rėmėjų būrelius, išgel
bėjusius gimnazijos finan
sus. Velionies nuopelnai 
gimnazijai yra labai dideli. 
Jis išleido netgi savo lėšo
mis knygelę, kurioje apra
šyti gimnazijos pasisekimai 
ir vargai. Paskutinis kalbė
tojas buv. Marijampolės 
apygardos teismo prokuro
ras Kazys Smalenskas pri
siminė velionį kaip papil
džiusi teismo narių sąstatą 
Šiaulių apygardos teisme. 
Velionis mėgęs teisininko 
darbą, buvęs tvirtos valios, 
objektyvus, kilnių principų 
žmogus.

Iš laidojimo koplyčios 
trečiadienį, sausio 7 d. ve
lionies palaikai nuvežti į šv. 
Kryžiaus bažnyčią, kur ge
dulingas mišias laikė tos 
bažnyčios klebonas Vytau
tas Mykolaitis. Grabnešiai 
buvo kolegos teisininkai: 
Vytautas Bulota, Jonas 
Našliūnas, Kazys Smalens
kas, Jonas Litvinas, Mečys 
Mackevičius ir Pranas Si
dzikauskas.

Dirva Prano Kavaliūno 
asmenyje neteko ne tik nuo
latinio skaitytojo bet ir 
bendradarbio rėmėjo.

Reiškiame Aleksandrai 
Kavaliūnienei, dr. Algirdui 
Kavaliūnui ir Margaritai 
Marchertienei su šeimomis 
bei seseriai Adelei Kavaliū
naitei ir kitiems jo artimie
siems nuoširdžiausią užuo
jautą. V. A. Rčk.

ST, LOUIS
PAMINĖS DIRVOS 

SUKAKTĮ

ALT S-gos St. Louis sky
rius sausio 24 d. 7 vai. va
kare Fisher restorane, 
Hyapp kambaryje, Belle- 
ville, III. rengia Dirvos pa
minėjimą. Kviečiame visus 
apylinkės lietuvius, kartu 
pavakarieniauti, išklausyti 
trumpos programos ir pasi
linksminti.

Valdyba

BOSTON
BOSTONAS RUOŠIASI 

VASARIO ŠEŠIOLIKTAI

Sausio 7 d. ALT Bostono 
skyrius susirinko So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Drau
gijos patalpose nustatyti 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės iškilmių ruošą. Pir
mininkas Aleksandras Chap- 
likas pranešė apie atliktus 
darbus ryšium su Vasario 
tarėl6 d. minėjimu Bosto
ne. Aptarė minėjimo smulk
menas ir nustatė programą. 
Klausimuose ir sumany
muose reiškėsi A. Chapli- 
kas, A. Griauzdė, And. Ke
turakis, Ed. Cibas, Ant. 
Andriulionis, St. Lūšys, A. 
Budreckis, Br. Paliulis, J. 
Bakšys ir J. Rentelis. Tai
pogi aktyviai prisidėjo prie 
darbo Lietuvos Vyčių sen
draugių naujas atstovas 
Danielius Averka.

Pagrindinis Vasario 16 
minėjimas įvyks sekmadie
nį, vasario 15 d. Minėjimas 
prasidės šventomis mišio- 
mis šv. Petro bažnyčioje. 
Antrą valandą popiet įvyks 
iškilmingas susirinkimas 
So. Bostono Piliečių Drau
gijos auditorijoje, trečiame 
aukšte. Kviestinis kalbėto
jas bus BATUN pirm. Kęs
tutis Miklas iš New Yorko. 
Prelegentas savo kalboje 
nušvies naujas pabaltiečių 
iniciatyvas apginti Lietuvos 
bylą po Helsinkio konferen
cijos. Meninę programą at
liks Onos Ivaškienės tauti
nių šokių sambūris.

Massachusetts guberna
torius Michael Dukakis su
tiko priimti lietuvių delega
ciją sausio 21 d. Tą progą 
gubernatorius Dukakis pa
skelbs proklamaciją, ski
riančią vasario 16 dieną 
”Lithuanian Independence 
Day in Massachusetts.” 
Bostono burmistras Kevin 
White iš principo sutiko 
priimti lietuvių grupę rotu
šėje Lietuvos nepriklauso
mybės akto šventės proga.

• Jackus Sonda, Keleivio 
redaktorius, kaip praneša 
Naujienos, sunegalavus šir
džiai, paguldytas ligoninėn 
dr. S. Jasaičio priežiūroje.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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1976
Skaitlinė 1976 dar nėra 

mums familiariška skaitli
nė. Dažnas Pogrindžio skai
tytojas dar įrašys laiške sa
vo draugui pernykštę datą. 
Dažnas ir čekius paženklins 
1975-jų metų skaitline. 
Įprotis yra didelė galybė.

Metų skaitlinės pasikeiti
mas, tačiau, neturėtų keis
ti mūsų gyvenamosios filo
sofijos tradicijų, nei mūsų 
visuomeninės veiklos įgū
džių. Mes privalome būti 
tradicingi ir kovingi. Mes 
privalome būti budrūs.

Kadangi tolimus priešus 
negalime pasiekti, nes netu
rime atitinkamų raketų, 
mes galime sėkmingai pulti 
artimus priešus. Jeigu arti
mų priešų po ranka nepa
stebime, privalome tokius 
prasimanyti. Be kov'os gali 
surūdyti mūsų arsenale iš
tikimi mūsų ginklai: rašo
mosios mašinėlės, visokios 
plunksnos (nuo ball-point 
iki liuksusinio parkerio), 
visokie pieštukai ir paiše
liai ir visad gerai lubrikuo-

"SPECIALISTO” NUOMONĖ

— Nesirūpinkite, ponai! Mūsų vadovai gali visus 
lietuvius leisti išvežti į Sibirą, bet okupuotos teritorijos 
sovietams niekad nepripažins!

Juozas JUOZAPAVIČIUS

ti, įvairaus kalibro liežu
viai. Tarpusavė kova nėra 
blogybė, kaip skelbia kai 
kurie šaltiniai. Anaip tol, 
tarpusavė kova yra geras 
treningas kovai su bet ku
riuo priešu. Kiekvieną rytą 
patariama parodyti kumštį 
pro langą visam pasauliui, 
ir tarti: ”aš tau parody
siu!”

Todėl 1976-ieji metai te- 
neužmigdo mūsų kokiose 
ten taikiose ir altruistinėse 
pozicijose. 1976-ieji metai 
tebūnie ir vėl mūsų neat- 
laidžios tarpusavės kovos 
metais, kaip ir pernykštieji. 
Mes privalome būti tradi
cingi, kovingi ir veržlūs.

ČIA PRIĖJO 
KADŽIULIS 

IR TARĖ
— Amerikoje tokia rete

nybė : pirčių peryklos ir 
vantos, — tarė ramus vy
ras.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Tamstai, tur būt, ne
teko lankytis lietuviškose 
suvažiavimuose.

★
— Paskolink pinigų drau

gui ir turėsi priešą, — dės
tė samprotaująs vyrukas, 
— o kaip įsigyti draugą?

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Turėk, tamsta, gražią 
žmoną, ir būk paskendęs sa
vo versle.

★
— Esu diplomatas, tiesiu 

priešams ranką, — pasigy
rė gudruolis.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Ir galvoji, kad jie ne
mato, kad tavo rankos ne
plautos.

★
— Toks biznierius tas Jo

kūbas! — stebėiosi vienas 
pilietis, — pakeitė tris re
zidencijas, ir vis j geresnę.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Ir tris žmonas, ir vis 
i blogesnę.

★
— Man atrodo, kad pane

lė Ličkutė mane užkabino 
viename savo eilėraščių Po
grindyje, — spėliojo veikė- 
jaująs veikėjas.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Nusiųsk tai panelei 
savo nuotrauką, tada ji ta
vęs ir iš tolo neužkabins.

SPAUDINIŲ RIKTAI

Patekęs į lovą mažiukas 
vyras labai išgąsdino stam
bią moterį.

(Riktas! Turi būti: 
voras)

— Mudu, kaip mūsų tėveliai, išeiviški politikai, 1976 
metais žaiskime karą ...

AUŠRELĖ LIČKUTĖ

METŲ SĄVADAS

Nurinko gaidas muzikantų būrys 
Ir baigėsi balius, kai išmušė tris.
Ir sėdi tautietis ant salės grindų, 
Ir stebis: kur vienas, ten matomi du!

Mes baigėm laimingai Valančiaus metus — 
Juk nieks nenukirto taurelių perpus.
O nūn, kas skaičiuos, kas žiūrės-suturės, 
Kaip keliame pilnas šampano taures?

Už viską juk skelbėme tostus šaunius: 
Seimuos užu mūšius dėl laisvės kilnius, 
šeimose už patronus savo šventus, 
Už kraštą, už veiklą, Valančiaus metus.

Ir kaip gi tautietis šykštės, nenugers 
Ir laisvės arimo su nosim nears — 
Kai bonkos žaibuoja sparnais aitvarų, 
Kai lūžta lentynos "slapiųjų barų”?

Tad baliai — baliukai seimų ir šeimų 
Užkloja gyvenimą rūku šėmu:
Išeivių tauta gers ir šoks, kol parkris. 
Štai baigiasi balius ir išmuša tris!

ORAS — netolimai ateičiai

Stiprios alkoholinės ir 
šampaninės miglos balių ir 
kitokių renginių terenoje. 
Vis tylstantieji Helsinkio 
audros griaustinių atsirūgi
mai. Rinkiminių, bendruo
meninių vėtrų susitelkimo 
tendencijos JAV teritorijo
je, kur susiformavo aisčių 
tautos palikonių taikiniai.

★
Aš stipriai pasitikėjau 
(Riktas! Turi būti: 

savo gero draugo boba Fidc. 
bona fide)

★
Praktiškas vyras mėgsta 

rūtų patvarumą.
(Riktas! Turi būti: 

rūbų)
★

Veikalas pateko po prie
kabingo kirtiko seilių kir
čiais.

(Riktas! Turi būti: 
kritiko seilių kirčiais) 

(Rikto riktas! Turi būti: 
kritiko peiliui kirčiais) 

Rašykite į 
POGRINDI,

Marųuette Parko ir Cicero 
didmiesčiuose šių vėtrų aro- 
moje pagaunamas stiprus 
sewer-gas antkvapis. New 
Yorke švelnūs sučiurlionin- 
to sovministro Zienkevi- 
čiaus paleisti zefyrai kute
na ankstesniųjų antisovie- 
tinkų dvasios backyardus, 
narkotizuodami ura-patrio- 
tinę sąžinę. Skurdūs kritu
liai Lietuvių Fondo paviete. 
Neryškūs jaunimėlio kong
reso gaisai, primeną už de
besų slypinčia Pietų Pa
švaistę. Pirmieji prezidentų 
portretų vėpūtiniai ant Lie
tuviškos Operos šaligatvių. 
Lietuviškos dramos krema
cija saviveiklinėse scenose 
bei estradose. Okupuotoje 
Lietuvoje stipri sovietinio 
flu epidemija. Epidemijos 
virusus sėkmingai ekspor
tuoja Reimeris. Antibalfi- 
nes audras stiklinėje sten
giasi pūsti buvęs nuovadų 
informatorius Vytautas Mi
niotas ... Išeiviškose auko
tojų kišenėse saulėtas oras, 
provokuojąs kišenių pilnėji- 
mą, eikvojančių kišenes au
kų nebuvimą.
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■ laiškai Dirvai
Atsakymas j K. Jankūno laiško
Liūdnos žinios, ateinan

čios iš okupuotosios Lietu
vos, mums visiems yra di
delis paskatinimas jungti 
jėgas bendrai kovai prieš 
okupantą ir už tautos išlais
vinimą. Tuo labiau visiems 
norisi, kad nauji 1976 me
tai būtų pradėti naujoje su
tarimo dvasioje.

Labai gaila, kad ši suta
rimo dvasia ardoma tai vie
nu, tai kitu bereikalingu iš
puoliu. Neprisidėjo prie to 
jėgų vienijimo nei Dirvoje 
gruodžio 18 d. išspausdin
tas K. Jankūno laiškas "Dėl 
ALT gairių”. Jam labiausia 
užkliuvo Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavime dr. F. 
Kauno padarytas pasiūly
mas LB skilimui pašalinti; 
dr. F. Kauno buvo siūloma 
atsistatydinti abiem JAV- 
LB vadovybėms ir naujais 
bendrais rinkimais išrink
ti visų daugumai priimtina 
vadovybę.

Dr. F. Kaunas besireiškia 
bendruomeninėje veikloje, 
o ne Altoje. Taigi, tas pa
siūlymas ALTos suvažiavi
me atėjo iš šalies. Suvažia
vimas jį sutiko palankiai, 
bet ALTos valdyba, laukda
ma, kad pačioje LBendruo- 
menėje bus susilaukta pro
blemos išsprendimo, šiam 
siūlymui konkrečios eigos 
dar nėra davusi. Tai kodėl 
čia kaltinti ALTą? ALTos 
suvažiavimai vyksta demo
kratinėje dvasioje ir kiek
vienas dalyvis ten gali kelti 
sumanymus, kurie jam at
rodo naudingi.

K. Jankūnas norėtų ALT 
apkaltinti ir dėl to, kad 
Amerikos Lietuvių Kongre
se sveikinimo žodį pasakė 
vadinamos reorganizacinės 
bendruomenės atstovas. Pa

BET KOKIA PROGA

185 North Wabuh Avenue 
Chicago, III. 60601 2nd Floor

Rosite pas vienintelį 

lietuvį kailininkq 
Chicagoje

didelis pasirinkimas 
PUOŠNIŲ IK PASKCTINČS 
MADOS KAILIŲ!

GERIAUSIA DOVANA,

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

brėžiame, kad ALTa veikia 
demokratiniais pagrindais. 
Kiekviena su okupantu ne
bendradarbiaujanti lietuvių 
organizacija kongrese ga
lėjo pasakyti sveikinimo žo
dį. Jeigu viena Lietuvių 
Bendruomenė ta privilegija 
nenorėjo pasinaudoti, tai 
jau jos reikalas. Lapkričio 
22 d. įvykusiame ALTos su
važiavime dalyvavo Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
atstovas kun. J. Borevičius 
ir ne tik jo sveikinimo žo
dis buvo mielai priimtas, 
bet ir jis pats prie garbės 
stalo buvo pasodintas.

Amerikos Lietuvių Tary
ba yra nusistačiusi laikytis 
nuošaliai nuo pačios Lietu
vių Bendruomenės vidaus 
problemų. Bet ALTa nėra 
diktatūrinė organizacija, o 
atskiri jos nariai turi vei
kimo laisvę ir, jei kuris ką 
savo atsakomybe daro, jis 
pats, o ne ALTa, už tuos 
veiksmus ir atsako, bet 
ALTa negali pritarti ją 
griaunantiems ir jos darbus 
kartojantiems JAV-LB va
dams.

Gyvenimo praktika paro
dė, kad pasidalinimas dar
bo sritimis yra labai svar
bus veiklos sėkmingumui. 
Lietuvių Bendruomenė yra 
pasiėmusi kultūrinę sritį, 
šioje srityje jos veikimu 
ALTa tik džiaugtis galėtų, 
šioje srityje ir Lietuvos 
laisvinimui galima daug pa
sitarnauti, pvz. išplečiant 
ikciją JAV aukštojo moks
lo įstaigose, buriant JAV 
knygose ir žurnaluose Lie
tuvos reikalas būtų tinka
mai atstovaujamas ir t.t. 
ALTa nuo pat savo įsikūri
mo jau per 35 m. Lietuvos 
laisvės labui dirba politinė

je srityje, čia jos veikimo 
plotas. Dublikavimasis at
nešė pakartotinų neigiamų 
reiškinių kaip Baltuosiuose 
Rūmuose, taip ir kitose 
JAV įstaigose. To reikia 
vengti, laikantis savo veiki
mo srities kaip ALTai, taip 
ir tai Lietuvių Bendruome
nei.

K. Jankūnas, pamokslau
damas, kad ALTa neturi 
kištis į LB reikalus, vis dėl 
to pats tokiu pamokymu ne
nori pasinaudoti ir kišasi į 
ALTos reikalus, prikišda
mas kad ALToje ”ne taip 
jau pavyzdinė tvarka ir 
struktūra”.

Tobulybei galo nėra. Jei 
p. Jankūnas nurodytų kon
krečiai, ką reikėtų patobu
linti, tą galima pasvarstyti, 
o toks tuščiažodžiavimas 
nei reikalo taiso, nei p. Jan
kūnui garbės daro. ALTos 
struktūra jau yra išbandyta 
daugiau kaip trečdalio šimt
mečio darbu, ir ji yra veiks
minga. Skirtingiausių poli
tinių ir ideologinių pažiūrų 
žmonės ALToje visai vie
ningai dirba bendram Lie
tuvos laisvės reikalui. O 
ALT vadovybė moka skir
tingumus suderinti. Ar ne
vertėtų K. Jankūnui iš to 
pasimokyti.

Amerikos Lietuvių Tary
ba nei viename savo duota
me spaudai biuletenyje nie
kur nėra puolusi nei Lie
tuvių Bendruomenės, nei 
kurio kito Lietuvos laisvi
nimo veiksnio. Deja, to ne
galima pasakyti nei apie 
"Pasaulio Lietuvį”, nei apie 
kai kuriuos oficialius bend
ruomeninius vadovus. O 
Lietuvos tragedija primyg
tinai mus visus reikalauja 
laikytis paliaubų savo tar
pe, neeikvoti jėgų tarpusa- 
viai trinčiai ,o jungtis lais
vinimo kovai prieš mūsų tė
vų krašto okupantą.

Dr. Vladas Šimaitis
Einąs ALT Sekretoriaus 

pareigas

UŽMIRŠO MEDŽIOTOJŲ 
KLUBĄ...

A. Juodvalkis Dirvoje Nr. 
2, rašydamas apie LB E. 
Chicagos apylinkės veiklą 
ir vardindamas šioj apylin
kėj veikiančias organizaci
jas kaž kodėl užmiršo pa
minėti Medžioto j ų-Meške- 
riotojų klubą, kuriam pri
klauso 70 asmenų ir stipriai 
pasireiškia vietos organiza
cijų veikloje.

Klubas dalyvauja ir tal
kina ALT skyriui, savo na
rių tarpe įvykdė finansinę 
rinkliavą III Pas. Jaunimo 
Kongresui, talkino laiškų 
siuntimui dėl Lietuvos anek
sijos nepripažinimo. Rudenį 
buvo suruoštas klubo tradi
cinis balius, suruošė Naujų 
Metų sutikimą, pravedė 
rinkliavą Bražinskams su
šelpti. Iš gauto pelno klu
bas yra parėmęs aukomis: 
Dirvą $25, ALT skyrių $25, 
III Pas. Jaun. Kongresą 
$100, LB E. Chacagos apyl. 
$20, Bražinskams per Belfą 
pasiųsta $232. R. N.

Spaudoje 
jasidairius
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REIKIA GELBĖTI 
BENDRUOMENĘ

Atsiliepdamas į Dirvoje 
(1975. 12. 18) paskelbtą K. 
Jankūno laišką ”Dėl ALT 
gairių”, Naujienose (1976. 
I. 16) tūlas A. Svilonis ra
šo, kad K. Jankūnas su savo 
laišku klaidina visuomenę, 
nes ALT neskaldo Bendruo
menės ir tai kas šiandien 
vyksta be ALT įsikišimo. 
Jis rašo:

"Faktas yra, kad LB kilo 
opozicija, reikalaujanti ją 
reformuoti. Bet ją sukėlė ne 
ALTos vadovai, o Bendruo
menės vadai, kai jie ją nu
kreipė nuo jos tiesioginių 
tikslų.

K. Jankūnas klysta, kad 
Bendruomenė yra skaldoma 
dėl asmeninių ambicijų. 
Opozicija iškilo tik tada, 
kai jos vadovai ėmė kėsin
tis sunaikinti Amerikoje 
jau dešimtmečius sėkmin
gai veikiančią, plačiai savo 
veiklą išplėtusį kovoje dėl 
pavergtosios tautos laisvės 
ALTos veiksnį. Ji kilo ta
da, kai Bendruomenės va
dai Washingtone įteigė sa
vo "pasiuntinybę” politinei 
veiklai, kurios "pasiunti
niai” eina valdžios įstaigose 
kalbėti visų Amerikos lietu
vių vardu. Ji atsirado, kai 
jos vadai pasikėsino į Va
sario renkamas aukas. Toks 
jų užmojis parodė norą 
ALTą sužlugdyti finansiš
kai. Ji atsirado, kai Bend
ruomenės vadai tylėjo dėl 
vaikų vežimo į pionierių 
stovyklas, dėl studentų ga
benimo į Vilnių, į politruku 
kursus.

Jf atsirado, kai jos vadai 
tylėjo, kai Maskvos valia 
buvo siunčiami menininkai 
Amerikos lietuviams su
rengti koncertus. Ji atsira
do, kai Bendruomenės va
dai ėmė spausdinti proko
munistinė propaganda dvel
kiančius lituanistinėms mo
kykloms vadovėlius. Ji atsi
rado, kai Bendruomenės Ta- 
rybon buvo klastojami rin
kimai. Ji atsirado, kai jos 
vadai mažai kreipė dėmesio 
j Bendruomenės visuotinu
mą, t. y. apjungti kiek ga
lint plačiau lietuviškąją iš
eiviją, kai mažai kreipė dė
mesio j lietuvybės išlaiky
mą bei jaunimo vasaros 
stovyklas. Taigi, šios prie
žastys, o ne asmeninės am
bicijos sukėlė joje opozici
ją.”

Toliau A. Svilonis rašo:
”K. Jankūnas savo laiške 

purkštauja ir liepia ALTai 
pasirūpinti savo pačios na
mais, nes ten nepavyzdinė 
tvarka ir struktūra, bet to 
faktais neparėmus, rodo 
kiek jis mažai turi geros 
valios, jam nerūpi faktai, o 
remiasi nugirstais pletke- 
liais. Jei jam parūpo ALTos 
namų tvarka, tai toks rū

pestis turėtų būt nukreip
tas ne į ALTą, o į Bendruo
menę, kurios vadai joje pa
darė daug netvarkos, ją su
skaldė ir prieš ją visuome
nėje sukėlė opoziciją. Dr. 
K. Bobelis aiškiai nusakė 
savo atsistatydinimo pa
reiškime, atspausdintame 
tame pačiame Dirvos nume
ryje, šalia K. Jankūno laiš
ko. Ar gi jam nieko nesako, 
kad ir toks faktas, kodėl iš 
Bendruomenės Tarybos na
rių tarpo pasitraukė ne vien 
dr. K. Bobelis, o visa eilė 
žymių visuomenės veikėjų 
— bendruomenininkų? Ko
dėl? Į šį klausimą K. Jan
kūnas neieško atsakymo, 
nutyli. Manau, kad Dirvos 
skaitytojams dr. K. Bobelio 
pareiškimo žodžiai padės 
geriau suprasti, kas šian
dien vyksta Bendruomenė
je: "Negalime pasilikti to
kioje bendruomenės Tary
boje, kuri nebando sujungti 
irstiprinti JAV Bendruome
nę, bet priešingai, yra labai 
daug prisidėjusi prie jos su
skaldymo ir tą skaldymą 
savo pareiškimais bei vie
našališkais vieksmais to
liau tęsia”...

Ir A. Svilonis savo straip
snį baigia išvada:

"Pagaliau — kam gi lie
tuviškoji išeivija turi dau
giau patikėti, dr. K. Bobe
liui ar bepurkštaujančiam 
K. Jankūnui, kurio laišką 
skaitant reikia tik apgailes
tauti, kad jis neįsijungia į 
tų bendruomenininkų eiles, 
kurie nesiūlo įvesti į ALTos 
namus pavyzdinę tvarką ir 
struktūrą, kurie negriauna 
Bendruomenės, bet šaukia, 
kad joje nėra tvarkos, kad 
jos organizacinė struktūra 
negera ir kad ją reikia gel
bėti iš nuosmukio ir atsta
tyti ją į jai skirtus darbo 
barus."

• "Bijūno” šokėjų grupė, 
sudaryta iš Kenoshoje, Ra- 
cine ir Waukegane gyve
nančių lietuvių, pereitais 
metais lapkričio mėn. įvy
kusiame Folk Fair, Milwau- 
kee, Wis., laimėjo $250.00 
premiją, kurią paskyrė 
BALFui tarpininkaujant 
dr. ir poniai Balčiūnams, 
šokių grupei vadovauja 
Stasys Milašius.

DETROIT
• PROF. J. BRAZAIČIO 

minėjimas įvyks sausio 25 d. 
12 v. kultūros centre. Kal
bės dr. J. Girnius, Aidų re
daktorius ir prof. A. Damu
šis. Po to bus rodomas fil
mas iš prof. J. Brazaičio gy
venimo. Visi kviečiami daly
vauti.

• Dariaus ir Girėno klubo 
susirinkimas įvyks sausio 25 
dieną 12:15 v. Lietuvių Na
muose. Bus renkama nauja 
valdyba. Nariai kviečiami 
dalyvauti.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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AUKOS DIRVOS 
ATSTATYMUI

Dirvos bendradarbių
klubas Chicagoje ....265.00

L. Morkūnas, Chicago .. 2.00 
V. Ambraziejus, Newark 2.00 
J. Sirusas, Stockton, N. J. 7.00
J. Vinciūnas, Chicago .... 2.00
K. Palčiauskas,

St. Petersburg...............7.00
S. Jauniškytė, Stuttgart 9.00 
G. Beržinskas, Cleveland 2.00 
K. Merkis, Boston ........... 3.00
V. J. Barkus, Omaha .... 7.00
K. Vaičeliūnas, Cleveland 35.00 
A. Rastauskas, Euclid, O. 7.00
M. Titienė (atminimui

a. a. Petro Tito............. 50.00
E. Jansonas, Osterville .. 7.00 
A. Vaišnys, Los Angeles 5.00
M. Gečiauskas,

Manchester...................... 5.00
P. Keturka, La Šalie, Que. 1.55 
A. Malakauskas,

Waterbury...................... 7.00
J. Matulevičius,

Worcester..................... 10.00
A. Klein, Rochester........... 7.00
D. Nasvytis, Coneaut, O. 10.00 
S. Pročkys, Chicago ....12.00 
A. Mačiuika, Chicago .... 2.00 
J. Kaklauskas, Cleveland 5.00
F. Janonis, Brockton ....10.00
G. Venk-Venckūnas,

Santa Monica, Cal .... 4.00
A. Vebeliūnas,

Richmond Hill, N. Y. 7.00
E. Dovydaitis, Los Angeles 5.00
X. Y., Chicago................ 17.00
S. Jurgutavičienė,

Euclid, Ohio...................7.00
L. Radzvickas, Ann Arbor 7.00 
J. Bereiša, St. Louis, Mo. 7.00
H. Montvila, Bayside, N.Y. 2.00 
J. Kriaučiūnas, Toledo, O. 2.00
B. Dabrikas, Cleveland 2.00 
V. Palubinskas, Cleveland 2.00 
G. Žukauskas, Chicago, II. 1.00
M. Ignas, Cleveland .... 5.00 
J. Lendraitis, Palos Hill, II. 2.00 
Č. Staniulis, Bloomfield 2.00
J. Sandargas, Ormond

Beach, Fla........................ 7.00
P. Gailiūnas, Brooklyn, 2.00 
M. Židonis,

New Haven, Conn........ 7.00
A. Didžbalis, Chicago . .10.00 
Z. Dailidka, Chicago .... 2.00 
R. Petkevičius,

Lewiston, Me.................. 7.00
A. A. Agr. Vlado Tiškaus

vardu parama Dirvai, 
sudėjo lietuviai 
agronomai Toronte ... .41.50

M. Aukštaitė,
Dawnsview, Ont.............. 7.00

K. Bruožis, Cleveland .. 3.00 
M. Premen, Westlake, O. 2.00 
E. Mazys, Stanton, Ca. .. 2.00 
V. Viskanta, Chicago .... 2.00 
E. Litvinas, Chicago ....17.00 
P. Kazilis, Concord, Ont. 13.00 
A. Rėklaitis, Chicago .... 2.00 
E. Armanienė, Baltimore 50.00 
Clevelando Lietuvių

Pensininkų Klubas ....10.00 
V. Abraitis, Cleveland ..12.00
T. Dambrauskas,

Hot Springs, Ark........ 12.00
L. Švelnis,

Needham, Mass............3.00
J. Kaškelis, Toronto ....25.00

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

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

DIRVOS 60 METU SUKAKČIAI 
PAMINĖTI AKADEMIJA

NEW YORKE
1976 M. VASARIO 1 D., SEKMADIENĮ, 3 VAL. P. P.

KULTŪROS ŽIDINYJE, 361 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, N.Y. 

Programoje:
PRANAS NAUJOKAITIS, — Spaudos reikšmė išeivijos 
gyvenime;
ALGIRDAS BUDRECKIS, <— Dirva ir tautinės minties spauda;
JONAS RŪTENIS, — Lietuviškas žodis — poema.
Programai vadovauja dailiojo žodžio menininkė — 
IRENA VEBLAITIENĖ.

ĮEINANT AUKOJAMA. Loterijon leidžiamas dail. JUOZO BAG
DONO dovanotas paveikslas.

Akademiją rengia ir visus atsilankyti kviečia
AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS S-GOS 

I IR XI SKYRIAI NEW YORKE

MYKOLO KRUPAVIČIAUS
MINĖJIMAS CLEVELANDE

Iškilmingas Mykolo Kru
pavičiaus 5-rių mirties me
tų minėjimas Clevelande 
įvyko š. m. sausio 11 d. Die
vo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijoje. Minėjimą 
sudarė dvi dalys: pamaldos 
bažnyčioje ir akademija pa
rapijos salėje.

10 vai. už velionies sielą 
šv. Mišias atnašavo ir pa
mokslą pasakė parapijos 
klebonas kun. Gediminas 
Kijauskas. Pamokslininkas 
10 minučių kruopščiai ap
galvotame pamoksle patie
kė gilų ir ryškų prelato dar
bų apibudinimą, jį jungda
mas su mūsų tremties jau
nimu, kuriuo velionis taip 
sielojosi iki savo gyvenimo 
paskutinės valandos. Pa
maldų metu, gitarų muzikai 
pritariant, jaunimas giedo
jo giesmes. Pamaldose gal 
buvo daugiau žmonių negu 
įprastą sekmadienį, nes šio
se pamaldose dalyvavo da
lis ir šv. Jurgio parapijie
čių.

Akademija. 4 vai. vėlia
vomis, gėlėmis ir velionies 
paveikslu papuoštoje salėje

A. Šalkauskas, Pittsburgh 7.00 
G. Meilus, Chicago......... 2.00
V. Donis, Cicero...............2.00

ATITAISYMAS: atspaustame 
aukotojų sąraše (1976. I. 1) turi 
būti ne J. Šicka, bet J. ŠIRKA, 
iš Chicago, paaukojęs 20 dol. 

pradedama akademija. My
kolas Krupavičius, gal yra 
vienintelis nusipelnęs mūsų 
tautos ir valstybės vyras, 
kurio darbus šiandien gali
me matuoti keliose mūsų 
tautos (ir valstybės) di- 
mencijose: kovos už vals
tybės atstatymą laikotar
pis, nepriklausomos valsty
bės atkūrimas, jos gyvavi
mo laikotarpis, okupacijų 
laikotarpis (rusų ir vokie
čių) ir tremtis. Mykolo 
Krupavičiaus darbai ir 
vaidmuo visuose laikotar
piuose yra žymūs, ryškūs ir 
labai tampriai susiję su is
torinių įvykių raida.

Akademiją pradeda trum
pu žodžiu LKDS skyriaus 
pirmininkas Petras Kliorys, 
invokacijai pakviesdamas 
kleb. kun. K. Kijauską. Pa
skaitą apie Mykolą Krupa
vičių skaito jo didelis ger
bėjas ir jo idealų tęsėjas 
tremtyje Algirdas J. Kasu- 
laitis, pasirinkdamas Kru
pavičiaus kovingumo bruo
žą... Pro klausytojų min
tis praeina ryškieji velio
nies darbai, pradedant 12 
metų berniuko veikla, nu
kreipta prieš žandarų siau
tėjimą, priespaudą, rusifi
kaciją ... Veiverių Mokyto
jų Seminarija — slaptos 
mokinių kuopelės, kova 
prieš rusofilus mokytojus, 
žandarus, proklemacijų bei 
draudžiamos spaudos plati
nimas. Seinų Kunigų Semi
narija ... kova už lietuvy
bę prieš lenkiškąją įtaką... 
Petrapilio Dvasinė Akade
mija ... čia Krupavičiui 
kiek ramesnis laikotarpis, 
daugiau laiko studijoms ... 
Toliau jau subrendusio vy
ro kovos laikotarpis ... Va- 
ronežas, grįžimas Lietuvon, 
Lietuvių Krikščionių Demo
kratų partija, Steigiamasis 
Seimas, ministerio portfelis, 
Konstitucija, žemės refor
ma... Krupavičius vis prie

kyje. Kai kur jo galvojimas 
dešimtmečiais priekin (pav. 
žemės reforma). Ano meto 
sąlygomis Krupavičius bu
vo nepaprastai gerai pasi
rengęs politiniam gyveni
mui ir susiformavęs savo 
įdeologiją, ypač socialinių ir 
ekonominių mokslų srityse. 
Jam tenka grumtis ne tik 
su opozicija, bet dažnai rei
kia įtikinėti ir savo parti
jos narius. Pav. jis turėjo 
sunkumų ir su prez. A. 
Stulginskiu dėl pergriežto 
žemės reformos vykdymo. 
Visur Krupavičius buvo at
kaklus kovotojas už savo 
idėją, bet siekė kompromi
sų, tačiau principuose nie
kad nenusileido. Dėl jo ra
dikalumo socialinėj-ūkinėj 
srity j kai kas jį skaitė bol
ševiku. Jo svajonė buvo Lie
tuvos žemelė ... žemė sava
noriui, žemės sklypelis ūki
ninko bernui, teisingas atly
ginimas darbininkui. Savo 
galvoj ir širdyj jis nešiojo 
idealą — MŪRINĖ LIETU
VA.

Deja, Krupavičiaus mūri
nė Lietuva liko tik svajo
nė... Jo pradėtus didelius 
darbus nutraukė piktų ir 
galingų kaimynų noras Lie
tuvą ištrinti iš Europos val
stybių žemėlapio ... Bet ir 
čia Krupavičius nesitraukia 
iš kovos lauko. Jis su buv. 
prez. Grinius ir min. Alek
sa įteikia okupaciniai vo
kiečių valdžiai memorandu
mą, protestuodami prieš žy
dų naikinimą bei žemės 
ūkio struktūros keitimą 
Lietuvoje...

Tremtis ... Krupavičius 
VLIKo pirmininkas. 10 me
tų sunkaus ir atkaklaus 
darbo. Daug kas tą VLIKą 
gnaibė ir knisosi po jo pa
matais, tačiau jis išliko ir 
iki šiandien. Išėjęs iš VLIK 
Krupavičius nepasitraukia 
iš kovos. Apsigyvenęs Chi- 
cagoj, savo raštu, lietuvių 
kolonijų lankymais, kalbo
mis šaukia dėl išlikimo 
tremtyje, kalbos ir kultūros 
išlaikymo, jėgų telkimo ko
vai už Lietuvos ir lietuvio 

laisvę. Sielojasi savo kūri
niu tremtyje — Lietuvių 
Bendruomene. Mato jos 
klystkelius, bet šauklio bal
sas nevisuomet išgirsta
mas ... Toks buvo Mykolas 
Krupavičius. A. Kasulaitis 
savo 30 min. paskaitoje su
gebėjo ryškiomis spalvomis 
nupiešti to didelio lietuvių 
tautos ir valstybės vyro ko
votojo paveikslą, kuris tu
rėtų duoti mums visiems 
jėgų išlikti ir tęsti kovą už 
tėvynės ir pavergto brolio 
lietuvio laisvę ...

Vytautas Kliorys paskai
tė ištraukų iš Krupavičiaus 
raštų, kurios lyg citatos, 
paryškino kai kurias pa
skaitininko mintis. Dr. Dan
guolė Tamulionytė kruopš
čiai pasirengusi pristatė 
Petro Maldeikio parašytą 
Krupavičiaus monografiją 
MYKOLAS KRUPAVI
ČIUS. Akademijos pabaigai 
parodytas, Tėv. *A. Kezio, 
S. J. pagamintas, filmas iš 
paskutinių velionies gyveni
mo dienų ... čia jau palie
gęs ir ligų suvargintas Kru
pavičius prisimena Lietuvos 
žemelę ... savanorį nauja
kurį, jo sodyboj pasodintą 
Lietuvos laisvei ąžuoliu
ką... Lietuvos kaimą..., 
kuris per visokias audras iš
laikė gryną tautos veidą. 
Minėjimą užbaigia ATEI
TIES klubo pirmininkė K. 
Vaičeliūnienė, dėkodama 
kalbėtojams, visiems prie 
šio minėjimo surengimo 
prisidėjusiems ir dalyviams, 
pakviesdama visus žemuti- 
nėn salėn, kur laukė ateiti
ninkių kepti skanėstai ir 
kava.

Mano supratimu minėji
mas buvo gerai suplanuo
tas, kruopščiai parengtas ir 
praėjo su gražiu pasiseki
mu. Dalyvių arti 200.

A. Garka

• Pedagoginių lituanisti
kos kursų simpoziumas, š.m. 
sausio 25 d. 4 vai. p.p., įvyks 
Naujosios Parapijos mažojo
je salėje. Dalyvauja: prof. 
A. Augustinavičienė, S. 
Barzdukas, prof. dr. J. Kava 
liūnaitė, dr. D. Tamulionytė 
ir V. Kavaliūnas. Po progra
mos - kavutė. Visi nuošir
džiai kviečiami.

Florida
LIETUVIŲ MOTELIS 

PALM BEACH KURORTE

Tai atrodo, lyg pasakoje, 
kad lietuviai galėtų įsigyti 
milijoninį turtą Palm Beach 
vasarvietėje. O tai yra rea
lybė šiandien. Dar prieš se
zono pradžią, Jonas ir Da
nutė Liutermozai, su vienu 
dalininku amerikiečiu, nu
sipirko puikų 70 kambarių 
motelį OCEAN HOLIDAY 
RESORT MOTEL, 3120 So. 
Ocean Blvd., Palm Beach, 
Fla. 33480. Tel.; (305) 
582-7447.

J. ir D. Liutermozai pra
neša, kad jau galima pas 
juos apsistoti. Kviečia visus 
tautiečius praleisti malo
nias valandas jų puikiame 
motelyje.
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Filatelijos

IZRAELIS išleido naują 
4 pašto ženklų seriją su 
gražesniais krašto vaizdais, 
čia dedame 170 agorotų šios 
serijos p. ženklą su Naujo
jo Nazareto vaizdu.

Nazaretas yra Galilėjos 
miestelis, gulįs Ezdreliono 
slėnyje, 140 km. į šiaurę 
nuo Jeruzalės. Tai biblinė 
Marijai Apreiškimo ir Kris
taus jaunystės laikų vieta. 
Anais amžiais tai buvo 
skurdus miestelis, VII amž. 
užimtas arabų. Be žydų, 
miestelyje gyveno ir daug 
krikščionių. Kryžiaus karų 
metu miestelis buvo išlais
vintas ir čia įsteigta vysku
pija. Muzulmonams vėl įsi
tvirtinus, daugelis krikščio
nių išsikraustė kitur, ir tik 
XVII amž. pranciškonai čia

kampelis
ANTANAS BERNOTAS

karalium, o 1588 m. pripa
žintas ir didžiuoju Lietuvos 
Kunigaikščiu. Tėvui mirus. 
Zigmantas 1592 m. paveldė
jo ir Švedijos sostą. 1594 m. 
jis buvo karūnuotas Švedi
jos karalium. Tačiau dėl jo 
prokatalikiškos politikos ir 
absoliutizmo troškimo pro
testantai švedai jo nemė
go, ir jis 1599 m. jo gimi
naičių nuo sosto buvo nu
verstas. Nors Zigmantas 
Vaza dar kelis metus ka
riavo, norėdamas prarastąjį 
sostą atgauti, tačiau nebe
atgavo ir pasiliko tik Len
kijos karalium ir did. Lie
tuvos kunigaikščiu.

SOVIETŲ SĄJUNGA, 
minint žymiojo lietuvio dai
lininko Mykalojaus Kostan- 
tino Čiurlionio 100 metų su
kaktį nuo jo gimimo, praei
tais metais išleido 4 kapei
kų pašto ženklą su jo at
vaizdu.

Pašto ženklas labai sko
ningai išleistas, jgraviruo- 
tas, spausdintas tamsiai ža
lia ir auksine spalvomis. 
Piešinyje parodytas Čiurlio

nio atvaizdas j kairę, o foną 
sudaro bangos iš jo 'Jūros 
sonatos’. Lietuviškai tėra 
įrašyta tik jo vardas ir ini
cialai MKČ, visa kita tik ru
siškai. Kai visus, iki šiol 
išleistus 'lietuviškomis te
momis’ pašto ženklus buvo 
piešę svetimtaučiai daili
ninkai, tai šį pašto ženklą 
piešė lietuvis dail. K. Juodi- 
kaitis. Kaip lietuvis jis 
daug geriau pagavo Čiurlio
nio dvasią, užtat ir pašto 
ženklas išėjo toks vykęs. 

Turkiškoji KIPRO dalis, 
kuri 1974 m. karo metu bu

vo užimta Turkijos, praei
tais metais pasiskelbė esan
ti federaline valstybe su 
Turkija.

Tai progai atžymėti buvo 
išleisti ir specialūs pašto 
ženklai, čia dedame per
spausdintą 30 m. pašto žen
klą, kuriame parodytas pa
minklas ir įrašas; "Kipris 
Turk Federe Devileti 13. 2. 
1975’.

REMIA DIRVĄ

Dirvos bendradarbių klu
bo Chicagoje valdyba, ap
svarsčiusi dėl gaisro susida
riusią sunkią finansinę Dir
vos laikraščio būklę, vien

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks.jums žinia apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 44114

balsiai nutarė: klubo kaso
je esančius pinigus, ligi pa
skutinio cento, atiduoti Dir
vai naujai pastogei įsigyti. 
Pinigus visus 265 dol. pa
vesta valdybos nariui Vy
tautui A. Račkauskui, ne
delsiant, persiųsti Dirvai.

Pasirašė valdybos nariai: 
Mečys Valiukėnas, Jonas 
Našliūnas ir Vytautas A. 
Račkauskas.

Pinigai gauti ir Dirva 
nuoširdžiai dėkoja.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

nuolatinai įsikūrė. 1948 m. 
miestelis buvo įjungtas į 
naujai sudarytą Izraelio 
valstybę. Nazarete yra ke
lios istorinės bažnyčios ir 
šiaip atmintinų vietų, šiuo 
metu Nazarete gyvena apie 
19,000 gyventojų, šiame 
pašto ženkle yra parodytas 
ne biblinis, o jau dabar žy
dų naujai pastatytas Nau
jasis Nazaretas, esąs kiek į 
šiaurę nuo senojo.

LENKIJA išleido 2 zlotų 
pašto ženklą, kuriuo pager
biamas karalius Zigmantas 
Vaza III.

1T1
riki y co 

budget 
storos

Taupykite mūsų metiniame 
išpardavime

Zigmantas Vaza (1566- 
1632) buvo Švedijos kara
liaus Jono III sūnus, o jo 
motina buvo Kotryna Jo- 
gailaitė, did. Lietuvos kuni
gaikščio Zigmanto Augusto 
sesuo. Zigmantas Vaza 1587 
m. buvo išrinktas Lenkijos

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

HOITSE FOR SALE

House for sale by owner, 
brick bungalow 3 bedrooms, 
TV room, brand nevv kit- 
chen. On Hoover Rd. Call 
for appointment; 486-6043, 
$35,000. (3-6)

From CupidT
A. "Tum-E-Trol" proportioned panty and straight girdle.
Sizes 34-40 average; 34-40 tall. Reg. 6.50,6.80 (8815,815)
Sizes M-XL average; M-XL tall. Reg. 7.50 $6
Sizes 34-40. Reg. $7 5.60 (8814)
Sizes M-XL. Reg. $6 4.80 (814)
B. Proportioned "Pants Mate".
Sizes M-2x average; M-2 tall; Reg. $8 6.40 (159)
C. "Never-Roll-Duo Trol" panty girdle.
Sizes M-XL average; M-XL tall; 34-40 average; 34-40 tall. Reg. $12 9.60 (601)

Telefonu ar paštu užsakymai priimami. 
Skambinkite 241-3070 bet kuriuo laiku. Dept. 92 Budget Foundation. Visuose skyriuose.

Pirkite mieste ketvirtadienį 10-8:$0 v. v., skyriuose iki 9:30 v. v. Mes duodame ir keičiame Eagle Stamps.
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CLEVELANDE
Aurelija Balašaitiene

Kodėl jie mokosi lietuviškai?
šalia išgązdintą stirnaitę 

primenančios vienuolikame
tės, lietuviškais bruožais, 
mergytės sėdi susikaupusi 
devynių vaikų motina; prie 
kito, lietuviškomis knygo
mis apdėto stalo, sėdi du vi
duramžiai vyrai, visą savo 
dėmesį sukaupę į lietuviš
kos Kalėdų giesmės tekstą. 
Kelios dešimtys įvairaus 
amžiaus, įvairių profesijų 
asmenų, vadovaujamų savo 
mokytojos dr. Danguolės 
Tamulionytės, gieda Kalėdų 
giesmes. Čiurlionio repetici
jų patalpos, nors ir pavėluo
tai, prisipildo šventiška Ka
lėdų vakaro atmosfera. Sau
sio mėnesio šaltas, snieguo
tas ketvirtadienio vakaras 
neišgązdino lietuvių kalbos 
entuziastų, kurie susirinko 
į savo savaitinę lietuvių kal
bos pamoką ir tradicinę Ka
lėdų vakarienę. Skanėstais 
ir gėrimais apstatytas vai
šių stalas centre puošėsi 
lietuviškomis tradicinėmis 
plotkelėmis, kuriomis po 
trumpų Vysk. Valančiaus 
mokyklos direktorės A. Ba- 
lašaitienės ir tėvų komiteto 
pirmininko Viktoro Palūno 
sveikinimų, buvo su visais 
pasidalinta.

Jau ketvirti metai įpusė
jo specialių lietuvių kalbos 
kursų įvedimo suaugusiems, 
daugumoje nuo mūsų visuo
menės kamieno nutrūku- 
siems asmenims. Sunku bū
tų tiksliai nustatyti tų kur
sų pasisekimo paslaptį bei 
kursantų entuziazmo moty
vus. Tačiau, dabartinio et
ninio Amerikoje judėjimo 
atgarsyje, pasikalbėjus as
meniškai su dalimi kursan
tų, ryškėja keli pagrindiniai 
motyvai.

Bene pats įdomiausias ir 
svarbiausias motyvas yra 
tas, kad visa eilė čia jau 
senokai gyvenančių lietuvių 
kilmės asmenų, be jokių 
matomų pašalinių įtakų, 
pajuto norą ir pareigą iš
mokti kadaise kūdikystėje 
girdėtą, savo tėvų mylėtą, 
bet vėliau gerokai primirš
tą kalbą. Plieno įrankių spe
cialistas (diemaker) Juozas 
Rukšėnas, su naujausiu

Pamokos metu: Salomėja Wolf, Juzė Vaitėnienė, Bill Rice, 
Ben Norbut ir Juozas Rukšėnas. V. Bacevičiaus nuotr.

"Dirvos” numeriu rankoje, 
pareiškė: ”Aš nenoriu mir
ti, neišmokęs savo tėvų kal
bos. Svajoju apie kelionę į 
Lietuvą. Norėčiau susikal
bėti su savo giminaičiais... 
O čia tokie malonūs žmo
nės ..Ben Norbutas, vie
nos įmonės skyriaus virši
ninkas, didžiuojasi esąs lie
tuviu, tačiau jaučia, kad 
jam reikalingas gilesnis sa
vosios kalbos pažinimas. 
Jaunatviška Izabelė Reed- 
ick, kuri vaikystėje gerai 

Nancy Reedick. Izabele Boris, Judita Natkevičienė ir 
Venessa Schaseer pamokos metu. V. Bacevičiaus nuotr.

kalbėjo lietuviškai, buvo 
savo jaunos dukros paska
tinta eiti į lietuvių kalbos 
kursus. Jos duktė Nancy 
Reedick, magistro laipsnio 
savininkė, mokytoja, pati 
nori rasti savo etninę tapa
tybę, ir su dideliu dėmesiu 
mokosi lietuviškai. Izabelė 
Boris, devynerių vaikų mo
tina, kalbanti neblogai lie
tuviškai, nori išmokti tai
syklingai rašyti ir gramati
kos. Ji savo 20 metų sūnui 
į Kaliforniją siunčia lietu
viškus vadovėlius ir bando 
šeimoje atgaivinti lietuvių 
kalbą. Elviros Strapeikie- 
nės tėvams rūpėjo lietuvių 
kalba. Deja, neturėjusi pro
gos teoretiškai jos moky
tis, kurį laiką atitrūkusi 
nuo lietuviškos aplinkos, 
dabar jaučia reikalą ap
dailinti kalbos žinojimą. Su
žinojusi apie kursus, perei
tą rudenį pradėjo lankyti 
pamokas reguliariai ir jau
čia daranti pažangą savo

Tėvų komiteto pirm. Viktoras Palūnas ir mokyt, dr. Danguolė Tamulionytė dalina mo
kyklos dovanas. Sėdi: Rūta Ramonienė, Barbora Toraškienė, Maureen Zimperman, Elena Stre- 
beikienė ir Nancy Reedick. V. Bacevičiaus nuotr.

mokytojos D. Tamulionytės 
dėka. Barbora Taraškienė, 
ištekėjusi už lietuvio, bet 
ne lietuvių kilmės, mokosi 
lietuviškai, kad galėtų lie
tuviškai susikalbėti su savo 
vaikais, kurie lanko šv. Ka
zimiero lituanistinę mokyk
lą. Judita Natkevičienė, ku
rios vyras yra vienintelis 
lietuvis elektros įmones sa
vininkas (Natkus Electric), 
visus savo vaikus planuoja 
leisti į lituanistinę mokyk
lą. Ji nori kalbėti savo vy
ro gimtąja kalba, ir taip pat 
neatsilikti nuo savo vyriau
sio sūnelio, kuris pradėjo 
eiti į lit. mokyklą. Be to, 
ponia Natkevičienė pripa
žįsta, kad mokymasis kitos 
kalbos yra naudinga proto 
gimnastika. Panašiai gal
voja ir Ruth Ramonienė, 
pirmųjų metų kursante. Sa
lomėja Wolf atvirai prisipa
žino, kad jos artima pažin
tis su lietuviais ją paskati
no mokytis lietuviškai. Ji 
norinti galėti susikalbėti 
svečiuose pas lietuvius, su
prasti lietuviškų parengimų 
programas. Maureen Zim
perman, kompiuterių spe
cialistė, yra susižiedavusi 
su lietuviu, ir nori išmokti 
savo busimojo vyro tėvų 
kalbą. Albina Rudd, kurį 
laiką tarnavusi Gintaro val
gykloje, išgirdusi apie kur
sus, taip pat pasiryžo atgai
vinti savo gimtosios kalbos 
žinojimą, kuriuo vaikystėje 
taip rūpinosi jos motina.

Bene pati įdomiausio kur- 

santė yra jaunutė vienuoli
kos metų Venessa Schaser,. 
kurios mamytė yra lietuvai
tė. Ji pareiškė norą lietu
viškai mokytis, kad galėtų 
susikalbėti su savo močiu
te ir seneliu ir kad iš esmės 
jai labai patinkanti lietu
vių kalba savo skambėsiu. 
Ji savo motinai pasakiusi, 
kad lietuviškai norinti iš
mokti savarankiškai, be 
šeimos pagalbos.

Viršminėti asmenys pri
klauso pačiai naujausiai 
pirmamečių grupei, kurios 
pamokų metu buvo suruoš
ta tradicinė vakarienė su 
svečiais. Svečių tarpe ma
tėsi ir dalis vyresniųjų, kla
sių kursantų. Elena Jaku
bauskienė, jau ketvirti me
tai besimokanti lietuviškai, 
jaučiasi labai pažengusi tuo 
labiau, kad pereitą pavasarį 
Vysk. Valančiaus lituanisti
nės mokyklos 25 metų jubi
liejaus proga viešai lietuvių 
kalba sakė prakalbą. Juzė- 
Jo Vaitėnienė, antrųjų metų 
kursante, ypatingai domisi 
Lietuvos istorija. Viena iš 
pažangiausių ir gabiausių 
mokinių, ji nori išmokti sa
vo vyro gimtąją kalbą, kad 
galėtų susikalbėti su gimi
nėmis ir tęsti savo vyro 
tautinę šeimos tradiciją. 
Elena Balutytė, artima ne
seniai mirusio ministerio 
Balučio giminaitė, kalba 
laisvai lietuviškai, tačiau, 
jaučia nemokanti gramati
kos ir nesugebanti taisyk
lingai rašyti. Jos nuomone, 
šitie kursai esą labai nau
dingi ir duodą puikių rezul
tatų tiems, kurie pasiryž
ta mokytis.

Pabendravus su tais ma
loniais žmonėmis, savotiš
kai pakyla nuotaika ir at
gyja tikėjimas į mūsų tau
tos išlikimo galimybes. 
Nors istorija rodo, kad ma
ža mūsų tauta yra atidavu
si ištisas grupes savo žmo
nių kitiems (prūsai, jotvin
giai), ir lietuviai yra linkę 
nutautėti, tačiau toji entu
ziastinga grupe rodo, kad 
gal per maža buvo dedama 
pastangų sudaryti sąlygoms 
ir padėti grįžti tiems, kurie 

dėl vienokių ar kitokių prie
žasčių nutolo nuo savo tau
tos kamieno. Būtų gražu ir 
naudinga, kad ir kitos lie
tuvių kolonijos susirūpintų 
panašių kursų organizavi
mu ir pravestų propaganda 
amerikiečių spaudoje, kaip 
tai buvo padaryta Clevelan
de. Nėra abejonės, kad ir 
kitur susidarytų didokas 
būrys, norinčių mokytis lie
tuvių kalbos vienokių ar ki
tokių motyvų skatinami.

CLEVELANDO 
PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

• 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 15 D. Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
sukakties minėjimas Naujosios 
parapijos salėje. Rengia ALT 
Clevelando skyrius.
• 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.

• KOVO 27, 28 D. Dail. 
Giedrės Žumbakienės kūrinių 
paroda. Rengia Korp! Giedra.

• 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.
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Dalis svečių Clevelando skautininkių suruoštose Kūčiose. J. Gorios nuotr.

Gerasis darbelis
Lietuvių skautų organi

zacija stengiasi išugdyti ne 
tik gerą lietuvį, bet ir pil
nutinį žmogų. Nuo pat pir
mųjų skautiškų žingsnių 
skatina jaunimą padėti ar
timui, darant taip vadina
mus geruosius darbelius. 
Tuo būdu tasai gražus 
skautiškas paprotys skati
na pasiaukojimą kitiems, 
ugdo jaunuolio-lės būdą ir 
ruošia juos būti gerais ben
druomenės nariais. Tasai 
gerųjų darbelių paprotys 
skautų gyvenime tęsiasi 
nuo jauniausiųjų iki pačių 
vyriausiųjų.

Clevelando skautininkių 
draugovės valdyba šiais 
metais savo gerąjį darbelį 
įvykdė suruošdamos kūčias 
lietuviškai visuomenei. Tai 
labai gražus ir tikrai pras
mingas gerasis darbelis. Jos 
sudarė galimybė visiems 
tiems dalyvauti lietuviškose 
kūčiose, kurie yra vieniši, 
kurie norėjo pabendrauti 
savųjų tarpe šventą kūčių 
vakarą. Skautininkės tąsia 
iš Tėvynės atsineštas mūsų 
tautos, amžių bėgyje, su
kurtas tradicijas ir papro
čius.

J šias kūčias susirinko 
gražus būrys, apie 70 asme
nų. Kalėdų eglutė ir žalu
mynais papuošta salė sken-
dėjo skautininkių pagamin

Kūčiose Kalėdų Senis (P. Nasvytis ) klausinėja jaunas 
viešnias. J. Garlos nuotr.

Aktorė-režisorė Elena Dauguvietytė-Kudabienė iš 
Hamiltono, pakviesta Clevelando skautininkių, Kalėdinė
je Sueigoje atliko įdomią meninę programą. Sueigoje 
dalyvavo arti šimto skautininkų-ių ir svečių. Nuotraukoje 
rei. Elena Kudabienė. V. Bacevičiaus nuotr.

Dalis bendrų Kūčių organizatorių ir talkininkų. Iš 
kairės: L. Puškorius, M. Puškorienė, D. Mašiotas, S. 
Gedgaudienė, V. Nasvytytė ir R. Nasvytienė.

J. Gorios nuotr.

tais Kalėdų eglutės lietu
viškais papuošalais. Ant 
baltoms staltiesėms uždeng
tų stalų stovėjo žvakutės ir 
gražiai išsirikiavę įvairiau
si tradiciniai lietuviškų kū
čių patiekalai. Dėmesį 
traukė centrinio stalo vidu
ryje padėtas meniškas me
džio drožinys — paukščiu
kas. Tai ponios Balaišienės 
dovana skautininkėms už 
kūčių suruošimą. Tą paukš-

p. Balaišienės dovana - 
paukštelis iš Lietuvos .., 
čiuką jinai parvežė iš Lie
tuvos. Tai buvo lyg ir sim
bolis bendravimo su tėvy

nėje pasilikusiais broliais ir 
sesėms.

Kūčių programą pravedė 
Vilija Nasvytytė, kuri šiuo 
metu tarnauja "Dėdės Ša
mo” kariuomenėje ir buvo 
atvykusi Kalėdų atostogų 
pas savo tėvelius Joną ir 
Reginą Nasvyčius.

Programą išpildė jauni
mas: Vilija Nasvytytė, 
Paulius Nasvytis, Linas 
Puškorius, Audra Nasvyty
tė ir Rūta Nasvytytė. Visi 
penki jaunuoliai gražia lie
tuviška tarsena paskaitė 
kelis momentui pritaikin
tus eilėraščius ir kūčių nuo
taikai tinkamas ištraukas. 
Kūčių invokaciją sukalbėjo 
Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapijos klebo
nas kun. Gediminas Kijaus- 
kas. Taip pat Kūčiose daly
vavo kun. Petras Dziego- 
raitis ir kun. Jonas Kidy
kas.

Viename stalo gale buvo 
padėta tuščia kėdė — tai 
simbolis tų, kurie negalėjo 
mūsų tarpe būti. Uždegus 
žvakutę pastatytą prie tuš
čios kėdės, nuo jos šviesos 
buvo uždegtos ir visos ant 
stalų padėtos žvakės. Tai 
bendra kūčių vienybės švie
sa, tai ženklas darnios šei
mos. Pasidalinę Kristaus 
duona — paplotėliu ir pa
linkėję vieni kitiems viso
kiausių gėrybių pradėjome 
ragauti skautininkių ska
niai pagamintus kūčių val
gius. O jų buvo apsčiai ir 
labai įvairių.

Šias kūčias suruošė pasi
šventę tam darbui skauti
ninkės: v. s. Stefa Gedgau
dienė skautininkių dr-vės 
pirmininkė, v. s. Regina 
Nasvytienė, v. s. Marytė 
Puškorienė, v. s. Stefanija 
Radzevičiūtė ir filisterė 
Paulina Mašiotienė. Joms 
talkino visi jų šeimų nariai. 
Taip pat talkino D. Mašio
tas, A. Petukauskienė, A. 
šenbergienė ir D. Orantai
tė.

Viktoras Mariūnas, visų 
kūčių dalyvių vardu, nuo
širdžiai padėkojo skautinin
kėms už gražiai suruoštas 
kūčias.

Linkėtina, kad ir sekan
čias kūčias Clevelando skau
tininkės vėl suruoštų dar 
didesniam asmenų skaičiui 
ir kad tai taptų skautinin
kių draugovės graži lietu
viška tradicija. (v. s. j.)

MIRĖ B. BACEVIČIENĖ

Š. m. sausio 11 d. mirė 
Barbora Bacevičienė (Yatz- 
ka, iš namų Vyšniauskaitė), 
gimusi 1890 m. spalio 17 d. 
Pelyšių km., Šimonių vals
čiuje. Į Ameriką atvyko 
1926-tais metais, atsivežda- 
ma didelį nepriklausomos 
Lietuvos valstybės kūrimo 
entuziazmo ir tėvynės mei
lės.

Ji tuoj įsijungė ir akty
viai prisidėjo prie kūrimo 
daugelio Clevelando lietuvių 
organizacijų: BALF, ALT, 
ALK Susivienijimo, ALRK 
Moterų Sąjungos ir kitų. 
Beveik visose šiose organi
zacijose ji daugelį metų ėjo 
sekretorės - korespondentės 
pareigas. Ji buvo lyg žvaigž
dė savo būdo taurumu, 
darbštumu, drąsa ir sugebė
jimu dirbti dėl idealo. Lie
tuvos nepriklausomybės ko
voje ji taip pat paliko sa
vo darbo pėdsakų.

Palaidota Kalvarijos ka
pinėse, Clevelande. Liko sū
nus Alfredas Yatzka, šeši 
vaikaičiai ir Lietuvoje — 
brolis P. Vyšniauskas (š)

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems Vasario

16-tos gimnazijos 142 rėmė
jų būrelio nariams, kad 
1975 metais, per Balfą, bū
relio vardu pasiunčiau gim
nazijai $240.00. Gauti visi 
Balfo ir gimnazijos pakvita
vimai, kurie yra būrelio by
lose. Ta pačia proga noriu 
nuoširdžiai padėkoti vi
siems būrelio nariams už jų 
dosnias širdis ir kantrybę 
jau daugelį metų tesėti šį 
kilnų šalpos darbą. Ačiū vi
siems, kurie kartu su Kalė
dine kortele jau atsiuntėte 
$12.00 auką 1976 metams. 
Esu be galo dėkinga už šį 
gražų mostą.

Maloniai prašau visus 142 
būrelio narius pasilikti rė
mėjais ir 1976 metais, at- 
siunčiant $12.00 auką.

Kol ši gimnazija gyvuos, 
neapleiskime jos, remkime 
ją ir padėkime jai išsilaiky
ti dar daugeli metų.

Izabelė Jonaitienė
142 rėmėjų būrelio vadovė

• Apsaugokite savo apar
tamentą nuo betkokios ne
laimės ... ir apsisaugokite 
save nuo teisinės atsako
mybės su nebrangiu Statė 
Farm apartamentų draudi
mu. Pilnam draudimo pa
tarnavimui kreipkitės pas 
Kęstutį Gaidžiūną, telef.. 
289-2128.
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City, kur drauge su savo 
žmona Gražina (Garlaite), 
anglų k. mokytoja, augino 
Paulių, Kristiną ir Darių ir 
ruošėsi daktaratui.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Dirvos jubiliejinis ba
lius jau šį šeštadienį. Sku
bėkite užsisakyti vietas iki 
ketvirtadienio pavieniui ar 
stalais (prie stalo 10 asme
nų). Moksleiviams ir stu
dentams papiginta kaina 8 
dol. Skambinkite dr. Anta
nui Butkui tel. 932-9944 ar
ba į Dirvą 431-6344.

• Arūnas Kavaliūnas, pa
rašęs ir apgynęs chemijos 
mokslo disertaciją, praėju
sių metų gruodžio mėn. ga
vo daktaro laipsnį. Jo moks
lo kelias prasidėjo nuo Cle
velando, čia John Carroll 
universitete gavo bakalauro 
laipsnį. Studijas tęsė Wis- 
consin universitete, kur 
gavo magistro laipsnį. 
Vienerius metus _ dėstęs 
Wisconsin-Eau Claire uni
versitete, persikėlė j Iovva

• Mykolas Krivinskas 
praėjusių metų gruodžio 
mėn. Kent Statė universite
te gavo magistro laipsnį iš 
prekybos bei verslo admi
nistracijos (business admi- 
nistration). Bakalauro laip
snį iš cheminės inžinerijos 
yra gavęs Drexel universi
tete. Dabar gyvena ir kaip 
chemijos inžinierius dirba 
Akrone, kur jo žmona Al
dona (Kavaliūnaitė) studi
juoja psichologiją magistro 
laipsniui.

PASKAITA APIE 
SAHAROVĄ

šį penktadienį, sausio 23 
d. 8:30 v. v. Cleveland Hts. 
Public Library, 2345 Lee 
Rd. įvyks Konservatorių 
Klubo susirinkimas, kuria
me dr. P. Gerštein, neseniai 
atvykęs iš Sovietų Sąjun
gos, skaitys paskaitą apie 
žymų sovietų disidentą, No
belio premijos Laureatą A. 
Saharovą.

DIRVOS JUBILIEJINIS 
BALIUS SAUSIO 24 
Slovenian Auditorium, 6417 St. Clair Avė. Cleveland

MENINĖ PROGRAMA, KARSTA VAKARIENĖ SU GĖRIMAIS IR ŠOKIAI. 
ASMENIUI $12.00.

MENINĖJE PROGRAMOJE DALYVAUJA:

Clevelando Vyrų Oktetas su sol. Irena Grigaliūnaitė, 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 pirmininką dr. Antaną Butkų (tel. 932-9944) 
arba Dirvoje (tel. 431-6344).

RENGIMO KOMITETAS

Visi maloniai kviečiami į balių atsilankyti.

Clevelando vyrų oktetas, su vadovu Rytu Babicku ir sol. Irena Grigaliūnaitė, 
kuriuos šį šeštadieni, sausio 24 d., išgirsime Dirvos baliuje, Slovėnų Auditorijoje.

FREE...SUPER GIRS AT 
SUPERIOR SAVINGS!

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

RCA17"ColorTV 
for Certificates of Deposit

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

Limited 
offer while 

supply 
lasts.

• Deposit $1,600, • Deposit $2,500, • Deposit $5,000,

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

4-year maturity 
and get the 
TV sėt now.

29 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

14 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

TELEVISIONS BASED ON DISCOUNT CERTIFICATES. 
Ptntlty it i m postd for ttrly *ithdrawals

Gourmet

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

Deposits muši remain at least one year.

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

Open Saturdays 
Closed Mondays

Also available are 7% % C.D's for c ^r maturity in $1,000 units

Zuperio! Avinę/ AND LCAN ASSOCIATION

L
main office superior office euclid office
798 East 185th Street 6712 Superior Avenue 13515 Euclid Avenue

CEDAR OFFICE
14406 Cedar Road (near Green) J

Victor Julian su savo dre
siruotais pudeliais Grotto 
cirko spektaklyje yra fantas
tiškas! Clevelandiečiai galės 
juos matyti nuo sausio 19 iki 
25 d. Cleveland Public Audi
torium. Programoje yra ir 
daugelis kitų, įdomių nume
rių.



DIRVA
• Prof. gen. Stasio Dir- 

manto mirties metinės su
kakties minėjimas įvyks š. 
m. vasario 1 d. Jaunimo 
Centre, šv. Mišias atnašaus 
vysk. V. Brizgys 2 vai. p. p. 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje, šv. 
Mišių metu giedos solistas
J. Vaznelis. Prie vargonų 
muzikas Manigirdas Motie- 
kaitis.

Akademinė dalis įvyks 3 
vai. p. p. Jaunimo Centro 
patalpose. Po akademinės 
dalies bus rodomas Alg. Kc- 
zio, S. J., pagamintas filmas 
iš velionies gyvenimo bei 
veiklos.

Ramovėnai, velionies va
dovautų organizacijų nariai 
ir visuomenė maloniai kvie
čiami minėjime dalyvauti. 
Minėjimą rengia LKVS Ra
movė Centro Valdyba.

• Draugo romano premi
ją 1,500 dol., kurios mece
natas yra Zigmas Umbra- 
žiūnas, laimėjo Juozas Kra- 
likąuskas, gyv. Toronte, už 
romaną, "Martynas Mažvy
das Vilniuje”.

Jury komisiją sudarė: 
D. Bindokienė, P. Gaučys,
K. Girnius, E. Juodvalkytė 
ir A. Kairys.

Konkursui buvo atsiųsta 
9 kūriniai.

• Amerikos pilietybės ne
turintieji asmenys privalo 
registruotis iki sausio 31 d. 
Kortelės gaunamos pašto 
Įstaigose. Neatlikę regis
tracijos gali būti smarkiai 
baudžiami.

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS 

SANTA MONICOJ
Šiuos Naujus 1976 Metus, 

man teko sutikti Santa Mo- 
nicos A. Lietuvių Klubo 
ruošiamame baliuje. Buvau 
sužavėta rengėjų rūpestin
gu baliaus paruošimu ir tik
ru lietuvišku nuoširdumu. 
Jaučiasi, lyg būčia artimų 
bičiulių tarpe. Maistas buvo 
skaniai paruoštas ir gražiai 
papuoštas. Nuotaikingas or
kestras grojo malonias me
lodijas, šokius pradėjo 
Spaudos baliaus valsu.

Priartėjus vidunakčiui, 
Klubo pirmininkas A. Mar

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. 

kevičius trumpu žodžiu pa
sveikino dalyvius su Nau
jais Metais, palinkėdamas 
sveikatos, laimės ir pasise
kimo visiems, po to, buvo 
sugiedotas Lietuvos him
nas.

Svečiai buvo ne tik iš S. 
Monikos, bet ir iš Los An
geles, Orange C. bei kitų 
apylinkių. Stalai visi buvo 
užimti. Svečiai buvo gražiai 
pasipuošę vakariniais rū
bais. Nuotaika buvo jauki 
ir linksma, šampano taurės 
skambėjo, sveikinant vieni

Mylimai Motutei

GENOVAITEI ABROMAITIENEI 

mirus, jos sūnų MEČISLOVĄ ABRO

MAITĮ su šeima ir artimuosius liūdesio 

valandoje nuoširdžiai užjaučia

Pranas Bastys
jautą

A. A.

Atėjo diena, pasibaigė sapnas. 
Ir viskas nauja. Ir viskas amžina.

A. t A.
VALERIJAI TAŠKŪNIENEI

Lietuvoje mirus, gilaus liūdesio valan
doje, jo broliui Dirvos redaktoriui VY
TAUTUI GEDGAUDUI, jo žmonai se
sei STEFUTEI ir artimiesiems skau
tišką užuojautą reiškiame

Clevelando Skautininkių 
Draugove

Mielam bičiuliui, Dirvos redakto
riui,

VYTAUTUI GEDGAUDUI, 
sesutei VALERIJAI mirus, reiškiu gi
lią užuojautą. Daug prisiminimų iš jau
nystės dienų, kurias praleidau Viekš
niuose su Gedgaudų-Taškūnų šeimo

A. A.
Dantų gyd. EUGENIJAI JAKULIENEI 

mirus, jos vyrui ZIGMUI, sūnums EUGENIJUI 
ir MARIUI su šeimomis ir giminėms reiškiame 
gilią užuojautą

mis 

kitus, sulaukusius Naujus 
Metus.

Šoko jaunesni, bet ii’ vy
resni neatsiliko, net sukti
nį ir klumpakojį teko su
šokti, kurių nešokau nuo 
Lietuvos laikų. Turiu pasa
kyti, kad balius praėjo su 
dideliu pasisekimu. Todėl 
noriu padėkoti rengėjams ir 
visoms mieloms ponioms 
prisidėjusiems maisto pa
ruošimu, vyrams gražiu sa
lės papuošimu, o ypač už 
lietuviškai-šeimyniškos nuo 
taikos sudarymą ir palinkė
ti, kad Klubas ir toliau, dar 
ilgus metus, palaikytų tą 
tradiciją ir kasmet ruoštų 
Naujų Metų sutikimus.

Linkiu visiems laimingų 
Naujų Metų! f d)

1

PADĖKA
Mūsų brangiai-mylimai žmonai ir mamai

A. A.
EUGENIJAI JAKULIENEI

mirus, širdingai dėkojame visiems mūsų priete- 
liams ją lankiusiems ligos metu ir, jai mirus, mus 
guodusius skaudžioje mūsų gyvenimo valandoje, 
atsiunčiant gėlių, užperkant šv. Mišias ir skait
lingai palydint į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kun. klebonui G. Ki- 
jauskui velionę lankiusiam namuose ir ligoninėje, 
atnašavusiam šv. Mišias ir tarusiam prasmingą 
atsisveikinimo žodį bažnyčioje.

Mūsų gili padėka dr. A. Butkui, K. Karaliui 
ir St. Astrauskui atsisveikinusiems Lietuvių Tau
tinės S-gos vardu ir A. Muliolienei — skautų var
du.

Gili padėka kun. Kydikiui už maldas ir pa
skutinį atsisveikinimo žodį amžino poilsio vietoje.

Liūdintieji:
vyras Zigmas ir sūnūs 

Marius ir Genius su šeimomis

SERGEJUI BAUBLIUI

Lietuvoje mirus, jo broliui JURGIUI

BAUBLIUI su šeima reiškia gilią užuo

A. Lietuvių Tautinės S-gos 
Detroito Skyrius

Mylimai Motinai

GENOVAITEI ABROMAITIENEI 
mirus, sūnų MEČISLOVĄ ABROMAITĮ ir jo šei-

mą užjaučiame ir kartu liūdime

A. Statulevičienė, 
V. ir K. Kalendros

Izabelė Guiskytė 
ir 

Janina Ūsienė

EUGENIJAI JAKULIENEI

mirus, jos vyrui ZIGMUI, sūnums su šeimomis ir

giminėms reiškiame užuojautą

Povilas P. Dargis
SLA Prezidentas

Erika ir Alfonsas 
Steponavičiai
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