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GYNIMOSI SAMATA

Melbourno Lietuvių
ANTANAS LAUKAITIS
Dienos

Leis spėti JAV užsienio politikos kryptį

Prezidentas Fordas, kaip
reikalauja Amerikos kon
stitucija, kongresui pasiun
tė ateinančių fiskalinių me
tų biudžetą — sąmatą, kuri
riša naujos Carterio admi
nistracijos rankas. Skirtu
mas tarp Fordo ir Carterio
pažiūrų yra toks, jog pir
masis manė, kad, ūkiniam
atkutimui prasidėjus, vals
tybei nėra reikalo ūki dirb
tinai stimuliuoti, tuo tarpu
Carteris laikėsi pažiūros,
kad atkutimas yra per lėtas
ir už tat stimuliacijos rei
kalingas. Prieš rinkimus
atrodė, kad tiesa gal ir yra
Carterio pusėje, tačiau pa
skutiniųjų dviejų mėnesių
duomenys kalbėtų už For
dą, kas pateisintų tik paly
ginti nedidelę stimuliaciją,
nes kitokia tik paskatintų
infliaciją. Pereitais metais
amerikiečių pajamos vidu
tiniai pašoko 107, kurių
pusę ar kiek daugiau nusi
nešė infliacija. Likusi pusė
yra tik tada pateisinama,
jei kartu pakilo ir jų darbo
našumas. Jei ne, dirbtinas
pajamų padidėjimas turi
pakelti ir kainas.

Sąmatoje yra dar viena
pozicija dėl kurios gali būti
daugiau ginčų. Tai išlaidos
gynimosi reikalams. Jas
Fordas numatė 112 bilijonų
dolerių sumoje. Rinkiminė
je propagandoje Carteris
žadėjo tą biudžetą suma
žinti 5-7 bilijonais, nors
pradžioje kalbėjo net apie
15 bilijonų — jis pasidarė
santūresnis kai krašto nuo
taikos pradėjo keistis. Teo
riškai, žinia, toks sumaži
nimas galėtų ir nepakenkti
krašto saugumo intere-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

transkontinentalines rake
tas MX, naują bombonešį
B-l ir naujus tankus XM 1.
Dabar kongreso nuotaikos
esančios tokios, kad jei Car
teris ir jo administracija
pritartų, prašomos lėšos
bus ir paskirtos.
Neatrodo, kad gynimosi
sąmatai priešintųsi Carte
rio užsienio politikos vado
vai — Vance ir Brzezinski.
Stipresnės jėgos duoda dau
giau pasirinkimų tos politi
kos ėjimuose. Daug kas pri
klausys nuo Gynimosi Se
kretoriaus, kuris šioje sri
tyje nėra naujokas, bet, at
virkščiai, turi nemažą paty
rimą. Jo silpna pusė būtų
tik kai kurių kaltinimas,

skaityta paties autoriaus ir
labai gerai meniškai pavaiz
duota . jo aktorės žmonos,
sams, tačiau praktiškai
klausytojų
buvo sutikta su
sunku išvengti visų vadina
karštais
plojimais
ir dideliu
mų ’tautų’, kuriuos galima
pasitenkinimu.
būtų nuplauti.
Meninėje vakaro dalyje
Fordo biudžetas numato
pasirodė vietiniai solistai 29 bilijonus dolerių išleisti
Jurgis Rūbas ir Gintaras
naujiems ginklams. Daug
Kalpokas, moterų sekstetas
lėšų skiriama atstatyti karo
susidedantis iš: E. Šeikienės
laivyną. Per ateinančius 5
R.Čelnienės, A.Baltrūnienės
metus tam reikalui bus rei
E. Balčiūnienės, B. Staugaikalingi 48 bilijonai, už ku
tienės ir E. Čy pienės. Šio va
riuos bus pradėti statyti
karo dalies ‘deimančiukai’
157 nauji laivai. Kaip jau
buvo irgi svečiai iš Čikagos to seniai reikalavo admiro
Nerija Linkevičiūtė ir Ber
las Zumwaltas, vietoje di
nardas Prapuolenis, akompo
delių branduolinių energija
nuojant Nemirai Masiulytei.
varomų lėktuvnešių dabar
Kaip ir šventės atidarymo
koncerte, taip ir šiame vaka
daugiau bus statoma ma
re abu solistai savo tokiu pui
žesnių ir pigesnių. Nu
kiu
susidainavimu vėl iššau
matyta
statyti
naujas
(Nukelta į 2 psl.)
kė klausytojų gausius ploji
mus. Apie juos vėliau atski
rai.
Antrąją švenčių dienąLietuvių Namuose įvyko iš sos
tinės Canberros atvežtos V.
Biveinio pilnos ir labai pa
vyzdingai paruoštos Lietu
vos pašto ženklų parodos ati
darymas. Meno galerijoje
viešnia Nerija Linkevičiūtė
atidarė Meno ir Tautodailės
parodą, pakviesdama Aus
tralijos dailininkus atvykti
su savo darbais ir į Ameriką.
Šioje parodoje su savo dar
bais dalyvavo šie dailininkai:
J. Banks, N. Butkūnas, N.
Jaršovaitė, I. Jokubauskienė, V. Kabailienė, R. Kabaila, C. Kapalienė, V. Meškė
nas, U. Padams, L. Urbonas,
K. Vaičiulytė, E. Zdanė.
Skulptūroje ir keramikoje:
A. Jankus, V. Dundienė, D.
Karpavičienė. Tautodailėje:
F. čerakevičienė, P. Jeršovas, V. Miliauskas, E. LašaiTaip The Cleveland Press dailininkas pavaizdavo prezidentą Carterį duodant priesaiką
(Nukelta į 7 psl.)
sausio 20 d.
___ .
Pirmosios atidarymo die
nos vakare Lietuvių Namuo
se įvyko Literatūros-Dainos
Vakaras. Šio viso vakaro va
dovas buvo kun. P. Vaseris.
Nors Australijos lietuviai ir
nepasižymi savo gausumu,
tačiau čia yra visa eilė poetų,
rašytojų ir dainininkų, kurie
gana plačiai reiškiasi ir yra
išleidę nemažai savo knygų
ir kitų leidinių. Šiame vaka
re su savo kūryba dalyvavo
rašytojai Agnė Lukšytė, Juo
zas Mikštas, Viktoras Baltu
tis, Vincas Kazokas, paskai
tydami savo kūrybos ištrau
kas. Vakarą ypatingai paį
vairino svečias iš Amerikos,
rašytojas ir Dirvos novelės
konkursų laimėtojas And
rius Norimas su savo žmona
Onute. Veikalo ištrauka,
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Didžiausia staigmena Jim
my Carterio prezidentinėje
inauguracijoje buvo ne jo pa
silikimas prie mažybinio
‘Jimmy vardo vietoje pa
krikštyto ‘James Earl’, ir ne
jo labai kukli kalba, bet grįž
tant iš ceremonijų Capitolyje į Baltuosius rūmus išlipi
mas iš automobilio ir visos
1.5 mylios ėjimas pėsčia. Tai
buvo kalkuliuotas simbolinis
mostas. Iki šiol buvo težino
mas tik" vienas atsitikimas
dar pereitam šimtmetyje, ka
da būsimas prezidentas atė
jo į Capitolį pėsčias, bet grį
žo ... karietoje.
1968 metais toks ėjimas
dėl demonstracijų prieš Viet
namo karą buvo neįmano
mas, 1972 metais - pavojin
gas. Beje, tą syki kalbėtojų
prieš tą karą tarpe buvo nu
matytas ir senatorius Walter Mondale - dabar JAV vi
ceprezidentas. Jis visdėlto
kalbėti paskutiniu momentu
atsisakė - kažkaip buvo nepa
togu. Pereitą ketvirtadienį
demonstracijų nebuvo, nes
turbūt nebuvo prieš ką pro
testuoti. Laikai pasikeitė.
Įdomu, kad didžiausių (ir
vienintelių) ovacijų Carteris
susilaukė savo kalbos pra
džioje, kada jis ... padėkojo
Fordui už tautos išgydymą.
Čia, žinoma, buvo tik gražby
lystė, tačiau tinkanti gyvena
majam laikui. Tauta gyvena
taikos ir gerbūvio laikotarpį.
Už tat ir Carteris nežadėjo
jokio naujo ‘american dream’
- svajonės, bet tik žadėjo
siekti senosios, jau 200 metų
amžiaus svajonės - laisvės ir
gerbūvio visiem taikos keliu.
Jis atsiminė, kad į Baltuo
sius Rūmus jį atvedė tik kuk
lumas. Turbūt vadų ant bal
tų žirgų laikotarpis bus pra
ėjęs ...
•••

Senąją administraciją pa
lydint ... Autoritetingas londoniškis Times, kuris papras
tai spausdina 3 vedamuosius
pirmadienį davė tik vieną,
skirtą Kissingerio pasitrau
kimui: ‘Beveik 8 metus jis
vienas vedė Amerikos užsie
nio politiką sąmyšio ir demo
ralizacijos laikais, nuo pasi
traukimo iš Vietnamo, per
Watergatę, Artimųjų Rytų
karą, naftos krizę, pasauli
nę recesiją ir Nixono atsistatatydinimą iki Fordo pralai
mėjimo. Jis buvo pastovu
mo stulpas kai visi kiti ap
link jį sugriuvo. Vien tik dėl
to jis užsitarnavo palankaus
istorijos sprendimo.’
Pačių amerikiečių Time
diplomatinis redaktorius J.
Schecter Kissingerį vadina
žmogumi, kuris performa
vo JAV užsienio politiką. Jo
palikimas - raealizmas ir vi
liojimas (Realism and Allureį.
Praradus atominę persvarą,
nebuvę kito kelio kaip dery
bos ir detente. Toji (detente) Nixono išpūsta vidaus po
litiniais sumetimais, pergy
veno jo administraciją ir duo
da progos naujam preziden
tui ja toliau žaisti ar grąsintk
Juo labiau, kad santykiai su
kiniečiais duoda progos at

sverti Maskvos spaudimą.
‘Henry Kissinger’ - baigia
tas redaktorius - ‘turėjo ir
pralaimėjimų, tačiau jo vaiz
duotė ir dažnai brutali, bet
brilijantinė problemų anali
zė davė naujo realizmo Ame
rikos užsienio politikai.’
•••
Prancūzių teisingumas paslydo ant arabų naftos.

Helsinkio Aktas duoda pa
kartotinos progos ir naujo
akstino kelti viešumon ele
mentarinių žmonių teisių
nebuvimą Sovietijoje ir jos
satelituose. Taip, pavyzdžiui
Čekoslovakijos intelektualai
pasirašė ‘Charta 77’, kurioje
reikalaujam ‘kalbos, susirin
kimų, viešų diskusijų ir pa
reiškimų laisvės’, pabrėžiant
kad tuo pačiu dar nereikalau
jama režimo pasikeitimo.
Valdžia į tai reagavo suėmi
mais ir tardymais, tačiau, lai
kantis Kremliaus direktyvos
neerzinti Vakarų viešosios
opinijos, sulaikyti buvo pa
leisti. Už poros dienų buvo
paskelbta, kad keturi ‘nera
miųjų’ naujai suimti. Tačiau
buvo paskelbta ne suimtųjų
pavardės, bet tik inicialai,
kuriuos, žinoma, nesunku buvo iššifruoti. Tai dramatur
gas Vaclav Havel, žurnalis
tas Jiri Lederer, režisorius
Frantisek Pavliček, bei gar
sus Prahos teatro direkto
rius Otto Ornest. Net italų
komunistų organas L’Unita
taip rašė apie spaudimą Če
koslovakijoje: ‘nuo 1968 m.
iki šiol Čekoslovakija negali
atsikratyti problemų, apie
kurias jau daug kartų kalbė
jome ir negalime nepasmerk
ti šiandien.’

į jas, buvo rasti mikrofonai. įkurta suvienodinti visų ka metu spalio mėn. ir turėtų
Laikraštis iškėlė bylą Direc- riuomenės Pentagone rūšių būti pakeistas nauju susita
tion de la Surveillance du Te tarnybų ginklavimosi pa rimu. Jis tada atstovavo
ritoire (DST;, prancūziška stangas, nes iki tol būtų ne pažiūrą, kad ginklavimosi
jam ČIA, dėl to kaltindamas mažai lvgiagretiškumų ir lenktynės nepadidina sau
jos vienuolika agentų. Vi net prieštaravimų. Būda gumo. Jei abi pusės padidi
daus reikalų ministerija jų mas toje pozicijoje, Brow- na savo ginklų arsenalus,
darbą klasifikavo valstybine nas prisidėjo prie kai kurių jų abiejų saugumas sumapaslaptimi ir tuo būdu nelei projektų sustabdymo, kaip žėsiąs, o ne padidėsias, nes
do juos teisme apklausinėti. pvz. bombonešio B-70 ir jos abi pasidaro daugiau
Pagaliau teisėjas skundą at
Skyboolt raketos. Dėl ko su pažeidžiamos.
metė samprotaudamas, kad
Brownui, kuris yra vedęs
silaukė nemažai pykčio iš
visų pirma mikrofonai nebu
tų projektų šalininkų ir jų episkopalinėje bažnyčioje ir
vo niekur prijungti, o antra redakcija negalinti vesti pri užtarėjų kongrese ir sena dabar save laiko ’unchurchvačių pasikalbėjimų. Jos pa te. Daug generolų į jį šnai- ed’ bei yra Įstojęs Į Los An
sikalbėjai yra politinio, bend riai žiūrėjo vėl tik dėl jo geles "California CIub’ą”,
ro ar profesinio pobūdžio, amžiaus ir ’šaltai-arogan- kuris iki šiol žydų nepri
ėmė, kairieji prikiša ’beidėbet įstatymas saugo tik gry tiško’ stiliaus.
1965-69 metais Brownas jiškumą’, girdi, jis esąs tik
nai privačius pasikalbėjimus
todėl nusikaltimas nebuvo buvo Karo Aviacijos (Air geras technikas.
Iš kitos pusės atrodo, kad
įvykęs. Kaip matome, Nixo- Force) Sekretorius ir kaip
nui Prancūzijoje būtų geriau toks buvo už daug smarkes jis turi reikalingas žinias ir
nį šiaurės Vietnamo bom patyrimą gerai orientuotis
pasisekę...
bardavimą. Dabar jis aiški sudėtinguose gynimosi klau
na, kad Vietnamo karas simuose ir gali pasiūlyti
Paminėjus prancūzų sau ”buvo vedamas katastrofi naujam prezidentui alterna
gumą ... Neseniai buvo kilęs niu laiku mūsų istorijoje. . . tyvas. Vienokių ar kitokių
nemažas triukšmas dėl pales ir kad ateityje reikės būti priėmimas leis spėti ir už
tiniečių veikėjo Abu Daoud daug atsargesniems, galvo sienio politikos krypti.
suėmimo Prancūzijoje ir jo jant apie tokios rūšies in
paleidimo, teismui atmetus tervenciją.”
Vokietijos prašymą jį išduo
1972 metais jis dalyvavo
ti. Vokiečiai jį norėję teisti JAV delegacijoje derantis
Skaitykit ir platinkit
dėl Izraelio 11 atletų nužudy dėl SALT 1 (Strategic
mo Muencheno olimpiadoje.
DIRVĄ
• •• Dabar atrodo, kad DST jį su Arms Limitation Treaty),
kurios terminas baigiasi šių
ėmė be aukštesnės valdžios
Vienintelis Carterio pa žinios, kuri nenorinti kiršinti
skirtas aukštas pareigūnas, arabų. Dėl to ir vokiečiai ne
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
kuris atsisakė jam pasiūlyto norėjo jo teisti ir palikę teisi
posto supratęs, kad negaus nę spragą savo prašymui at
senato patvirtinimo, yra mesti. Pagaliau net Izraelio
Theodore Sorenson, numaty s žvalgyba nenorėjusi jo suėtas ČIA direktorium. Sunku mimo, nes jis dabar dirbąs
X
prileisti, kad Carteris galėjo Jordanijai, kuri esanti ma
6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.
tikėtis, jog Sorensonas nesu žiau priešiškai nusistačiusi
tiks didelės opozicijos. Būda Izraeliui už kitas arabų vals
mas prezidento Kennedy pa tybes ...
TRYS“ MODERNIŠKOS
AIR-CONfrlTIONED KOPLYČIOS
tarėju, jis naudojosi savo raš
tams slaptais valstybės do
Mašinoms vieta
kumentais, kuriuos vėliau
atidavė valstybiniam archy
REpublic 7-8600
REpublic 7-8601
vui, už juos prašydamas
231.923 dolerių mokesčių
nuolaidą (gavo jis tik 89,923
(Atkelta iš 1 psl.)
dol.). Jis atsisakė eiti į ka
riuomenę, teisindamasis sa kad jis yra 'chroniškai silp
vo įsitikinimais, kurie jam nas’ sovietų pavnini.
leido tarnauti tik sanitaru.
Dabar 49 metų profeso
Kaip advokatas jis padėjo rius Harold Brown iš tėvo
Teddy Kennedy išsinarplioti ir motinos pusės yra žydų
iš Chappaųuiddick aferos, emigrantų iš centrinės Eu
kurios metu paskendo viena ropos kilmės. 15 metų turė
moteris, ir atstovavo Irano damas jis baigė Aukštes
interesus ... Cinikai spėja, niąją mokyklą Ncw Yorke,
kad Carteris Sorensoną pa 18-os Columbijos universi
skyrė turėdamas būti tikras, tetą, per sekančius 4 metus
kad jis nepraeis, bet tokiu jis Įsigijo masterio ir dak
būdu lyg ir pagerbdamas li
taro laipsnius fizikoje ir ga
beralinį demokratų partijos
vo pakvietimą dirbti Kali
sparną, artimą Kennedžiams.
••• fornijos universitete. Ken
nedy administracijos lai
Kalbant apie slaptus daly kais, būdamas 34 metų, jis
kus ... Prieš tris metus Pary gavo ’defense research ir
žiaus satyrinio savaitraščio engineering’ Įstaigos direk
Le Canard Enchaine naujose toriaus vietą. Toji Įstaiga
patalpose, prieš įsikraustant buvo Eisenhowerio laikais
•••
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DR. JONAS BASANAVIČIUS IR
DIDŽIOJI LAISVĖS ŠVENTĖ
J. MIŠKINIS

Šiemet vasario 16 d. su
kanka penkiasdešimt metu
kai Vilniuje mirė didysis
lietuvių tautos žadintojas,
Lietuvos atgimimo prana
šas, AUŠROS įsteigėjas dr.
J. Basanavičius.
Jis iš pat mažens gaiva
liškai buvo prisirišęs prie
savo gimtosios žemės ir vi
są jo gyvenimą jokios sveti
mųjų Įtakos nepajėgė nuo
jos atitraukti. Mažai yra to
kių žmonių, kurie važinė
dami ir gyvendami sveti
muose kraštuose, visą savo
gyvenimą būtų taip išsau
goję iš savo gimtojo kaimo
pastogės išsineštą grynąjį
organišką lietuviškumą. Ne
vien tik gimtosios apylin
kės svajinga gamta ir jos
didingieji praeities pamink
lai dr. J. Basanavičiaus dva
sioje išugdė šią nepalaužia
mą gimtosios žemės meilę
— ji gaivališkai veikė ir
viliojo taip pat ir visa jo
gimtojo kaimo grynai lie
tuviška dvasia, gražios
žmonių tradicijos, papro
čiai ir jo paties tėvų grynas
lietuviškas kraujas.
”Kai aušrai švintant,
nyksta ant žemės tamsybė,
o kad taip prašvistų Lietu
vos dvasia”. Tai labai se
niai pasakyti dr. J. Basa
navičiaus žodžiai. Vėliau su
jais yra'atsistojęs ir visos
Lietuvos dvasios, kultūros,
tautos ir valstybės tikslas.
Anais laikais dr. J.
Basanavičius, gyvendamas
svetur, toli nuo Lietuvos,
vis tiek be pertraukos sie
lojosi dėl lietuvių tautos
laisvės, visu ryžtumu dirbo
ir rūpinosi Lietuvos prisi
kėlimu. Be to, jis ryžosi
prie pirmos galimybės su
grįžti į savo gimtąjį kraštą
ir jam aukotis. Ir kaip tik
palengvėjo aplinkybės, jis
nieko nebelaukė ir tuoj su
grįžo į mieląją Tėvynę. Ta
čiau pirmasis tikslas, kur
nukrypsta jis, yra Vilnius,
čionai ir buvo tas svarbiau
sias taškas, kuriame dirbo
pats dr. J. Basanavičius.
Vėliau jis tai dar labiau iš
ryškino, nes tiktai Vilniuje
sukūrė, sutelkė, surinko
daugelį lietuvių tautos
brangenybių, tautos turtas
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toks buvo didelis, kuris aiš
kiai kalbėjo, kad tikrai pra
švis Lietuvos dvasia.
Lietuvai praradus vals
tybinę
nepriklausomybę,
mūsų tautai teko nešti sun
kų rusų carinės priespau
dos jungą. Savo tėvynėje
lietuvis buvo persekiojamas
— naikinamas, medžiagi
niai, dvasiniai, mėginta net
žaloti religiniai. Pavergė
jas (okupantas) siekė, kad
lietuvių tauta visai išnyktų.
Tik dėka Lietuvos kaimo
atsparumui, ryžtingų moti
nų, kurios smilgstančios ba
lanos šviesos, prie dūzgan
čių ratelių kūrė vargo mo
kyklas, skleidė šviesą, skie
pijo tautinį susipratimą ir
tėvynės meilę jaunajai kar
tai, — priespauda atlaikyta
ir išsaugotas nepriklauso
mybės lūkestis.

Dr. J. Basanavičius AUŠ
ROS pažadinta ir knygne
šių platinta tautinio susi
pratimo dvasia buvo ap
ėmus visą lietuvių tautą ir
ją telkė organizuotai kovai.
Ir kaip Pirmojo pasaulinio
karo metu sugriuvo Lietu
vą persekiojęs ir alinęs Ry
tų okupantas, mūsų tauta
jau buvo pasiruošusi savi
tam gyvenimui.
Pirmuoju laisvo apsi
sprendimo ženklu buvo tai,
kad visa tauta ryžtingai
stojo lemiamon kovon už
nepriklausomą Lietuvą. Jos
dvasia prašvito skaičia
Nepriklausomybės forma.
1918 m. vasario 16 d. buvo
paskelbtas Lietuvos Nepri
klausomybės aktas Vilniu
je, kurį pirmuoju pasirašė
dr. J. Basanavičius. Toji
data kartu yra ir vartai į
naują laimingesnį lietuvių
tautos gyvenimą.

Sušvitęs laisvės gyveni
mas, pažadino mūsų tautos
jėgas, kurios darė stebuk
lus. Atgijusios Lietuvos
kovotojai pasirodė nemenkesni už senosios Gedimino,
Kęstučio, Vytauto Lietuvos
gynėjus. Sena karingumo
dvasia, gaivinama varge ir
audrose užgrūdintos va
lios, didžios tėvynės mei
lės ir pasiaukojimo, apėmė
Lietuvos sūnų širdis ir jie

pergale vaikinavo Nepri
klausomybės kovą.
žmones, aukojančius gy
vybę už tautos idealus, va
dinam didvyriais. Tie mūsų
didvyriai, įgyvendinę 1918
metų vasario 16-tosios ne
priklausomybės aktą, yra
kūrėjai-savanoriai,
kurių
karžygiška drąsa ir pasiau
kojimu sunkiausiomis sąly
gomis, iškovota Lietuvai
laisvės ir nepriklausomybė.
Apleistą, šimtmečiuos
svetimųjų mindžiojamą ir
skriaudžiamą Lietuvą, lais
vę laimėję, apvalėm, atstatėm, dailinom ir saugojom
tarsi akie lėlytę; puošėm,
gražinom, stengėmėsi iškel
ti viską, kas joje buvo tau
ru ir sava. Turtinga ir gra
ži buvo mūsų maža, bet
brangi, mylima Lietuva.
Todėl ji ir buvo ir tebėra
kitiems labai reikalingas —
vogtinas, grobiamas daik
tas.
Svastika, pjautuvas ir
kūjis — modernios civiliza
cijos žmonėms žudyti įran
kiai, daug, vai daug ge
riausiųjų mūsų tautos vai
Vokietijoj gyvenantis skulpt. S. Motuzas medyje išdrožė
kų išžudė ir tik už tai, kad
dr.
Joną
Basanavičių skaitantį Lietuvos nepriklausomybės pa
jie mylėjo savo Tėvynę ir
skelbimo aktą (tekste išpiaustyta: Lietuvos Taryba 1918 m.
ištikimai jai tarnavo.
vasario 16 d. susirinkusi Vilniuje skelbia atstatomą Lietuvos
Ne kūrėjų-savanorių, ne valstybė su sostine Vilniuje”. Šis drožinys skulptoriaus padova
mūsų kariuomenės, ne tau notas visuomenininkui Jonui Glemžai, sausio 20 d. jam švenčiant
tos kaltė dėl Lietuvą išti 90 m. amžiaus sukaktį.
kusios didžiosios nelaimės.
Klasta ir milžiniška bruta
lios puolančiųjų grobikų jė
gos persvara, išplėšė mums
tėvynės laisvę, pavergė lie
tuvių tautą, žudo, kankina,
SKIRPSTAS
tremia, nužmogina ir per
sekioja, falsifikuoja tautos
Tėviškės Žiburiai nr. 1 pateikia porą straipsnių apie tuos
opius Lietuvos pakraščius, kame lig šiol siaučia dviguba prie
istoriją, degraduoja jos kul
spauda: spaudžia mūsų brolį lietuvį komunizmo replės, bet dar
tūrą.
tą nelaimės būklę išnaudoja ir kaimynai lenkai, lietuvius skriausGyvendami nepriklauso
dami.
moje Lietuvoje, Vasario
Kultūringai ramaus, bet tikroviškai atviro pobūdžio yra pra
16-tą ją švęsdavom didžio
nešimas iš Suvalkų trikampio antrašte: "Lietuviai skriaudžiami
pakilimo dvasia, visą savąją
Seinų bazilikoj”. Blaiviu tonu paeiliui per 4 skiltis faktais paro
šalį paskandinę trispalvių
doma skaudi lietuvių būklė.
jūroje, tūkstantinėmis mi
Mums lenkų maldininkų ir dvasininkų veikmaini taktika
bažnyčiose yra seniai žinoma, daug kartų įvairiose Lietuvos
nioms buriantis prie nepri
vietovėse patirta. Bet tai jau atrodė — tik tamsios praeities da
klausomybės kovų pamink
lykai iš senų laikų. Deja, tai tebevyksa ir dabar: katalikų vado
lų. Dabar, išsiblaškę po visą
pasaulį, būdami toli nuo sa vybė tebekursto ir globoja tas gėdingas skriaudas. Todėl šis
vo gimtojo krašto, minėda straipsnis mums įsiskaitytinas ir Įsidėmėtinas: kad savuosius
brolius nuoširdžiau užjaustume ir paremtume, kad lenkų tak
mi istoriškąją mūsų tautos
tikos mūsų atžvilgiu nepamirštume.
dieną, pagarbiai lenkim sa
• Šiuo kartu norisi iškelti vieno to str. detalę. Lomžos vys
vo galvas, prisiminkim vi kupo kurijoj, kuriai priklauso lietuvių gyvenamos vietovės,
sus mūsų tautos vaikus pa tebevyrauja nuomonė, jog Seinų, Punsko, Smalėnų, Vižančio
aukojusius už tautos laisvę bažnyčiose lietuviškų pamaldų visai nereikia, nes ten ... lietuvių
savo brangųjį turtą — svei nėra! O būta taip. Karui baigiantis ir sovietinę tvarką Įvedant
katą, gyvybę ir bekenčian- buvo didelis sąmyšis, ir lenkai ypač panaudojo momentą lietu
čius Sibiro taigose — vergų vius žudyti, kalinti, skundais Sibiran siųsti ir t.t. Net buvo rūs
darbo stovyklose, kalėji čiai grasinta, jog visi lietuviai iš čia bus ištremti arba sunaikinti.
O Seinų klebonas, tokiom nuotaikom siaučiant — padarė tautinį
muose.
surašymą. Žinoma, Įterorizuoti lietuviai, kurie dar šiaip taip
Dr. Jonas Basanavičius ten buvo likę, pabijojo savo tautybę žymėti. Na, ir paskiau jau
mirė 1927 m. vasario 16 d., Lomžos kurija drąsiai remiasi: esą pagal kleb. Zlotkovskio su
kai lietuviai šventė devintą rašymą Seinų parapijoj lietuvių nėra, tad ir tokių pamaldų
nepriklausomybės šventę. nereikia...
• Šitokia sukta ir lietuviam skriaudinga lenkų taktika nėra
Tai tarytum simboliškai bu
vo sulaukta data, kuriai gy nauja, o daug metų praktikuota. Jos vaisiai ryškūs ir čia pat
venimą padėjo pats. Ten kitame Tėviškės Žibiurių straipsny — santrauka iš šveicarų N.
Vilniuje, Rasų kapinėse, ša Zuericher Zeitung, — kame rašoma apie religinę būklę sovietilimais didžiųjų vyrų kaulų, namoje Lietuvoje. Tai taip pat mums Įdomus ir geras rašinys,
bet kartojama stambi klaida, net be redakcijos pastabos. Girdi,
ilsisi ir Basanavičius.
prieš II pas. karą Vilniuje lietuvių tebuvo 3-5%. Be abejo, tokios
Dr. J. Basanavičius šian statistinės žinios yra paimtos iš tendencingų lenkiškų šaltinių.
dien mums tapo dar reikš Kaip ir dabar Suvalkų trikampy, taip Vilnių valdant Lenkijai
mingesnis visais likusių pa 19 metų, lietuviai buvo terorizuojami ir todėl priversti rašytis
sižadėjimo tikslais. Tuo la lenkais kad išvengtų kalėjimo ir ištrėmimų, kad galėtų bent
biau, kad tik tada bus pa skurdžiai gyventi. Ypač jaunimas buvo verčiamas glaustis prie
'
esiekta, kai kiekvienas lietu lenkų, tokios žiaurios buvo sąlygos.
Vilniaus krašto lietuviai dabar nedelsę turėtų tą klausimą
vis bus pasižadėjęs siekti
užsibrėžto tikslo. Visa to rimtai ištyrinėti ir duomenis paskelbti visų žiniai, kad tokių
skatino ir skatina dr. J. Ba klaidų nebekartotume. L. Enciklopedija teikia apsčiai žinių, koks
gyvas ir gausus buvo Vilniuje lietuvių veikimas lig 1920 m.:
sanavičiaus pavyzdys, ku spauda, mokyklos, draugijos, dirbtuvės, prieglaudos; vaidini
ris neatsitiktinai yra atsi- mai, koncertai, procesijos ir t.t. O 1939 m. atgavę Vilnių radome
irgi tikrai lietuvių nemaža.
(Nukelta į 4 psl.)
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KONGRESO NUOTAIKOS
Admirolo Elmo R. Zumwalt j r., knyga ”On Watch”
leidžia lengviau suprasti tą
chaosą, kuriame skendi
JAV karinės problemos, ir
kodėl jų sprendimui reikia
sujudinti dangų ir žemę bei1
būtinai linksniuoti sovietų
pavojų, čia pat reikia pa
stebėti, kad ir kitur esama
nemažesnių problemų, bet
apie jas sužinom tik vėliau,
iš pralaimėto karo rezulta
tų. šiame krašte jas matai
iš pat pradžių ir apie jas
tuojau galima kalbėti, kas,
aišku turi savo gerų ir blo
gų pusių.
Kaip ir kiekviename de
mokratiniame krašte, kiek
viena administracijos pro
grama priklauso nuo Įstaty
mų leidimo įstaigos skirtų
jai lėšų. Teoriškai gali atro
dyti, kad užtenka kongresui
parašyti motyvuotą raštą ir
paskui ramiai laukti jo
sprendimo, kuris priklausys
nuo viso krašto būklėn Įver
tinimo. Praktiškai, Įstaty
mų leidimo Įstaigą sudaro
Įvairių pažiūrų vyrai ir mo
terys — JAV atstovų rū
mus, pavyzdžiui, net 535,
kurių kiekvienas, tiesa, tu
ri tik po vieną balsą, bet ku
rių kiekvieno Įtaka ir gal
vosena yra skirtinga.
Už tat admirolas Zumwaltas, 'norėdamas refor
muoti ir sustiprinti JAV
laivyną, turėjo užmegsti
asmeninį kontaktą su netoli
100 atstovų ir senatorių:
abiejų rūmų prezidiumais,
abiejų rūmų ginkluotų pa
jėgų komisijų nariais, lėšų
skyrimų komisijų pirminin
kais ir tais tų paskutiniųjų
komisijų nariais, kurie in
teresavosi lėšomis krašto
saugumui.
Admirolo patyrimu, se
natorius ir atstovus gali su
skirstyti į tris lygias gru
pes. Trečdalį jų galima pa
vadinti nusiteikusius už gy
nimąsi, ”pro-Defense”, ki
tas trečdalis dėl įvairiausi ų
sumetimų gali būti pava
dinti ”anti-Defense”, ir
trečdalis neturi jokių prin
cipų ar įsitikinimų. Vienas
iš tokių admirolui atvirai
pasakė: ”Admirole, aš esu
susirūpinęs krašto saugu
mu, kaip ir Jūs, tačiau, jei
aš balsuosiu už krašto gy

BASANAVIČIUS...
(Atkelta iš 1 psl.)
gulęs toje Lietuvos žemėje.
Kai jis neabejojo galingu
aušros reiškiniu, taip mes
gyvendami išeivijoje netu
rim abejoti aušros faktu, o
svarbiausiai eiti tuo keliu,
kaip anais laikais ėjo dr. J.
Basanavičius, nors taip pat
už Lietuvos sienos ribų.
Turėkim daugiau ryžto,
daugiau pasiaukojimo ben
driems tautos reikalams sa
vo šventajai kovai laimėti.

nimo sąmatą, manęs jau ne
bus čia po sekančių rinki
mų.” Kitas senatorius taip
bylojo: ”žiūrėk, kad būčiau
perrinktas savo valstijoje,
aš turiu balsuoti už maž
daug 30 pasiūlymų kraš
to apsaugos sustiprinimui
ir prieš 70 Ų.” Jei kurio
nors kongresmano ar sena
toriaus valstijoje yra kari
nis uostas, bazės ar laivų
statyklos, jis žinoma, už
daugiau lėšų krašto gyni
mui, panašiai. Zumwalto
laikais tų keturių komisijų
pirmininkais dar buvo pa
triarchai iš Pietų, vadovau
ją komisijom pagal ”seniority” teisę.
Šalia tų komitetu, nuo
kurių daugiausia priklausė
lėšų paskyrimas, laivynas ir
kitos ginkluotų pajėgų ša
kos turi skaitytis su kitais
atstovais bei senatoriais,
ypač jei iie siekui didesnio
populiarumo ... jas kriti
kuodami. Vienas iš tokių
yra senatorius William
Proxmire iš Wisconsino,
mažos pakomisės pirminin
kas Jungtiniame ekonomi
jos komitete. (Subcommittee on priorities and economy of the Joint Economic
Committee). Kitas smarkus
kritikas yra atstovų rūmų
užsienio komisijos Europos
pakomisės pirmininkas Benjamin Rosenthal iš New
York, kuris ištisus dvejus
metus kovojo prieš bazes
h omeporti ng) Gr a ik i j oje.
Kaip žinia, JAV laiko sa
vo karo laivus Azijos van
denyse ir Viduržemio jūro
je. Suprantama, kad jie rei
kalingi uostų tiekimui, re
montui ir Įgulų poilsiui, kas
savo keliu reikalauja san
dėlių ir gyvenamų patalpų
Įgulų šeimom. Teoriškai ga
lima būtų be to apsieiti (so
vietų eskadra taip ir daro,
bet jie iki savo pagrindinio
jos uosto Odesos yra daug
arčiau ir jų jūrininkai nėra
Įpratę taip gyventi kaip
amerikiečių. Be to, ir Mask
va tą padėtį laiko nenorma
lią ir spaudžia Jugoslaviją
duoti jai vienų savo uostų
tam ’homeporting’). Jei
amerikiečiai turėtų apsieiti
be ’homeporting’ draugiš
kuose kraštuose jiems rei
kėtų bent 5 lėktuvnešių,
kad nuolat išlaikyti du Vi

duržemio jūroje ir tris To
limuosiuose Rytuose. Vie
nas šešis mėnesius eitų sve
tur tarnybą, kitas atvyktų
tokiam pat laikui namo, kad
leisti Įgulom pasimatyti su
šeimom ir būti atsargoje,
trečias būtų remontuoja
mas.
Viduržemio jūroje JAV
laivynas turėjo savo ’homeports’ Rotoje (Ispanijoje),
Maltoje, Neapolyje ir Atė
nuose. Kadangi Graikijoje
tuo laiku Įvyko perversmas,
įvedęs karinį diktatūrą, Rosenthalio pakomisė reikala
vo ten nelaikyti karo laivų,
siūlydama pasitenkinti tik
Neapoliu, kuris kaip Nato
rajono centras ir taip buvo
perkrautas kariškiais ir jų
instaliacijom. Tuo pat laiku
Senato užsienio reikalų ko
misijos pirmininkas Fulbrigthas siūlė susitarti su
sovietais dėl abiejų kraštų
laivyno atitraukimo iš Vi
duržemio jūros, o preziden
tas Nixonas laikė ten laivy
ną būtinai reikalingu, bet
nenorėjo apie ji per daug
garsiai kalbėti...
Ne be to, kad savo ka
riuomenės dalių laikymas
svetimuose kraštuose ir
ideališkiausiose sąlygose su
kelia nemažai problemų, ku
rias, norint, lengva išpūsti
laikraščiuose. Rosenthalis
ta proga 100 G pasinaudo
jo. Anot Zumwalt to, jis
daugiau pakenkė JAV At
lanto laivynui ir jo jūrinin
kų šeimom negu padėjo de
mokratijai Graikijoje.
”Jei NATO ir Izraelio ap
gynimas yra JAV-bių inte
resuose, kaip mano ir Benjamin Rosenthal, sąjunga
su Graikija, vistiek kas ją
valdo, yra svarstytina, ypač
turin galvoje blogėjančią
laisvojo pasaulio laivyno
padėtį”, — konstatuoja ad
mirolas.
(Bus daugiau)
WANTED

MILL OPERATORS
Experienced Mill operators.
Mušt sėt up own job.
Qualified Applicants.
APPLY IN PERSON

MARTIN ELECTRIC DIV.
DI-DRO SYSTEMS, INC.
3040 E. Outer Drivc
Detroit, Mich. 48231

(2-4'

Amerikos Lietuvių Tary
ba ryšium su Vasario 16
minėjimais, paruošė atitin
kamus raštus JAV Senato
ir Atstovų Rūmų nariams,
Altą sudarančių centrinių
organizacijų pirmininkams,
savo skyriams, parūpinda
ma jiems rezoliucijų, spau
dos pranešimų tekstus. Ra
dijo valandėlėms išsiunčia
mos Į juosteles įrašytos pro
gramos lietuvių ir anglų
kalba, čia talkininkavo ir
studentiškas jaunimas: an
glišką tekstą paruošė ir
Įkalbėjo šiaurės Amerikos
Lietuvių Studentų Sąjun
gos atstovė Altos valdybo
je Ofelija Baršketytė.

tai ir kolonistai, — kad iš
vežtieji gyventojai būtu
grąžinti laisvėn, — kad to
se valstybėse būtų praves
tas laisvas plebiscitas ir
rinkimai Jungt. Tautų prie
žiūroje, leidžiant žmonėms
laisvai išrinkti savo vyriau
sybę.
LIETUVIŲŲ IŠGELBĖTŲ
ŽYDŲ ADRESAI

žinantieji adresus laisvą
jį pasaulį pasiekusių žydų,
kuriuos lietuviai išgelbėjo
nacių okupacijoje, prašomi
pranešti kun. J. Prunskiui,
Lithuanian American Council, 2606 West 63rd Street,
Chicago, lllinois 60629. Me
džiagą apie lietuvius, kurie
NAUJAM VALSTYBĖS
gelbėjo žydus, siųsti dr. D.
SEKRETORIUI
Jasaičiui, 220 N. Seventh
Naujajam valstybės se Avenue, Mount Vernon, N.
(ALT Inf.)
kretoriui Gyrus Vance dr. Y. 10550.
K. Bobelis pasiuntė sveiki
POSITIONS AVAILABLE
nimą Amerikos Lietuvių
for
REGISTERED
PHYSICAL
Tarybos vardu. Drauge pa
THERAP1STS
For
both
home
health
care and phydėkojo už jo pareiškimą, sical theraphy department
in a
progressive
community hospital in
kad Carterio-Mondale už Athens, Ga. Salary Commensurate
experience and ability.
sienio politika bus paremta with
Applv call or write to Personnel Dept
ST.
MARY’S HOSPITAL
žmogaus teisių ir žmogaus
1230 Baxter St.
Athens,
Ga. 30601
kilnumo saugojimu. Jau
404-548-5171
E.O.E.
laikas, — pareiškė Altos
(3-12?
pirmininkas savo telegra
moje, — kad JAV vyriau-, PULP & PAPER ENGINEER
BS CHEMICAL or MECHAN1CAL
sybė užimtų tvirtesnę lini
ENGINEERING
75 years experience in paper mill
ją prieš tuos, kurie nepaiso or 1paper
mill engineering, particuląrly
causticizing, digesting, wash &
žmonių teisių, vykdo išnau in
screen and bleaching. Salary com
with experier.ce and comdojimą, plėsdami kolonia mensurate
petitive with industry. Benefits and
moving expenses. Location — North
lizmą.
Florida. Please send, apply or call to
MR. G. A. TOUGAS

WASHINGTONE
REIKALAUJA LAISVĖS
LIETUVAI
Kongresmanas Fr. Annunzio (dem., III.) sausio 4
d. pasiūlė naują rezoliuciją
Atstovų Rūmuose. Joje rei
kalaujama, kad JAV-bės,
tęsdamos Latvijos, Lietu
vos ir Estijos inkorporavi
mo nepripažinimo politiką,
toliau pripažintų tų respub
likų diplomatinius ir konsularinius pareigūnus, kaip
teisėtus tų trijų tautų at
stovus JAV-se.
Antra, Įpareigojamas
JAV prezidentas per JAV
delegaciją Jungt. Tautose
daryti reikiamus žygius iš
kelti Jungt. Tautose prie
vartini Latvijos, Lietuvos
ir Estijos inkorporavimą į
Sov. Sąjungą ir prašyti, kad1
Jungt. Tautos pravestų investigaciją Baltijos valsty
bėse, siekiant, kad iš jų bū
tų atitraukti Sov. Sąjungos
kariuomenės daliniai, agen

E. A. WATKINS & COMPANY
P. O. Box 2194
Tallahasssee, Fla. 32304
or

Phone Collect 904-576-71.81
(1-5)

PRODUCTION
SUPERVISOR
Needed for Corrugated Sheet Plant
located in Los Angeles, Calif. area.
Mušt have 3 years eyperience with
Flexo Folder Gluer and ability tn
Supervise. Starting Salary $15,000
year plūs bonus and excelient fringe
benefit package. Write or call M.
FETERIK

ARR0W CONTAINER &
PACKAGING CORP.
8315 E. Hanan Way
Pico Rivera, Calif. 90660
213-699-7451
An Equal Opportunity Employer
(2-4)
CI ASS

Mušt have job shop experience. Mušt
be able to build and repair all types
of light stamping dies from prints or
samples. $8.00 per hour starting rate
with all fringe benefits, and to work
and live in a small congenial com
munity.

YANKEE WIRE CLOTH
PRODUCTS, INC.
222 WEST MAIN ST.
WEST LAFAYETTE, Ohio 43845
(614) 545-6328

Viešėdami Chicagoje aplankykite
VLAISTG IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkei: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

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

žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

A

TOOL & DIE MAKER
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KŪRYBA IR MOKSLAS
PASĄMONĖS VERSMIŲ
JŪRATĖ STATKUTĖ BE ROSALES
SONATA i»>
Nėra abejonių, kad Čiur
lionio vaikystės metu, ku
rortinio Druskininkų mies
telio aplinkoje Varšuvos
vardas buvo linksniuojamas
su aukščiausia pagarba.
Ano meto vasarotojų ir
miestelio inteligentų galvo
senoje, Varšuva buvo visos
jų kultūros Meka ir Medi
na. Druskininkuose išaugęs
Čiurlionis galėjo su tokia
galvosena sutikti ar ne —
tačiau nuo jos įtakos pa
bėgti jis negalėjo.
Kai Mikalojus Konstan
tinas iškeliavo tėvų ir bro
lių palaimos lydimas j Var
šuvą ir įstojo į tenykštę
konservatoriją, jis jau buvo
psichologiniai
paruoštas
priimti be šešėlio kritikos
visą tai, ką konservatorija
jam įtaigos. Nuo to aki
mirksnio, Čiurlionio muzi
kinę kūrybą galima suskirs
tyti į du ryškius laikotar
pius : pirmasis mokslas
Varšuvoje, kai jis besąlygi
niai priima vakarų Europos
harmonijos pagrindus ir ne
oromantizmo stilių, ir vė
lesnis mokslo tęsimas Leipzige bei muzikinė kūryba
Lietuvoje, kai jis gaivališ
kai bando atsipalaiduoti
nuo to, kas mokykloje jam
buvo įtaigota.
★

Gal nė vienas Čiurlionio
kūrinys nėra toks nuolaidus
neoromantizmo dėsniams,
kaip Varšuvos konservato
riją baigiant parašytas dip
lominis darba „Miške”, ši
simfonija yra būdinga tuomi, jog jos tema ir esmė
sutampa su lietuviškąja
Čiurlionio vaikystę, o te
mos traktavimas yra pa
klusnus išeitai mokyklai.
„Prasideda tyliais, plačiais
akordais, tokiais, kaip kad
tylus ir platus yra mūsų
lietuviškų pušų ošimas”,
rašė tuomet Čiurlionis apie
šį savo veikalą. Tiesa. Ta
čiau tie akordai stebėtinai
bijo pasiduoti mūsiškių der
mių intonacijoms, — net
paukščiai „Miške” gieda iš
laikydami kompozicijai pri
valomą ritmą. O juk mūsų
liaudies kūryboje paukščių
čiulbėjimas yra neretai pa
vaizduojamas
stebėtinai
laisvoje aritmijoje ...., ku
rios šiukštu nebuvo galima
pavartoti Varšuvos konser
vatorijos diplominiam dar
bui ! Ir čia užgriūva gal pa
ti aukščiausia ironija: šis
visų paklusniausias išeitai
mokyklai kūrinys visgi yra
atmetamas vien todėl . . .
kad jo autorius yra lietu
vis ! Rašo Čiurlionytė: „Tuo
tarpu atėjo trečias smūgis:
numatytas simfoninės poe
mos „Miške” atlikimas Fil

M. K. Čiurlionio 1908 m. rašytame laiške yra atžymėta
'Jūratės ir Kastyčio” operai parinkta liaudies dainos melodija.

harmonijoje neįvyko. A.
Raichmanas (Varšuvos Fil
harmonijos direktorius) pui
kiai išsisuko: esą, koncertas
skirtas lenkų kompozitorių
kūriniams, o Čiurlionis —
lietuvis.” Pats Čiurlionis
itin skaudžiai priėmė ši
smūgį; „Norėčiau tik, kad
tas galvijas Raichmanas ži
notų, kokią man skriaudą
padarė. Ir už ką?” rašė jis
iš Leipzigo 1902 metų ba
landžio 7 dieną.
Nuo tos datos galima pa
stebėti subtylų kitimą Čiur
lionio laiškuose. Berods tuo
metu, įvairių smūgių pri
spaustas jaunas lietuvis
■pirmą kartą atmeta mokyk
los įtaką ir bando save su
rasti.
Cituoju:
gegužės 23 d. apie moky
toją Reineke: „Kadangi ra
šau tai, ką jaučiu, tai mano
kompozicijos dažnai būna
labai liūdnos: jose dažnai
atsispindi lietuviškas ilge
sys, liaudies gaida, kurios
Reineke (savaime aišku)
nesupranta, nes jis vokie
tis. Dažnai įspraudžiu kele
tą aštrokų disonansų. Senu
kas raukosi ir klausia:
•”Warum so traurig?”
birželio 9 d. apie moky
toją Pauli: ”... Peržiūrė
damas fugą, raukia anta

kius, kraipo galvą, kai ku
rias vietas pripuolamai gi
ria, kiekvienoje reperkusijoje ilgai tikrina temas, ar,
neduok Dieve, nepakeistas
koks intervalas. Ne kartą
ateina jam į galvą taisyti
kontrapuktą. Tokiais atve
jais kvintos arba oktavos
išeina lygiagrečiai, bet Pau
lis dar labiau raukia anta
kius ir sako „so is viel besser”. Na, pagaliau, tegul jį
galas.”
Šis palaipsnis maištas
baigiasi gana netikėta išva
da: gavęs diplomus Čiurlio
nis juos pakiša Druskinin
kuose po lova ir teužsimena
apie diplomą kaipo apie gė
dingą savo gyvenimo įvykį:
„Aš maniau, kad diplomai
tik kvailiams reikalingi”,
kartą išsitarė ir su ta savo
galvosena nuosekliai nusto
jo visų progų gauti gerai
apmokamas tarnybas įvai
riose konservatorijose.
Kiek vėliau parašyta sim
foninė poema „Jūra” at
spindi aną autoriaus kiti
mą; sprendžiant iš laiškų,
ji rašosi nelengvai, užkliū
va, vėl išjuda: „Jūra guli
nejudinta, ir pat nežinau,
ko laukia — gal geresnių
laikų”. Kai mes šiandien
klausomės „Jūros” simfoni(Nukelta į 6 psl.)
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BALTI BERŽAI
Verkdami palikome tėvų namus
Verkdami žegnojom tėviškę iš tolo
— Iki pasimatymo balti beržai —
Tyliai išeidami,
Pro ašaras kartojom
— Tiktai trumpam paliekame namus
Tiktai trumpam,
Kol karo viesulas praeis,
Tegul palauks
Nenukirsti rugiai,
Tegul palauks
Ir vešlūs dobilai,
Tegul palauks
Ir puikūs vasarojai —

I

J

O lemtis likimo nulėmė kitaip
Į paliktus namus
Nei vienas nesugrįžom

Dabar tik sapnuose
Aplankom tėviškės laukus
Dabar tik sapnuose
Balti beržai sutinka mus
Dabar tik sapnuose
Ir jaunos obelys pražysta ...
1976 m. liepos 8 d.

Dvi knygos iš Nidos
JURGIS GLIAUDĄ

Kai tariame dainingąjį
vieno gražiausių Lietuvos
kurortų, Nidos, vardą, vaiz
duotėje kyla Nidos emble
mos: laibos pušys, senas
švyturys, milžiniškos ko
pos, pasakiškų, vizijinių
apybraižų žvejų laivai ir
grakštūs, plačiaragiai brie
džiai.
Nida yra šių poetiškų vizijų-emblemų mozaika ...
Nenuostabu, kad stebuk
lingai nepailstančioj i Angli
joje lietuviškų knygų lei
dykla „nida” savo emble
mai parinko briedį, iškėlusį
savo daugiasmailius plačius
ragus. Briedžio fone žvejo
laivelis, šitoks poetiškas
leidyklos ženklas, šitoks ni
diškis briedis sveikina jus
devyniasdešimt septintą ir
devyniasdešimt aštunta kar
tą nuo mūsų šaunių knyg
nešių skobnio, šiomis die
nomis „Nida” išleido savo
devyniasdešimt septintąją
ir devyniasdešimt aštuntą
ją knygas. Jos leidybos
kraitis gali sudaryti kny
gynėlį, kad tik toks tikrai
rastųsi mūsų tautiečių bu
tuose! „Nidos” knygų klumas, kurio nariai vis mažė
ja sąrašuose, talkina lei
dyklai platinti knygas.
Sunkiausiose darbo sąly
gose „Nida” ištvėrė, ir gra
žuolis nidiškių kopų kara
lius, briedis, tvirtina — ne
šu aš jums Nidos grožio
malonę, nešu aš jus lietu
višką knygą.,.
Devyniasdešimt septin
tuoju leidiniu Nida išleido
keliautojos Avos Saudargienės kelionių reportažus
„Tolimų kraštų miražai”, ši
gausiai iliustruotoji 340
puslapių knyga suteikia
skaitytojui tikrą džiaugs
mą galint apžvelgti moder
nųjį mūsų pasaulį pasta
bios, akylios keliauninkės
akimis. Autorė nuveda
skaitytoją į Pietų Pacifiką,
į Meksiką ir Kanadą, į Ja
poniją, į egzotiškus Azi-.
jos kraštus, į Tailandą,
Hong Kongą. Kitoje savo
kelionių mozaikoje Ava
Saudargienė atskleidžia įdo
mią, gyvą, labai margą Etų
ropos kraštų panoramą. Per
60 puslapių skirta mūsų
Amerikai. Ir čia „ameriko
nams”’ itin įdomu rasti
daug kritiškų nuomonių
apie dėdės Šamo kraštą.
Autorė lojali savo antrai
tėvynei, Australijai. Visur
gali būti gera, namuose gi
geriausia! Tie namai —
Australija.
Avos Saudargienės kelio
nių knyga bus miela lektū
ra ne tiktai tiems, kas nie
kur nekeliauja, tik supa
moje kėdėje, prieš televizi
jos ekraną, gurkšnodamas

alutį, stebi keliavimus ir jų
egzotiką. ”Tolimų kraštų
miražai” didžiai patalkins
ir energingiems keliauto
jams, kurie planuoja sekan
čių metų savo odisėjas.
Knyga įdomi, gyva ir pažin
tinė. Kelionių žanre tai vie
na patraukliausių lektūra.
Devyniasdešimt aštuntuo
ju leidiniu Nida davė po
mirtinį Stasio Būdavo ro
maną „Europietė”. Rašyto
jas mirė prieš dešimtį me
tų. „Europietės” rankraštis
ilgai laukė viešumos. Vie
nok, greta gana epiškų ir
elegiškų S. Būdavo veikalų,
”Europietė” stebina savo
sausoku konspektiviškumu.
Atrodo, veikalas rengtas
kitatautiškai rinkai. Akci
ja labai dirbtina, dėstyme
žėri tam tikras nekantru
mas. Personažų veiksmai
nevisada tenkina skaitytoją
savo pagrįstumu. Persona
žų sprendimai ir autoriaus
į tarpa i neretai naivūs.
Pomirtinis Stasio Būda
vo veikalas nepralenkė jo
anksčiau rašytų veikalų.
Vienoks — savo schematiškumu, akcijos kinematografiškumu, personažų pa
viršutiniškumu, „Europie
tė” gali būti įdomios lektū
ros lentynoje. Autorius kai
kada stato personažų sie
kius bei jų veiklos aplinky
bes po klausimo ženklu, ir
. tuo sukelia skaitytojui ape
titą skaityti sekantįjį pus
lapį. Kartais tokiu skaity
mo stimulu tarnauja ir si
tuacijų pikanterija. Sunkiai
įtikimos realybės aplinkoje
vyriausiojo romano personažo, Amelijos, avantiūris
tiškos išdaigos Amerikos
žemėje, jai vos koją čia
įkėlus: jos romansas su Ge
diminu, farsiškos vestuvės
su fabriko savininku ir to
išvadoje, jokiais moralės
dėsniais
nepateisinamas,
stambus palikimas. Auto
rius priderino situacijas iš
anksto nupieštai schemai.
Kas skaitys „Europietę”,
nepagirs tos europietės už
jos sukčiavimus, nors ji ne
nusikalto moralei. Ji nusi
kalto oficialiai etikai.
Tad tas vyriausiojo per
sonažo žengimas tarp ra
šytos moralės ir nedekla
ruotos etikos briaunų ir su
daro esminį „Europietės”
požymį. ..
Nepailstamoji „Nida”
ryžtingai žengia į šimto jo
savo leidinio jubiliejų. Ni
diškis briedis leidyklos em
blemoje laiko savo ragus
aukštai iškėlęs.
Skaitykit ir platinkit
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(Atkelta iš 5 psl.)
jos, greta žavesio kila gai
lestis, pagalvojus, kad Čiur
lionis nepažino Indijos ar
dabartinės muzikos galimy
bių. Chromatiškas bangų
garso kilimo bei atoslūgio
pavaizdavimas lyg prašosi
smulkesnių tono skirtumų,
jūros ūžimo ritmas vėlgi
lyg siekia aritminio glis
sando ar atematinio diso
nanso ... Jaučiasi nepa
prasto jautrumo genijaus’
tematika bei užmojis, ir
kliudo beviltiško siaurumo
priemonės šio didelio užmo
jo įgyvendinime.
Atskirą Čiurlionio muzi
kinės kūrybos lapą sudaro
piano kūriniai, kurių raido
je yra regimas greitas išsi
vystymas iš neo-romantizmo į „saviškesnę” mąsty
seną. Vėliau, pats Čiurlionis
ne tiktai sąmoningai preliu
duose siekė savitų išreiškos
priemonių, bet neigiamai
reaguodavo į pirmuosius sa
vo kūrinius. Rašo Jadvyga:
”Ypač jis nemėgo kai buvo
skambinama jo preliudas
h-rnoll”-.
Či urlionio i šgy v < ■ n i m us,
bandant savo kūrybą atpa
laiduoti nuo romantizmo
įtakos, liudija sesers atpa
sakotas vaizdelis. Išgirdęs
brolį Petrą skambinant vie
ną ankstyvųjų preliudų,
Konstantinas liepia broliui
sustoti, o šiam nepaklau
sius pusiau juokais, pusiau
rimtai apverčia brolį su kė
de ir pats atsisėdęs „ker
šydamas Piotrui, paskam
bino kažkokį banalų valsą”.
Čiurlionio preliudų sti
liaus evoliucija, kiek man
teko pastebėti, pas mus te
bėra mažai nagrinėta; tebe
laukiame kada atsiras Lie
tuvoje ar išeivijoje pasiry
žėlis sugebąs šią sudėtingą,
nepaprastai įdomią temą
nuodugniai išgvildenti vė
lesnių Bartok/Kodaly, De
Falla mokyklų užuomazgos
šviesoje.
Nenuostabu yra, kad mė
giamiausias Čiurlionio kla
sikas buvo tas, kuris stovi
pirmykštės pagoniškos (da
linai mūsiškės) ir vėlesnės
vakarietiškos
polifonijos
jungiamajame punkte: Ba
chas. Ant kiek Čiurlionio
kūrybą paženklino Bachas
liudija mums meistriškais
Digrio pirštais interpretuo
ti Čiurlionio kūriniai vargo
nams ir chorui skirtos liau
dies dainų harmonizacijos,
kurios savo polifoniniu to
bulumu neretai viršija patį
Bachą tame, jog nuostabi
Čiurlionio dainų harmonija
išplaukia iš žymiai sunkes
nių dermių, negu tos, ku
rias Bachas vartojo.
Ir taip kuo tolyn, tuo la
biau Čiurlionis atsiduos
liaudies dainų harmonizaci
jai : ”... turime mūsų se
nas dainas. Ir ateis laikas,
kuomet mūsų kompozitoriai
atidarys tą užburtą viešpa
tiją ir, semdami iš tų turtų
savo įkvėpimą, atras širdy
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gal sanskrt. ir Alfonso EI
Sabio įrašus, šis skaičius
buvęs gamtos — žmogaus
santykio simbolis), Čiurlio
nis rašo: ”... Tokių dainų
daug. Yra jos labai ramios-,
jų monotonija panaši į am
žiną jūros bangų judėjimą,
ir girdi tarytum religišką
ilgėjimąsi ir tylų nežemiš
ką nuliūdimą” (mano pa
brauktą) .
Pats Čiurlionis savo mu
zikoje dažnai vartojo osti
nato, lyg bandydamas per
duoti klausytojui tą „reli
ginį”, lygiai kartojamo gar
so, pojūtį.

je seniai nejudintas stygas,
ir tuomet visi geriau supra
sime save, nes bus tai tikra
lietuvių tautos muzika”,
aiškina Čiurlionis savo raš
tuose.
Prasideda sunkus, var
gingas kelias atgal: eida
mas mūsų dainų takais,
Čiurlionis stumiasi žings
nis po žingsnio kaskart to
lyn į praeitį. Mūsų dainos
apima ilgų tūkstantmečių
evoliuciją: jų primityviau
sias formas Slaviūnas įspū
dingai susiejo su pirmai
Dar žingsnis atgal į pra
siais akmens amžiaus lai eitį, ir štai Čiurlionis, kal
kotarpio žmonijos kultūri bėdamas apie seniausias
niais pasireiškimais, o vė mūsų dainas, prieina išva
lyvesnės (daugumoje dzūku dos: ”gerai jas suprasti ir
ir mažosios Lietuvos) for jausti tegali lietuvis, ir tai
mos jau sutampa su seno išgirdęs kur laukuose, kuo
sios graikų kultūros laiko met dainininkas neprašy
tarpio muzika. Pirmieji tas, nelieptas, pats sau dai
Čiurlionio kūriniai dainų nuoja. Kažkoks keistas
harmonizacijos kelyje atsi skundas, raudojimas, šir
duoda veik išimtinai šios dies ašaros girdėti. Tokios
pastarosios, mūsų dainų tatai seniausios mūsų dai
raidoje palyginti vėlyvos, nos”.
graikiškos muzikos puoselė
Ar nuvokė Čiurlionis, kad
jimu. Sukuria Čiurlionis tų dainų tikslas kaip tiktai
naują harmoniją, pritaiky buvęs simboliniai susilieti
tą graikiškoms dermėms ir su gamta, su jos amžina ei
užburia mus neišpasakytu ga, raginti, skatinti augi
klasiško grynumo grožiu. mą, pagal senąjį mūsų
Be sesers Čiurlionytės, veiksmažodį „lylioti”, kurio
trumpai, bet vertingai, šią šaknį užtinkame 5,000 me
Čiurlionio kūrybos facetą tų senumo hititų kalbose, o
yra jau palietusi Lietuvoje . vėlesnė forma tebėra išli
dirbanti muzikė Mironaitė. kusi latvių žodyje „liels”,
O stačiai nežemišką Čiur bei mūsų ”lalavimuose”,
lionio harmonizacijų tyru „leliurnose” ir 1.1. Antai:
mą nesenai mums perdavė „Lylioj sesė linus, Lylioj
puikioje plokštelėje dabar sodindama: — Aukit linai
tinis Kauno Valstybinis kuo didžiausi, kraukit žie
Choras, vadovaujamas Pet dus kuo gražiausius”.
ro Bingelio.
šitaip pasiekęs instinktu
Dar vienas žingsnis at mūsų muzikinės struktūros
gal, vis artyn prie bočių to patį pagrindą, Čiurlionis jo
limiausio palikimo. Gilaus nebegali iškraipyti išeitos
instinkto vedamas, Čiurlio mokyklos formomis. Pats
nis klasifikuoja mūsų liau genialiausias mūsų tautos
dies dainas pagal taktų iš muzikas tuomet nustoja
skirstymų skaičius.
komponavęs ...
Skaičiai! Senose Eurazi
Pastoja tyla, kurią per
jos kultūrose skaičius buvo traukia paskutinis muziki
viešpats ir karalius, simbo nis atodūsis: porą metų
lis ir vadovas, neišvengia prieš mirtį formuluotas
ma, tiesioginė visatos ir „Jūratės ir Kastyčio” ope
gamtos reiškinių formulė. ros projektas. Čiurlionis už
Skaičius randame visur: sidega noru išvystyti Jūra
šokio žingsniai pagal skai tės ir Kastyčio temą, iš
čių turi savo prasmę (žiūr. karto surašo pirmutinę
prof. Capmany pastabas to (liaudies dainos) melodiją,
je srityje), raidės turi skai planuoja uvertiūrą, lopšinę,
čiaus ir tuo pačiu specifinio mergelių chorą ir .. . susto
gamtos reiškinio simbolinę ja. Nenuostabu. Tradicinė
prasmę, net įstatymai stovi operai privalomos orkestraskaičiaus ženkle ir simboli cijos forma, kokia ji bebūtų
zuoja dieviškos tvarkos ir buvusi, iš karto būtų pažei
žmogiškos sudėties sumą. dusi aną, paprastą, amžių
Barbarams atvykus į vaka aušroje iškilusį, betarpiško
rų Europą, sanskritiškas bendravimo su gamta toną.
„skaičių prasmės” mokslas
Gal, jei Čiurlionis būtų
dar klestėjo ilgus šimtme
sulaukęs,
GAL, jis būtų pa
čius ir tebėra užfiksuotas
rašęs
savitą,
orkestro nesu
šv. Izidoro raštuose, bei ka
varžytą,
žilos
senovės mu
raliaus Alfonso EI Sabio
zikos
simboliais
išraižytą,
knygose.
Jūratės
ir
Kastyčio
veikaAr atsitiktinai Čiurlionis
~
lą.
Tačiau
pilnos
brandos
įžiūri lietuviškiausią ir bū
dingiausią mūsų dainų amžiaus Čiurlionis nesulau
bruožą taktų eilės išskirs kė, ir tik vien Jūratės mu
tyme? O gal jis kaip tiktai zikos liaudies tema mums
šioje sąvokoje užkliuvo ant lieka dabar it didelio, skau
pirmykštės ir svarbios mū daus, apsukto kūrybos rato
sų senovės dainų simbolinės galinis grįžimas į išeities
prasmės? Pav. kalbėdamas tašką ...
apie 4 z8 taktų formas (pa
(Bus daugiau)

Vyriškų marškinių problema
Sovietijoje
ST. PERMINĄS

Rašome apie kraštą, kur
jau šešiasdešimt devyneri
metai kai statomas ‘komu
nizmas’. Ši utopija bolševi
kinėje interpretacijoje reiš
kia parūpinimą gerbūvio dar
bininkui. Ir bevesdami dar
bininką į gerbūvio būklę, bol
ševikinės imperijos vadei
vos neparūpino nė vyriškų
marškinių komunizmo staty
tojams. Apie tai plačiai rašo
Maskvoje leidžiamas dien
raštis ‘Sovietskaja Rossija’.
Rinkoje nėra vyriškų vir
šutinių marškinių. Pro užpa
kalines krautuvių duris, spe
kuliantiškai, dar galima gau
ti nailoninius marškinius. To
kių kaina: 37 - 40 rublių. O
vidutinis darbininko uždar
bis apie 200 rublių. Nailoni
niai viršutiniai vyriški marš
kiniai laikomi prabangine
preke. Žmonės ieško medvil
ninių ir tokių neranda.
‘Mes pavargome rašyti
protokolus krautuvėms, ku
rios neturi savo prekių parin
kime medvilninių siuvinių’,
rašo Sovietskaja Rossija.
‘Tokių prekių nėra Maskvoj,
jų visiškai negalima rasti
provincijoje.’
Krautuvėse yra šilkinių
marškinių, kurių kainos neį
veikiamos. O visiškai nėra
rinkoje medvilninių marški
nių. Ar tai jau pasiektas ger
būvio laipsnis, kada darbinin
kas atsisako nuo medvilnės
ir renkasi šilko prekę?
Visai ne taip. Ši juokinga,
bolševikiniam ūkininkavi
mui ir pramonei būdinga
problema yra kaip tik jų gar
sinamo penkmečio plano pa
daras. Kiekvienos gamybi
nės įmonės produkcija nusta
tomą produkcijos kaina. Pav.
norint išpildyti penkmečio
plano reikalavimus, tam tik
ra siuvimo įmonė privalo pa
gaminti prekių už 27,000 rub
lių. Reikia investuoti tolygų
darbą pasiūti šilkinę, nailo
ninę ar medvilninę prekę.
Bet produkto kaina nevieno
da. Todėl stveriasi už siuvi
nio, kurio pardavimo kaina
kuo aukščiausia. Norint pa
siekti penkmečio nurodytą
27,000 rublių produkciją, rei
kia pasiūti arba 5400 medvil
ninių marškinių, arba ...
1300 nailoninių.
Siuvimo
įmonė tokiu triuku atsikrato
nuo penkmečio plano paskir
to uždavinio.
O prekių
to uždavinio. O prekių par
davimo galvosūkį perkelia
prekybos įmonei. Tegu par
davėjai rūpinasi iškišti žmo
nėms brangią, nekasdieniš
ką Sovietijoje prekę.

Tokiu būdu - planas išpil
dytas, prekių už 27,000 rub
lių pagaminta. Beje, kam ga
Ii rūpėti, kad trūkstamos
prekės pasidaro juodos rin
kos objektu?
Sovietskaja Rossija bejė
giai apeliuoja į siuvimo įmo
nių vadovus: ‘Juk tai tiesiog
begėdiška nesiūti vaikiškų
rūbų. Jie rūpinasi vien tik
atsikabinti producijoje rub
lių sąmata. Ar ne laikas su
prasti žmonių poreikius?’

Savaime aišku, kol nėra
pramonėje laisvos iniciaty
vos ir pelno principo, laikraš
tininkų apeliacijos buvo ir
liks balsu šaukiančiu tyruo
se. Žmonių gyvenimą skur
dina utopijos įgyvendinimas.
Laikraštis nurodo, kad au
dimo pramonė ketinusi 1976
metais pagaminti pusę mili
jono metrų lengvų, vasari
nių audinių, bet siuvimo įmo
nės tuo nesidomėjo. Iš pi
gios medžiagos, esą, nenori
siūti marškinių! Penkmečio
plano sąmata rubliuose leng
vai apeinama. Kam dirbti
daugiau, jeigu siuvėjų uždar
bis toks pat, siuvant bran
gius, žmonių neįperkamus,
nailoninius marškinius.
Prisimena sovietinio penk
mečio kurijozai susitikus su
metalo dirbinių pramone.
Penkmetis nurodo fabrikui
pagaminti plataus vartojimo
metalinių prekių. Nurodo
ma, kad tokių prekių būtų
pagaminta 10 tonų. Fabriko
vadovybė lengvai išeina iš
padėties. Jeigu gamins pei
lius, šakutes ir šaukštus,
kiek jų reikės dešimčiai to
nų? Tai neapsimoka. Tad
gamina didžiules, keliolikos
svarų keptuves! Beje, ar
svarbu, kad tokios keptuvės
rūdys parduotuvėse? Svar
bu kad penkmečio planas iš
pildytas ir per fabriko var
tus išvežta 10 tonų produk
cijos.
Vyriškų viršutinių marš
kinių siuvimo gudruoliai tur
būt gailisi, kad Sovietijoje
nėra ... Liberačio. Šis ameri
kietis komedijantas garsėja
savo parėdais. Jie kainuoja
dešimtis tūkstančių dolerių.
Tad, jeigu sovietinė vyriškų
viršutinių marškinių siuvi
mo įmonė savo klijentų tar
pe turėtų Libaračį, penkme
čio sąmata būtų išpildyta tepasiuvus tik vienerius Libe
račio stiliaus marškinius.

GRINDER
ID, OD-CENTERLESS
Experienced with minimum 2 years.
Offers need not apply. Steady work.
Wages commensurate with ability.
Ask for DON MARCUS.

ENCORE MFG. CORP.
4310 CARNEGIE AVĖ.
CLEVELAND. OHIO 44103
An Equal Opportunity Employer
(50-5)

WANTED JOURNEYMEN

DIEMAKERS
DIE TRYOUT
KELLER OPERATOR
HYDROTEL OPERATORS
.Mušt have job shop experiance & be
able to sėt up own job. 58 hour work
DTA shop good program.

HERCULES MACHINE TOOL & DIE
13920 East 10 Mile Rd.
Warren, Mich.
(3-9>

OPPORTUNITY
FOR

DIETICIANS
Grovving food service comoany has
opportunities for registered dieticians
in both theraputic and administrative positions in Ohio. Excellent potential for career growth. Excellent
salary and benefit program.
SEND RESUMF. TO:

PERSONNEL DEPARTMENT

SHAMROCK SYSTEM,
INC.
3375 N. E. Expressway
Suite 169
Atlanta. Georgia 30311
OR CALL COLECT:

Beth Concirv
404-457-3164
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MELBOURNO LIETUVIU DIENOS
(Atkelta iš T psl.)

tis ir E.Šimkienė. Australi
jos Lietuvių Fondo paskirta
premija teko sydnėjiškiui A,
Lašaičiui už medžio raižinį.
Šia paroda susidomėjimas
buvo didelis ir tapo nupirkta
nemažas skaičius darbų.

SPORTO ŠVENTĖ
Šiais metais Melbourne
Australijos lietuviai turėjo
savo 27-tąją Sporto Šventę.
Atvykę apie 300 sportininkų
atstovavo sekančius klubus:
Adelaidės ‘Vytį’, Geelongo
‘Vytį’, Melbourno ‘Varpą’,
Sydnėjaus ‘Kovą’, Hobarto
‘Perkūną’ ir Canberros ‘Vil
ką’, žaizdami vyrų, moterų
ir jaunių krepšinį ir tinklinį,
stalo ir lauko tenisą, golfą,
sąuach’ą ir šachmatus. Lie
tuviškų maršų garsams ly
dint, buvo įnešta Lietuvos,
šventės ir Australijos vėlia
vos, jas sekant visiems klu
bams, žygiuojantiems su sa
vomis vėliavomis. Rengėjų
‘Varpo’ pirmininkui R. Ra
gauskui tarus žodį, buvo pa
kviestas buvęs Australijos
Lietuvių Fizinio Auklėjimo
ir Sporto pirmininkas J. Ta
mošiūnas atidaryti sporto
šventę, dideliam sportinin
kų ir svečių nustebimui
ALFAS pirmininkas pakvie
tė ir pristatė iš Amerikos
atvykusi ŠALFASS atstovą
Joną Bagdoną, kuris, po
savo pasakyto sveikinimo žo
džio, perdavė Austalijos lie
tuviams sportininkams spe
cialiai padarytą metalo ir me
džio įrašą ir pakvietė Austrą
lijos lietuvius sportininkus
dalyvauti 1978 m. liepos mė
nesį įvykstančioje Pasaulinė
je Lietuvių Olimpiadoje, To
ronte, Kanadoje. Oficialų
atidarymą pabaigus, Austrą
lijos ir Lietuvos himnais, pra
sidėjo sportinės varžybos.
Nugalėtojai: Vyrų krepšinis
- Geelongas, Melbourno II,
Sydnėjus, Melbourno I, Ade
laidė, Melbourno III, Hobartas. Moterų krepšinis - Melbournas, Sydnėjus, Adelai
dė, Geelongas.
Berniukų
krepšinis - Geelongas, Melbournas, Hobartas, Adelai
dė, Sydnėjus.
Mergaičių
krepšinis -Adelaidė, Canberra, Melbournas, Sydnėjus,
Geelongas, Hobartas. Bau-

dų mėtymas: vyrai - Mel
bourno III, moterys - Geelon
gas. Individualiai: P. Verbyla - Melb., ir L. Šrederytė Geel. Tinklinis: vyrų - Syd
nėjus, Canberra, SydnejusII
ir Geelongas; moterų - Syd
nėjus, Geelongas.
Lauko tenisas: vyrų - A.
Kaltinis (Hob.), moterų - L.
Pocienė ir J. Petrauskaitė
(Sydn.) ir mišrus - R. Lęveris, J. Petrauskaitė (Sydn.).
Stalo tenisas: vyrų - V. Sir
jatavičius (Melb.), moterų N. Wallis-Grincevičiūtė (Syd
nejus).
Golfas: vyrai - J. Tilmanis
(Melb.) 78-81-159, J. Venclo
vas (Sydn.) ir V. Kuncaitis
(Melb.). Moterų - M. Turner
(Geel.).
Sąush’as: Vyrų - V. Ramonaitis (Adei.) ir moterų - J.
Petrauskaitė (Sydn.).
Šachmatai: A. Baltutis
(Melb.).
Visų komandinių varžybų
geriausi žaidėjai buvo išrink
ti į savo šakų rinktines, ku
rios paskutinę varžybų die
ną žaidė su kitomis rinktinė
mis. Patebėtina, kad viešė
jusi Hamiltono ‘Gyvataro’
tautinių šokių grupė sudarė
krepšinio komandą ir žaidė
rungtynes su Austrlijos jau
nių (iki 18 m.) rinktine, prieš
kurią fiziniai pajėgesni sve
čiai laimėjo.
Australijos lietuviai spor
tininkai yra labai susidomė
ję būsima lietuvių olimpiada
Toronte ir jau dabar visoje
Australijoje sportininkų di
džiausia svajonė kaip patek
ti į paskiras Australijos lietu
vių rinktines ir tuo pačiu nu
vykti į Kanadą ir, gal vėliau,
į Ameriką.

Melburno Varpas žaidžia prieš Geelongo Vytį.

GYVATARAS

M.K. ČIURLIONIO
KONCERTAS

Su didžiausiu nekantrumu
Šio koncerto iniciatorė ir
Australijos lietuviai laukė sa
vo svečių-šokėjų iš Hamilto vadovė buvo sydnėjiškė G.
no. Jau pirmosios dienos ati E. Kazokienė. Scenoje di
d 'mo koncerte Gyvataras’ džiulis pieštas paveikslas
savu keliais sušoktais šokiais buvo dail. L. Urbono, kai pa
nustebino visus vietinius ir čią programą išpildė pati va
svetimtaučius žiūrovus, gi dovė, labai išsamiai ir tiesiog
savo pirmajame koncerte, meniškai aiškindama Čiurlio
kuriame dalyvavo ir Victori- nio paveikslus, kurie buvo
jos p mjeras R.J. Hamer, rodomi scenoje. Buvo ro
vėliau pasakydamas labai doma šio mūsų didžiojo dai
gražų ir šiltą žodį ir kuone lininko kūrybinė istorija
paragindamas kaip nors šios mene ir vėliau muzikoje, ku
gražios grupės dalyvius kuo ri buvo perduodama pianis
ilgiau ar net visai užlaikyti tės G. Sinclair ir iš garsinių
Australijoje, Hamiltono šo juostų, ją palydint pritaikin
kėjai pasirodė visoje savo ta poezija ir proza:, ką išpildė
grožybėje. Tiek merginų, G. Viliūnaitė, V. Juška, G. Ži
tiek vyrų paskiri, tiek ir gaitytė, O. Maksvytienė, R.
bendri šokiai buvo išpildyti Milašas, D. Labutytė-Bieri,
be jokios galimos kritikos. šviesas operuojant V. ŠliteKada tai ir aš šokau Sydnė- riui, garsus - V. Aleknai,
juje tautinius šokius ir gerai programą pranešinėjant E.
žinau kiek turėjo būti įdėta Kiverytei ir ją koordinuo
NAUJA ALFAS
darbo, susiklausymo ir, svar jant A. Karazijienei.
VALDYBA blausiai, vadovės pastangų,
Sporto šventės metu Mel kad tokie puikūs rezultatai
TAUTINIŲ ŠOKIŲ
bourne buvo dviems metams būtų galima atsiekti. Ir kaip
ŠVENTĖ
išrinkta nauja Australijos keista, kai vienas svečias iš
Lietuvių Fizinio Auklėjimo Lietuvos, jokiu būdu negalė
Tautinių šokių šventė,
ir Sporto valdyba. Ją suda jo įsivaizduoti, kad tas vis nors savo mastu ir negalėjo
ro sydnėjiškiai: Antanas kas yra daroma be atlygini susilyginti su mano matyta
Laukaitis - pirmininkas, Vin mo, o tik iš meilės savo tau Čikagoje, praėjo su didžiau
cas Binkis - sekretorius ir tai ir jos kultūrinėms grožy siu pasisekimu, dalyvaujant
Valentinas Gulbinas - iždinin bėms. ‘Jokia profesionalinė Pertho Šatrijai, kuriai vado
kas. Pirmininko adresas: 18 Lietuvos šokių grupė, kuriai vauja V. Miliauskienė, Ade
Miller Avė. Ashfield, N.S.W apmokama viskas, negalėtų laidės - Žilvinui, vadovas V.
2131, Australia. Tel. Sydney pasirodyti gražiau’, pareiškė Neverauskas, Sydnėjaus 798-0306. Šiai valdybai teks jis.
Grandinėlei, vadovas A.
Dar ir šiandien ‘Gyvata Zduoba, Melbourno - Ginta
visi darbai ir rūpesčiai dėl
sportininkų vykimo į Toron- ras’ važinėja po Australiją ir rui, vad. P. ir J. Sadauskai,
rodo mūsų tautinį meną. Gar Melbourno - Klumpakojui,
bė jiems ir didžiausia visos vad. V. Straukas ir, žinoma,
Australijos lietuvių padėka svečiai - Gyvataras. Šokių
‘Gyvataro’ šokėjams: A. Ka šventė praėjo su dideliu pasi
minskaitei, V. Stukaitei, J. sekimu, šokant paskiroms
Jokubynaitei, R. Stanaitytei grupėms ir bendrai kartu.
K. Jokubynaitei, T. ir R. Ko- Kaip išsireiškė šios šventės
chankaitėms, R. Verbickai- vadovas V. Straukas, kad
tei, A. Murauskaitei, L. Kal Lietuvos jaunosios atžalos
vaitytei, R. Urbaitytei, R. Australijoje savo darbu ir
Vaitonytei, K. Goldbergaitei nusiteikimu dar kartą liudija
A. Pakalniškytei, V. Zubric- ištikimybę savo tėvų kraštui
kaitei, K. Stasiulytei, R. Būt ir į mūsų tautinius šokius su
kevičiui, K. Kaminskui, D. pavydu ne kartą žiūri kita
Deksniui, M. Gudinskui, V. tautis jaunuolis ar jaunuolė.
Lukošiui, E. ir R. Tiriliams,
R. Kochankai, A. Gudinskui,
JAUNIMO VAKARAS
E. Juškevičiui, V. Kairiui, L.
Jaunimo vakaras taip pat
Ulbinui, akordeonistams - K.
Deksniui ir V. Lukošiui, pra praėjo su labai dideliu pasi
nešėjai V. Zubrickaitei, me- sekimu, sutraukiant mūsų vi
nedžerei I. Jokubynienei ir sas jaunimo menines pajė
mūsų didžiausias, lietuviš- gas iš visos Australijos. Ne
Moterų sekstetas: E. Šeikienė, R. Čelnienė, A. Baltrūnienė,, kas AČIŪ vadovei G. Dum- skaitant kitų didelių koloni
E. Balčiūnienė, B. Staugaitienė, E. Čypienė.
jų, įdomu buvo stebėti mažo
čiūtei-Breichmanienei.

jo ir tolimojo Perth’o jaunuo
liūs, kurie, vadovaujami V.
Miliauskienės, ne tik kad la
bai gerai pasirodė tautiniais
šokiais, bet ir Jaunimo Vaka
re, nors daugumoje ir būda
mi mišrių šeimų vaikai, lie
tuvišką programą atliko su
dideliu pasigerėjimu ir noru.
Vakaro vadovė buvo R. Ma
čienė.

DAINŲ ŠVENTĖ
Dainų Šventė, kaip ir kito
se Lietuvių Dienose, buvo
kulminacinis šventės užbai
gimo punktas. Dalyvavo:
Adelaidės Lituania, kurio di
rigentė G. Vasiliauskienė,
pianistė N. Masiulytė ir ad
ministratorius J. Lapšys.
Melbourno Dainos Sanbūris
dirigentai - A. Čelna ir D. Le
vickienė, Geelongo Lietuvių
Choras - dirigentas M. Ky
mantas ir Sydnėjaus Daina,
kurį papildė Newcastle dai
nininkai - drigentas S. Žukas
Iš pavienių chorų geriausiai
pasirodė Melbourno ir Ade
laidės vienetai, kurie pilnai
galėtų mus reprezentuoti bū
simoje Dainų Šventėje Kana
doje. Sydnėjus, pergyvenęs
dirigentų pasikeitimus, yra
šiek tiek susilpnėjęs. Kaip
ir visuomet, bendrų chorų
pasirodymai buvo patys iški
liausi. Šventei vadovavo L.
Baltrūnas.
Be visų meninių pasirody
mų, Lietuvių Dienose buvo
išrinkta nauja LB Krašto
Valdyba, kuri dabar yra Syd
nėjuje, vyko kunigų suvažia
vimas, Jaunimo Sąjungos su
važiavimas, Karių veteranų
Ramovės suvažiavimas,
skautų stovykla, turėjo įvyk
ti teatro ‘Aušros’ pasirody
mas, bet dėl laiko stokos ne
įvyko ir kt.

Lietuvių Dienos buvo
užbaigtos dviem grandiozi
niais Naujųjų Metų sutikimo
baliais: pagrindiniu visiems
vyresniesiems ir antruoju jaunimui. Abu baliai praėjo
su pakilia nuotaika ir N. Me
tai Lietuvių Dienų dalyvių,
svečių ir šeimininkų, buvo
sutikti su viltimi, kad dar il
gus metus lietuviški kultūri
niai, meniniai ir kiti mūsų pa
sirodymai bus tokie stiprūs
kaip ši šventė, duodanti tos
dvasinės stiprybės mums vi
siems.
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liežuvi per liežuvį

"
DAR APIE SEINŲ
PROBLEMĄ

Perskaitęs A. Laukaičio
rašinį išspausdintą Dirvoje,
praėjusių metų 44 nr. apie
lietuvių kovą su lenkais Sei
nų bazilikoje, prisiminiau
kadaise pergyventą nema
lonų atsitikimą Kaune.
Buvau įpratęs kiekvieną
rytą eidamas į tarnybą už
eiti į šaričių bažnytėlę, apie
kurią dažnai matvtavau
vaikščiojant seną, paniuru
sį lenkų kunigą. Vieną rytą
kai tuščioje bažnytėlėje at
siklaupęs meldžiaus, šis
lenkų kunigas praeidamas
pažvelgė skersomis i mane
ir gan garsiai lenkiškai pa
sakė: „Lietuviška kiaulė!’’,
ir po to, kažką murmėda
mas, nuėjo į zakristiją. Tai
išgirdęs labai nustebau ir
negalėjau suprasti kodėl tas
kunigas be jokio pagrindo
įžeidžia mane, bet vėliau su
žinojau, kad jis baisiai ne
kenčia lietuvių.
Jei panašaus nusistatymo
lietuvių atžvilgiu yra Lom
žos vysk. M. Sasinowski,
kai šis lenkas kunigas, tad
tenka abejoti, kad visokie
prašymai ir atsiprašymai
pakeistų jo pažiūras ir, kad
jis leistų lietuviams laiky
ti lietuviškas pamaldas Sei
nų bazilikoje.
Manau,- kad tą reikalą,
kuris jau tęsiasi net de
šimtmečius, turėtų sutvar
kyti Vatikanas. Tačiau Va
tikano politiką sunku su
prasti, nes jis, kaip žinome,
nepaklusnius jam dvasiš
kius, kitaip sakant, kurie
nevykdo jo paskelbtų regu
lų, tuoj suspenduoja, bet
nieko nedaro tiems dvasiš
kiams, kurie nesilaiko Kris
taus mokslo, kurie įžeidžia
ir niekina tikinčiuosius, ku
rie neleidžia jiems’melstis
jų statytame Dievo name
ir vien tik dėlto, kad jie yra
lietuviai ir, kad jie garbina
Dievą ne lenkų, bet lietuvių
kalba.
Laikraščiuose rašoma,
kad lenkai skundžia Seinii
kurijai lietuvių atstovą St.
Marcinkevičių, kad jis sa
vo rašte kurijai ir kiti lie
tuviai įžeidę Lomžos vysk.
M. Sasinowski ir nurodoma,
kad už tai Romoje, šv. Ka
zimiero kolegijoje, aukšti
lietuvių dvasiškiai atsipra
šę vyskupo, kai jis lankėsi
Šv. Metų proga.
Sakoma, kad vyskupai
esą apaštalų įpėdiniai. Gal
ir taip. Bet pažvelkime koks
didelis dabar yra tarp jų
skirtumas . . . Apaštalai
džiaugėsi, kai gavo mušti ir
kentėti dėl Kristaus. Jie vi
sus mylėjo net ir savo prie
šus ir visiems atleido. Ta
čiau šių laikų apaštalų įpė
dinis negalėjo atleisti nei
vieno tariamo įžeidimo,
nors Kristus ir sako, kad
žmogus turi atleisti savo
artimui ne vieną, bet dau
gelį kartų.

Juk Evangelija mums sa
ko, kad Dievui yra brangus
kiekvienac žmogus. Tad ko
dėl gi Lomžos vyskupas nei
kiek nesisielotų jei net ke
letas tūkstančių tikinčiųjų,
dėl jo kaltės, išsižadėtų
Kristaus. Tai yra baisus
mūsų tikėjimo paniekini
mas ir tikinčiųjų papiktini
mas.
Berods, prieš trejetą me
tų Popiežius yra pasakęs,
kad Katalikų Bažnyčioje
esąs Įsimetęs velnias. Jei
jau Popiežius tai skelbia,
tad netenka abejoti,. kod
toks „peklos” gyventojas
yra ir Suvalkų trikampyje.
Aišku, kad jis ten nesėdi
kokio nors ūkininko jaujoje
ant pečiau uodegą parietęs,
bet dirba su velnišku stro
pumu ir dėl to jo darbo re
zultatai yra tiesiog nuosta
būs.
R. Petkevičius
Lewiston, Me.
PATIKSLINIMAS

J. Janušaičio straipsnyje
„žvilgsnis į Kr. Donelai
čio lituanistines mokyklas”
(DIRVA, 1977 m. sausio 6
d.) yra įsivėlęs netikslu
mas. Tiesa, kad per savo
gyvavimo laikotarpį Kr.
Donelaičio mokyklos yra iš
leidusios 69 mokinių laik
raštėlio „Pirmieji žings
niai” numerius, bet netie
sa, kad juos visus redaga
vusi mokyt. D. Bindokienė.
Mokyklų laikraštėlį yra glo
bojusi visa eilė aukštesnio
sios ir pradinės mokyklos
mokytojų (jų tarpe ir D.
Bindokienė), todėl malonė
kite šį korespondento neap
sižiūrėjimą laikraštyje ati
taisyti. Nuoširdžiai dėko
jame už visuomet malonti
dėmesį Kr. Donelaičio mo
kykloms.
Danutė Bindokienė
Chicago, UI.
KAŽIN AR KLYDAU?

Mano laiškas (Dirva Nr.
45) paskatino p. A. Berno
tą savo laišku (Dirva Nr.
48) teisinti apibudinimą po
nuotrauka, kurioje Kauno
policininkas Laisvės Alėjoj
tvarko judėjimą (Dirva Nr.
40). Jis stengiasi įrodyti
(be jokios išimties), kad iš
tikrųjų tada (1933), kau
niečiai, pašiepdami, savo
policininkus vadindavo „fa
raonais”, esą tame nema
tąs jokio pašiepimo bei įžei
dimo. Girdi, amerikiečiai
savo policininkus retai ki
taip vadina, kaip ”cop„. Tai
taip pat esanti „pašaipa”.
Tokį palyginimą imant už
tikrą pinigą, reikštų, kad
abu terminai — faraonas ir
cop, yra tos pačios reikš
mės — policininkus pašie
piantieji, žodžiai. Netiesa.
Ne tik gyvoj kalboj ameri
kiečių tarpe, bet ir spaudoj
dažnai randame žodžius cop
ar cops, tik ne įžeidžiamąja
ar pašiepamąja prasme.

...

J. JUREVIČIUS
1965 m. liepos 16 d. Dir
va patalpino Vakarų Vokie
tijoje gyvenusio Vytauto
Alseikos straipsnį: „Mirties
gatvė Berlyne ir gyvenimu
besidžiaugia vaikučiai”.
Jis tada rašė: „Mielas'
skaitytojau, ar matei kada
nors mirusį miestą Atrodo,
atsakysi, kad — taip, ne
bent Wildwest filmuose.
Tuo tarpu mirusį miestą
galima rasti ir Vakarų Eu
ropoje ir jo vardas — Rytų
Berlynas’’... „Būnant Va
karų Berlyne būtų nusikal
timas neaplankyti sekto
riaus sienos, ar, moderniai
kalbant — gėdos sienos’’.
Toliau rašo — „Grįžęs į Va
karus galvoji': ar tai įma
noma 20-me amžiuje, kaip
beprasmiški atrodo pa
starojo karo padariniai,
kaip tragiškai žūva žmonės,
kurių vienintelis tikslas —
kvėpuoti laisvu vakaru
oru’’... „žvelgdamas nuo
tribūnos matai, kitą, lyg iš-

Nepriklausomoj Lietuvoj,
faraonas, nebuvo antras,
policininko pavadinimo, pa
kaitalas. Jį vartodavo kai
kurie Lietuvos piliečiai, su
tikslu policininkus įžeisti
bei pajuokti, kai jie, vykdy
dami įstatymus, „pasipai
niodavo” jiems skersai ke
lio. Ir tų laikų Lietuvos
spauda policijos nefaraonavo, nes jai (spaudai) buvo
gerai žinoma, jog tai įžei
džiantis žodis. Nenuostabu,
kad p. A. Bernotas nelaiko
tai „jokia blogybe”, nes
kaip pats prisipažįsta, „po
licijoj tarnavęs tik keletą
metų’’ ir, „tokios kaskės ne
teko dėvėti”. Ta, 1933 įves
ta kaskė nieko bendro su
„faraonu” neturėjo, nes dar
prieš perversmą, policija,
jau buvo „apvainikuota”
faraono „aureole”.
Pro kitas, mano laiške
tilpusias apie 25 eilutes, p.
Bernotas praėjo tylomis.
Mat, ten paminėti faktai
sugriauja jo įsitikinimą,
kad visi kauniečiai, savo po
licininkus vadindavo „fa
raonais”. Mano laiške nuro
dyti faktai nėra iš piršto iš
laužti, bet per 15 tarnybos
metų asmeniškai patirti.
Prisipažįstu, kad rašiau ne
noriai, nes kai kam, (ypač
anapus) galėjo sukelti pasi
tenkinimą, kai patys save,
kad ir nieko blogo negalvo
jant, savo buvusią sunkią,
bet garbingą tarnybą, neti
kusia terminologija, suga
diname. Bet, kai sykį daly
kas iškeltas viešumon, ty
lėjimas nieko nepadėtų.
P. S. Be to, malonėkite
Jūsų laikrašty įdėti mano
pavardės atitaisymą, nes po
mano laišku (Dirva Nr. 45)
atspausdinta čėsnavičius,
turi būti čėsnavičius (be
taško ant raidės „e”).
Vytautas čėsnavičius
Richmond Hill. N. V.

mirusį pasaulį... Netoliese
stebi sargybos bokštą, gi
čia pat, už užmūrytų namų
plyšių kažin kas juda ...
aišku, tai sargybiniai su
žiūronais, su teleobjekty
vais. "Pagalvoji: Kaip pato
gu pasekti kiekvieną vaka
rietį stebėtoją, svečią turis
tą ... Tas padalinimas dar
ryškesnis, kai privažiuoja
me
garsiąją
Bernauer
Strasse. Tai gatvė, kurios
negali pamiršti ir kuriai ge
riausiai tinka vardas —
Mirties Gatvė . .. Tos gat
vės vaizdas — klaikus ...
Privažiuojame Susitaikimo
bažnyčią, ir ką gi? Ji akli
nai užmūryta, visi langai,
durys, net varpinė. Dabar
ji pavirto stebėjimo bokštu,
nes tai šen, tai ten kyšo
skylės, o jose — režimo tar
nų akys bei žiūrovai .. . Va
žiuojame toliau. Daugelyje
vietų balta kreida ant sienų
užrašyta: — K. Z. (koncen
tracijos stovykla), šalin ko
munistinį režimą, Laisvės
ir pan ...’’ Autobuso kelei
viams tai aišku ir be tų ber
lyniečių užrašų ir jie mas
to, kad net ir kacetuose ne
rasi tokių užtvarų, siekian
čių net penkių ar septynių
aukštų namus ... Visai ne
toli sienos atsirado vaiku
čių būrys. Jie žaidžia ...
Vaikai, tautos ateitis ... Ar
jie sulauks naujų laikų, ar
jiems teks gyventi visą lai
ka narve, ar jie sulauks
žmoniškumo pasaulyje?...
Tai ne narve gyvenančių
spėliojimai. Gatvėje yra
kryžių su vainikais prie
žuvusių bėgant per gėdos
sieną ir vietoje palaidotų...
„Juk tie kryžiai, tie užra
šai ant sienų, ta užmūryta
bažnyčia ar ištisos eilė iš
mirusių namų tik ir byloja
— tai mirtis, mirtis, mir
tis.” Taip baigia savo
straipsnį Vytautas Alseika
apie Rytų Berlyną ir gėdos
sieną.
Kaip žinome, Sovietų Są
jungos kariuomenei artė

jant prie Lietuvos Vytautas
Alseika pasitraukė į vaka
rus. 1944-1948 m. gyveno
Vokietijoje. 1949 m. atvyko
į Ameriką. Gyveno Bosto
ne, Chicagoj e, Clevelande.
Rašydavo Drauge, Dirvoje.
1953 m. rugsėjo mėn. grįžo
į Vakarų Vokietiją ir dirbo
Vliko Vyd. Taryboje. Po ke
lių metų darbo, prisivogęs
įvairių raštii per tą pačią
Gėdos sieną grįžo į okupuo
tą Lietuvą. Kiekvienas
žmogus turi pilną teisę lais
vai pasirinkti gyvenimą vie
tą. Tą padarė ir Vyt. Alsei
ka. Tik nepadoru ir nemora
lu vogti dokumentus ir juos
perdirbinėjus skelbti spau
doje. Visokiais būdais že
minti išeivijoje gyvenan
čius mokslininkus, politi
kus, kultūrininkus ir visuo
menės veikėjus. Net kelti iš
karsto kaip prof. brolius
Biržiškas ir kit. Altą, Vliką,
Balfą maišo supurvais. Vi
sokių nesąmonių prirašė
„Gimtajame Krašte”. Melo
kojos yra trumpos. Atrodo, .
kad Lietuvos okupantas
toms Vyt. Alseikos provo
kacijoms ir melu nelabai ti
ki ir neveiksmingi.
Kad taip yra rodo ir šis
faktas. 1976 m. pradžioje
Vilniuje pasirodė Lietuviš
kos Tarybinės Enciklopedi
jos I tomas, kuris apima
raidę ’’A’’ ir mažą dalį rai
dės ’’B”. Tokių tomų bus
12. šiame tome pridėta vi
sokių rusų, kirgizų, mon
golų pavardžių, kurie su
Lietuva ir jos tauta neturi
nieko bendro. Vytauto Al
seikos pavardės nėra. Yra
Amerikos pažangieji kaip
V. Andriulis ir kt. Tas ro
do, kad dar V. Alseika per
mažai apdrabstė išeivijos
lietuvius. Be to, kaip teko
girdėti, jis patubdytas Ku
lautuvoje, kad negalėtų su
sitikti su turistais iš Ame
rikos. Būtų įdomu, kaip V.
Alseika dabar rašytų apie
tą Berlyno „Gėdos sieną”,
ir „Mirusį miestą’’.

PUIKIAUSIUS
KAILIUS
rasite tik pas vienintelį
lietuvį kailininką
Chicagoje

NORMANĄ
BURŠTEINAV185 N. Wabash Avė.
Chicago, III. 60601
Antrame aukšte.
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Naująją JAV LB Krašto Valdybą

pasitinkant
Draugo š. m. sausio 4 d.
laidoje, Alg. Gečys paskelbė
naujosios Krašto valdybos
sudėtį su trumpomis bio
grafinėmis žiniomis. Kraš
to valdyba susideda iš 14
narių, neskaitant JAV lie
tuvių jaunimo sąjungos pir
mininko. Kaip pats pirmi
ninkas rašo, ši valdyba yra,
gausiausia JAV LB istori
joje. Pirmininkas A. Gečys
neaiškina, kas privertė pra
plėsti šią valdybą.
Naujoje valdyboje yra
naujovė — specialūs vice
pirmininkų postai Vidurio
ir Vakarų valstijom, o taip
pat ir ryšių palaikymui
su lietuviškai nekalbančiais
tautiečiais. Nepamenu, ar
buvo anksčiau specialus
valdybos narys socialiniams
reikalams, ar tas pareigas
atliko visuomeninių reikalų
taryba. Darbams gausė
jant, Krašto valdybos pra
plėtimas ir pareigų padali
nimas tarp didesnio skai
čiaus asmenų gal ir neblo
gas dalykas. Tam tikrų abe
jonių kelia Vidurio ir Va
karų valstijoms vicepirmi
ninkų postų įvedimas. O
kur yra kitos valstijos, kas
jomis rūpinsis?
Iki šiol turėjome išban
dytą tarpininką — apygar
das, kurios palaikė ryšį tarp
apylinkių ir Krašto valdy
bos. Kokios funkcijos dabar
paliko apygardų valdyboms,
kai lygiagrečiai atsirado
Krašto valdybos narys —
apygardų prievaizda. Kaip
turi pasijausti rinkti apy
gardų pirmininkai ir visi
valdybų nariai, turėdami
tiesioginį Krašto valdybos
ryšininką
(švelniai ta
riant). Ar tuo žingsniu
Krašto valdyba nenuverti
no apygardų reikšmės ir
kodėl palietė tik dvi apy
gardas ?
Naujovių nereikia vengti,
bet jos turėtų pagyvinti ir
suprastinti veiklą, o ne pa
sidaryti viršininkais ir
prievaizdomis. Ateitis pa
rodys naujų Krašto valdy
bos narių reikalingumą.
Krašto valdyba prieš ke
lis metus prie apylinkių nu
matė visuomeninių reikalų
tarybas, bet kiek jos prigi
jo ir įsipilietino ? Pastaruo
ju metu apie jas visai ne
girdėti. Gal vienur kitur
”ant popierio” ir veikia, bet
visuotinai neprigijo.
Iš patiektų biografinių
žinių matyti ir naujųjų
Krašto valdybos narių pri
klausomybė pasaulėžiūri
niams sambūriams. Iš iš
vardintų 13 narių išskiria
me pirmininką, nes pats
nepasisakė kam priklauso.
Pagal patiektas žinias, gali
ma suskirstyti: 1 — tau
tininkas - neolituanas (A.
Budreckis), 2 — skautai
(M. Jakaitis ir Br. Juode
lis), 3 — ateitininkai (A.
Gailiušis, D. Murašknifė ir

A. JUODVALKIS

Br. Vaškaitis), 7 — bespal
viai (F. Andriūnas, R. česonis, J. Cinga, J. Gaila, A.
Novasitis, B. Raugas ir A.
Mačiulaitytė-Zerr). Į be
spalvių grupę įrikiavau vi
sus tuos, kurie nenurodė ko
kioms lietuvių ideologinėms
organizacijoms priklauso.
Charekteringa, kad Kraš
to valdyboj nėra nė vieno
Lietuvių Fronto Bičiulio,
socialdemokrato, liaudinin
ko ar krikščionio demokra
to, tik vienas A. Budreckis
nepabūgo prisistatyti, kaip
tautininkas. Argi ateitinin
kų ir bespalvių tarpe nėra
nė vieno frontininko, krikš
čionio demokrato ar kitų
pasaulėžiūrų asmens? Vei
kla studentų organizacijose
dar nieko neišryškina. Stu
dentai yra ir ateitininkai,
ir neolituanai, ir santariečiai ir skautai ... Pilnesniam Krašto valdybos vei
dui išryškinti, vertėjo dau
giau žinių patiekti apie jos
narių politinį priklausomu
mą. Ar nutylėjimais mano
ma padaryti Krašto valdy
bą mažiau priklausomą nuo
liet, politinių sambūrių?
Nebūtinai reikia turėti par
tijos bilietą, kad simpati
zuotum ar remtum vieną ar
kitą sąjūdį.
Krašto valdybos pirm. A.
Gečys savo valdybos narius
suskirstė profesijomis ir iš
vedė amžiaus vidurkį, o
man parūpo pažvelgti ir į
politinę jos pusę. Tegu at
leidžia tie, kuriems toks
skirstymas nepatiks.
Nežiūrint, kokių pažiūrų
būtų Krašto valdybos na
riai, linkėtina, kad dirbtų
lietuvišką darbą ir temptų
pasiimtą naštą.

★

Mūsuose LB organų su
darymas per ilgai užtrunka,
o tame laikotarpyje pasi
gendame platesnės infor
macijos. Krašto Tarybą iš
rinkome prieš aštuonis mė
nesius. Rinkimų rezultatų
laukėme net du mėnesius, o
tuo laiku nė žodelio apie
įvykusius procedūrinius su
trikimus ar kitas priežas
tis.
Gyvename greitos infor
macijos krašte ir norisi
gauti lietuviško gyvenimo
taip pat greitą ir tikslią in
formaciją. Nuo Tarybos
pirmojo posėdžio, kuriame
buvo išrinktas Krašto val
dybos pirmininkas, vėl pra
ėjo keturi mėnesiai, kol iš
girdom apie Krašto valdy
bos sudėtį. Reikėtų imti pa
vyzdį iš amerikiečių. Dar
senasis prezidentas šeimi
ninkauja, o išrinktasis su
darinėja kabinetą ir tą pa
čią dieną spauda informuo
ja apie naują pasirinkimą,
bet nelaukia Kongreso pa
tvirtinimo.

anksčiau esu kėlęs neįpras
tą vyriausio organo sudary
mą, bet atsiliepimų neteko
pastebėti.
Tarybą sudaro rinkti at
stovai (60 narių), apygar
dų pirmininkai (10 narių)
ir Krašto valdybos nariai
(dabar 15 asmenų). Taigi,
vieniems pravedami triukš
mingi tiesioginiai rinkimai,
kitus išrenka netiesioginiu
būdu apylinkių atstovai, o
trečius be jokių rinkimų at
siveda Krašto valdybos pir
mininkas. Tai tokia mūsų
LB Taryba, kuri tvarko vi
są lietuvių bendruomeninę
veiklą. Dar neteko girdėti,
kad įstatymų leidžiamoji ir
kontroliuojamoji
įstaiga
būtų sujungta su vykdomą
ja valdžia.
Girdėti balsų už įvedimą
į Tarybos sąstatą ir apy
linkių pirmininkų. Logiškai
galvojant, jei įjungti apy
gardų pirmininkai ir Kraš
to valdybos nariai, kodėl at
stumti apylinkių pirminin
kus. Tada Taryba susidėtų
iš 60 rinktų atstovų (rink
tų atstovų skaičių nustato
pati Taryba ir gali keistis),
10 apygardos pirmininkų,
15 Krašto valdybos narių ir
apie 70 apylinkių pirminin
kų, viso 155 nariai. Tokį
skaičių sukviesti, bent kar
tą metuose, bus sunku, o ir
posėdžiai truks daug ilgiau,
nes dažnas norės pasisaky
ti ir savo rūpesčiais pasi
dalinti;
Tad kyla klausimas, at
verta iš viso rinkti atsto
vus. Gal daug paprasčiau ir
logiškiau būtų sudaryti Ta
rybą iš Krašto valdybos na
rių, apygardų ir apylinkių
pirmininkų. Ir tas sudarytų
gana impozantišką, netoli
šimto narių. Tarybą. Atpultų bereikalingas laiko ir lė
šų eikvojimas rinkimams..
Tokiu būdu sudarant Tary
bą, būtų įjungtas visas LB
aktyvas, atsisakant ne
veiksmingų narių. Dabar
rinktieji Tarybos nariai
daugumoje tiesiogiai nedir-.
ba bendruomeninio darbo,
bet tik nešioja garbingą at
stovo titulą. Ar nevertėtų
apie tai pagalvoti?!

CHICAGO
TAUTINIŲ NAMŲ
DEŠIMTMETIS

Lietuvių Tautiniam Na
mams (Lithuanian Nailo
nai Hali, Ine.) Chicagoje
šiais metais sueina 10-me
tų. Steigiamasis susirinki
mas, sukviestas pradininkų-steigėjų: dr. Juozo Bart
kaus, inž. E. A. Bartkaus,
dr. Juozo Dauparo ir inž.
Jono Jurkūno, įvyko 1967
m. kovo 12 d., Balio Pakšsalėje, Chicagoje. Pradinin
★
kų sukviestieji, apie 40 lie
Dar žodelis apie Krašto tuvių ir keleto organizacijų
Tarybos sudarymą. Jau atstovai suvokė reikalą ir

Pedagoginio Lituanistikos Instituto linksmavakariui ruošti
komitetas. Iš kairės: D. Viktorienė, A. Kaminskienė, S. Pranckevičienė, K. Kubilienė, R. Andrijauskienė — pirmininkė, V. Orentienė. Trūksta I. Regienės, I. Kazlauskienės, I. Pemkuvienės ir
A. Viktoro.

Pedagoginio Lituanistikos Instituto
Chicagoje linksmavakaris
IIIRGIS JANUŠAITIS
Sausio mėn. 15 diena, šeš
tadienis. Chicagoje siautėja
ypatingas šaltis. Tačiau chikagiškiai šeštadieniais mėgs
ta papramogauti. O ypač į
renginius renkasi, kai jie bū
na rengiami bendram lietu
viškam tikslui. Ir šį kartą
šaltis neatbaido arti trijų
šimtų geravalių Chicagos He
tuvių, kurie ypatingai sielo
jasi lituanistiniu švietimu,
mokyklų išlaikymu, rūpinasi
jaunimo ateitimi.
Pedagoginio lituanistikos
instituto linksmavakaris ge-

galimybes bendromis pajė
gomis įsigyti ir pasistaty
dinti Chicagos lietuviškai
visuomenei, jos sociali
niams ir kultūriniams po
reikiams, nuosavą pastogę.
Šiandie dešimtmečio su
kakties išvakarėse, Lietu
vių Tautiniai Namai, pagal
vadovybės puoselėjamą už
mojį, dar nėra įvykdę savo
jo plano. Bet turimoji pa
stogė, 6422 So. Kedzie Avė.,
Chicagoje ir trijų akerių
sklypas Chicagos pietvaka
riuose, jau yra pilnoje nuo
savybėje. Tačiau turimoji
pastogė yra mažoka dides
niems parengimams, todėl
LTN tebėra siekiu įtraukti
dar daugiau lietuvių savo
įnašais ir įsigyti didesnes
patalpas.
LTN direktorių taryba,
kuriai vadovauja prezidiu
mas : Algis Visockis, dr. J.
Bartkus ir Ant. šošė, savo
posėdyje nutarė organiza
cijos dešimtmetį prisimin
ti ir minėti iškilmingiau.
Minėjimo pagrindinis mo
mentas sujungtas su de
šimtuoju metiniu narių su
sirinkimu, šaukiamu 1977
m. kovo mėn. 19 d. Minė
jimui rengti sudaromas pla
tus komitetas, kuris bend
radarbiaudamas su LTN
valdyba baigia parengti de
talesnę minėjimo progra
mą.
(mv)

rai organizuotas. Linksma
vakariui rengti specialus ko
mitetas, vadovaujamas darb
ščios Reginos Andrijauskie
nės, sugebėjo sukviesti gana
daug Instituto rėmėjų, drau
ge komiteto narės - Aldona
Kaminskienė, Irena Kazlaus
kienė, Karolina Kubilienė,
Viktorija Orentienė, Irena
Pemkuvienė, Irena Regienė,
Danutė Viktorienė, Sofija
Prancevičienė ir vienas Vy
ras Antanas Viktorą - pačios
su kitų motinų talka paruošė
ir paaukojo vakarienei įvai
raus, skoningai paruošto
maisto. Ačiū joms!
Linksmavakarį pradėjo ir
svečius supažindino su Pėda
goginio lituanistikos institu
to mecenatais akivaizdinio
skyriaus direktorius Alek
sandras Dundulis, drauge iš
reikšdamas necenatams ir vi
siems rėmėjams nuoširdžią
padėką. Tik jų didelės para
mos dėka ir tėvų nenuilsta
mu rūpesčiu, šiai labai reikš
mingai institucijai palengvė
ja finansinių sunkumų našta.
Trumpa, nuotaikinga, pa
čių studentų atliekama prog
rama. Matėme dr. J. Kaupo
inscenizuotą pasaką ‘Dakta
ras Kripštukas pragare’. Vai
dino: dr. Kripštuką - Vikto
ras Kelmelis, Čičiuką - Mari
ja Andrijonaitė, Belzebubą Radutis Orentas, Belzebubo
pasiuntinį - Arvydas Žygas.
Vaidinimą scenai paruošė
Marija Andrijonaitė, Dalia
Bilaišytė ir Rita Likanderytė. Šviesas tvarkė Nora Šerelytė, grimavo - Rita Andri
jonaitė. Taigi scenos darbus
atliko taip pat pats jaunimė
lis.
Ilgametis Pedagoginio litu
anistikos instituto stambu
sis mecenatas - Lietuvių tau
tinio akademinio sambūrio
nariai: I. Andrašiūnas, Barai,
Bartkai, Dargiai, Drungos,
Graužiniai, Jurkūnai, Kalvai
čiai, K. Kasakaitis, J. Leseckas, J. Našliūnas, Pimpės, Si
liūnai, Sutkai, Valiukūnai,
Verbos, S. Vidmantas, V.
(Nukelta į 10 psl.)
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PEDAGOGINIO LITUANISTIKOS
INSTITUTO...
mavakario komiteto pirmi
ninkės R. Andrijauskienės
žodis. Ji pareiškė padėką
svečiams už atsilankymą,
studentų tėveliams - auka ir
darbu prisidėjusiems prie
linksmavakario ruošos, di
rektoriui a. Dunduliui ir
mok. S. Petersonienei už vi
sokeriopą rūpestį ir talką,
Instituto rėmėjams A. ir J.
Vasiukevičiams už kasmet
veltui skolinamas staltieses,
aukojusiems vertingas dova
nas loterijai, Lietuvių Ope
rai už paliktas gražias salės
dekoracijas, ypatinga padė
ka komitetui, o taip pat ir
spaudai. Ji prisiminė padė
kos žodžiu ir savo vyrą Vla
dą, kuris su ja pasidalina lie
Rochesterio lituanistinės mokyklos mokiniai suvaidinę Kalėdų eglutės metu Vandos
tuviškos veiklos rūpesčiais. Frankienės "Vaikiukai aviniukai”. Vaidinimą paruošė Izabelė Žmuidzinienė ir Aldona KiršteiPrie gaivinančių gėrimų nienė. Iš kairės: Aušra Lėlytė, Lina Alvarado, Andrius Skučas ir Gailius Draugelis.
kantriai ir iš širdies dirbo
Antanas Viktorą.
Šokiams grojo neolituanų
Linksmavakaris buvo nuo nių, lavinimo priemonių Tel. 617-861-1465) pirmi
‘Vyčio’ orkestras, o šokius taikingas, svečiai parodė di ruošimui ir t.t. Fondo rė ninkas,- sktn. dr. Jurgis
dainomis paįvairino malo delį dėmesį, savo auka parė mėjais ir ugdytojais bus Gimbutas ir v. s. Fl. Kurnaus balso Loreta Andrijaus mė gražų tikslą ir PLI iš šio skautų vienetai, skautų tė gonienė — vicepirmininkai,
kaitė.
renginio liks gera tūkstanti vai ir bičiuliai, kuriems s. K. Nenortas — iždininkas
nė.
skautybės idėja, kaip sako s. S. Šatienė — sekretorė,
Institutas iki šiol yra išlei ma, prie širdies. Jų Įnašai, s. špakevičius — narys. Be
dęs 4 laidas. Jį baigė 73 stu testamentiniai palikimai, to, veikia fondo Įgaliotiniai
TAUPYKITE DABAR
dentai. Nemažas skaičius momorialiniai
mirusiųjų visose kolonijose. Pažymė
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bęt
baigusiųjų nuėjo dirbti į litu pagerbimui sudėti pinigai, tina, kad JAV LS Fondui
kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.
anistines mokyklas jaunais galiausia pačių skautų dar paaukotos aukos gali būti
mokytojais. Keletas baigu bu ir pastangomis -sutelktos nurašomos kaip Fed. Tax
UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
sių dėsto ir PLI.
lėšos fondą ugdys. Galimas Exempt Nr. E. I. N. 367%% — 6 metų su $1,000, minimum.
Šiais mokslo metais insti dalykas, kad ir daugiau pa 2552-776.
7»/2% — 4 metų su $1,000, minimum.
tutą lanko 40 studentų. Sėk
Skautybės Fondas, telk
siturintieji tuntai, kurių
63/<% — 30 mėn. su $1,000, minimum.
mingai veikia neakivaizdinis
damas
lėšas skautiškojo lie
pininginiai ištekliai jau su
6i/2% — i metų su $1,000, minimum.
skyrius, kuriam vadovauja
tuvių
jaunimo reikalams,
pedagogas Ignas Serapinas. kasi netoli 5 skaitmenų su darniai jungiasi Į bendras
VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują
Neakivaizdiniu būdu baigę mos, savo Įnašais fondą
visos išeivijos pastangas iš
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal
Institutą dažniausia kitose taip pat rems. Taigi LS
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton įdė
kolonijose dėsto lituanistinė Fondas bus gera proga Įsi laikyti mūsų jaunimą sa
jus atitinkama sumą.
čpk)
jungti Į bendrą darbą tiems, vajai tautai.
se mokyklose.
Pedagoginis Lituanistikos kurie kitose srityse, i kitus
SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F.S.L.I.C.
WANTED
Institutas labai svarbi švieti fondus lig šiol nesiruošė
FITTERS
LIGHT PLATE FITTERS
mos institucija išeivijoje. Jis prisidėti.
NEEDED
L. S. Fondas apima viso
paruošia jaunus pedagogus,
ALSO
spaudos darbininkus ir dau laisvojo pasaulio lietuvių
WELDERS
MUŠT ME EXPERIENCED
gelis paislieka aktyvūs vi išeivių kolonijas, visas, kur EXCELLENT
START1NG WAGE,
suomenininkai lietuviškoje tik yra lietuvių skautų or BLUE CROSS AND MANY OTHER
COMPANY BENEFITS.
veikloje. Tad ir ateityje ganizacijos padaliniai.
ENGINEERED
REFRACTORIES SERVICE
kreipkime ypatingą dėmesį į
1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650
Šiuo metu fondo vadovy
COMPANY
lituanistinį švietimą, nes
Phone (312) 656-6330
355 Sanford
bę
sudaro
:
v.
sktn.
Česlovas
nuo to didele dalimi priklau
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Frt, 9-5; Sat., 9-1; Ckmed Wei.
Pontiac, Mich. 48058
Kiliulis (17 Tyler Road,
313-332-0231
sys
ir
lietuviškojo
gyvenimo
(51-7)
Juokas Gribauskas, vedėjas
Lexington, Mass. 02173.
ateitis.

(Atkelta iš 9 psl.)
Žirgulevičius, Žvyniai - šiais
metais suklojo stambią su
mą. $2000 auką, su nuošir
džiausiais linkėjimais, LTAS
pirmininkas K. Kasakaitis
įteikė akivaizdinio skyriaus
direktoriui A. Dunduliui, gi
pastarasis stambiesiems au
kotojams pareiškė nuošir
džią padėką.
Direktorius A. Dundulis
su padėkos žodžiu išvardino
ir kitus mecenatus šimtinin
kus, ir didesnius - Jadviršius,
JAV LB Brighton parko apy
linkę, Keblius iš Detroito,
Lietuvių Fondą, A.V. Paške
vičius, E.A. Bažmus, J.A.
Stankus, Tėvus Jėzuitus,
A.P. Urbučius, A.J. Vasiukevičius, J. Vinciūną.
Šia proga, matant tokių
geraširdžių lietuvių būrį,
tenka tikrai džiaugtis, ir su
didele pagarba bei dėkingu
mu juos visada prisiminti.
Taiklus, malonus, pilnas
šiltos padėkos buvo Links-

aint
ttiony
avlngs

LIETUVIŠKOSIOS
SKAUTYBĖS FONDAS

FOUNDRY PERSONNEL
If you want a change that offers new challenge and opportunity, this aggressive gray-iron job foundry in Western Pennsylvania has openings for
the following experienced positions.

MĖLT SUPERVISORS
Mušt have 5 years experience in cupola melting. Will supervise charging
floor and all related functions. Mušt be able to make decisions regarding
metallurgical content, to constantly meet customer specs. Metallurgical
educational background is a plūs.

PLANT ENGINEER
Seasoned or experienced nrechanical engineer who can take complete
charge of plant. engineering including production, building & ground
maitenance and pianning & directing installation of new eguipinent.

DESIGN ENGINEER
Tis positipn will reųuire about 50 °/° board work. Balance of time
Will be spend in project pianning. Successful candidate should have
some background in industrial automation facilities, equipment, nrachinery and basic strength & stress evaluation. This is a growth position.
We offer a coniprehensive fringe benefit package.
lf you are interested in a personai and confidentian intervievv:

SEND RESUME TO: MR. JAY FARMER

S-5

LITHUANIAN PAPER
1010 Euclid Avė., Suite 208
Cleveland, Ohio 44115
An Equal Opportunity Employer
(3-5)

”Dar vienas fondas!” —
susirauks tūlas skaitytojas,
kuriam jau ima nusibosti
gausūs aukų prašymai, pri
minimai, raginimai ir grau
denimai. Bet skaitytojo nu
raminimui norėtume pažy
mėti, kad L. S. Fondo orga
nizatoriai nennumato siekti
milijonų ir konkuruoti su
kitais, jau seniau Įkurtais,
fondais. Jie ribojasi siau
resnės apimties tikslu —
turėti pastovų piniginių re
sursų šaltini svarbiau
siems lietuviškojo jaunimo
ugdymo reikalams ir užmo
jams. Iš esmės tas fondas
tėra tik moderniais pagrin
dais perorganizuota Lietu
vių Skautų Sąjungos iždo
dalis. Fondo kapitalo paja
mos bus naudojamos pagal
LSS Tarybos Pirmi jos nu
tarimus skautų vadovų la
vinimui, skautiškųjų leidi-

Tapkite knygos
TAUTINĖS MINTIES KELIU’
mecenatu ar rėmėju
------ ---------------- Iškirpti------------------------------AMERIKOS LIETUVIŲ
TAUTINEI SĄJUNGAI
87-80 96th St.
Woodhaven, N. Y. 11421

"Tautinės minties keliu” knygą užsiprenumeruoju kaip
□ mecenatas......................... ,................ ...$100.00,
□ garbės prenumeratorius.................... $ 50.00
□ prenumeratorius rėmėjas ................ $ 20.00
(Čekius rašyti National Lithuanian Society of America, Ine.
vardu).

Pridedu čekį sumoje $.......................

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

Adresas ..........................................................................................................
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SAVI NAMAI - SAVA TVIRTOVĖ
J. BŪRELIS

Inž. A. Mažeika kalba Los Angeles tautininkų susirinkime.
L. Kanto nuotr.

IŠ Los Angeles tautininkų

veiklos
1976 m. gruodžio mėn. 5
d. Tautiniuose Namuose
įvyko ALT S-gos Los An
geles skyriaus narių susi
rinkimas. Susirinkimą ati
darė skyriaus pirm. inž.
Antanas . Mažeika ir jam
pirmininkauti pakvietė Ed.
Balcerį, sekretoriauti M.
Vaičienę.
Nors šis susirinkimas
buvo ne metinis, o tik labai
veiklaus skyriaus eilinis,
bet jame dalyvavo virš 20
narių. Pirm. A. Mažeika pa
sidžiaugė skyriaus valdybos
ir visų narių labai darnia
veikla. Prisiminė labai pa
vykusį parengimą Dirvai
paremti, kurio $1000 — pel
nas (įskaitant ir dalį aukų)
buvo pasiųstas Vilties draudijai. Skyriaus narių didelė
dauguma priklauso Korp!
Neo-Lithuania ir Tauti
niams Namams. Buvo su
rengtas Tautinių Namų 15
metų sukakties paminėji
mas, kurio visa našta vėl'
gulė ant Tautinės Sąjungos
narių, o ypač ant Tautinės
Sąjungos skyriaus vicepir
mininko ir Tautinių Namų
pirm. Jono Petronio pečių,
davęs vėl apie tūkstantinę
pajamų savai pastogei pa
gerinti ir pagražinti. Bet
pagrindinis skyriaus tikslas
yra paremti mūsų tautinę
spaudą ir kitus lietuviško
kultūrinio gyvenimo pasi
reiškimus, o parengimai tai
tik priemonė sukelti lėšų
tuos tikslus įgyvendinti,
Už tat LST Korp! Neo-Li
thuania, Los Angeles įstei
gė metinę 1000 dolerių pre
miją, apie kurios paskirtį ir
paskirstymą bus vėliau
smulkiau painformuota.
Pirm. A. Mažeika labai
jautriai ragino užsiprenu
meruoti, jau spaudai pa

rengtą, "Tautinės minties
keliu” knygą, ir taip pat
tapti nuolatiniais žurnalo
"Naujoji Viltis” skaityto
jais. Balsas nenuaidėjo ty
ruose, nes po keletą naujų
prenumeratų buvo surink
ta abiem.
Bet pats labiausiai de
gantis reikalas, anot A. Ma
žeikos, yra Dirvai savo pa
stogės įsigijimas. Trūksta
dar gal keliasdešimt tūks
tančių, kad vėl tautinės
minties puoselėtoja ir sklei
dėja Dirva galėtų mus visus
lankyti iš savo nuosavos pa
stoges. Už tat skyriaus val
dyba yra nutarusi dar pra
ilginti ir paspartinti Dirvai
aukų rinkimo vajų ir 1977
m. balandžio mėn. 30 d. su
rengti balių su koncertine
programa Dirvai paremti.
Susirinkimas entuziastin
gai priėmė šį pasiūlymą ir
visi nariai asmeniškai pa
sižadėjo visomis išgalėmis
talkininkauti pirm. A. Ma
žeikai ir jo vadovaujama'
valdybai.
Į skyrių, gausiais ploji
mais, buvo priimta nauja
narė Liucija Mažeikienė.
Reikia tikrai pasidžiaugti
ir net stebėtis, kad per tuos
kelerius metus, iš eilės Los
Angeles skyriui vadovau
jant A. Mažeikai, šis skyrius yra daugiau nei dvigu
bai padidėjęs. Taip pat per
tuos kelerius metus dar nei
kartą metiniame susirinki
me nebuvo sunkumų suda
ryti ir išrinkti naujas val
dybas, nes nė vienam nariui
nedilgteli mintis atsisaky
ti, jei jis yra paragintas
mūsų veiklaus ir nenuilsta
mo pirmininko Antano Ma
žeikos.
Susirinkimas tikrai pra
ėjo jaukioje ir pakilioje

Išeivio dalia daugeliui ne
pavydėtina, kai jis lieka at
skirtas nuo savo gimto
krašto ir jo žmonių. Netu
rėdamas artumoje savų
žmonių, toks neretai grimsta į gilių liūdesį ir net vaiz
duojasi esąs pasmerktas
pražūti maišaty tarp sveti
mųjų gyventojų. Sėkmin
gam išeivių tautiniam ben
dravimui yra reikalingi ir
bendri tautiniai namai.
Prieš 70 metų Philadelphija garsėjo savo vietove
ir viliojančiais darbais ne
tik suburti prie atrastų pel
ningesnių uždarbių, bet ir
tautiniam, visuomeniniam
bei kultūriniam lietuvių
gyvenimui. Klestėti kaip
štai — čia vyko lietuvių
dienos, seimai, reikšmin
gesni mūsų tautos Įvykių
minėjimai, paskaitos, vaidi
nimai, koncertai, chorų pa
sirodymai ir kt. čia buvo
sukurta daugybę klubų ir
klubelių, o taip pat įvairiais
pavadinimais aibė draugijų
ir savišalpos namų? O karčiamėlių būta kone iki šim
to.
šiandieną beliko didžiuo
tis Muzikaliniu Lietuvių
Klubu, kuris neperseniau
siai gavo kitą pavadinimą
— Lietuvių Namai. Pasta-

nuotaikoje, o po susirinki
mo įvyko kuklios vaišės,
kurių metu tautininkų šei
mynėlė dar ilgokai pabend
ravo savųjų tarpe.
ALT S-gos Los Angeles
skyriaus pirm. A. Mažei
kai ir visai valdybai nuošir
dus ačiū už prasmingą sek
madienio popietę.
feb)

tas statydintas 1907 metais
prie judrios 2715 E. Allegheny gatvės rytinėje mies
to daly, Philadelphijoje.
Vietos ir apylinkių lietuvių
visuomenei parūpo Lietuvių
Namus visapusiškai page
rinti, atnaujinti ir juos pa
daryti kultūriniu centru,
kaip ir anksčiau jie gražiai
reiškėsi. Juk ne kur kitur,
bet čia iš artimų ir tolimes
nių apylinkių lietuviai su
bėgdavo įvykdyti užplanuo
tus darbus ir gvildenti iški
lusius—sumanymus. Be ki
tą ko išliko čia ir prisimin
tini istoriniai įvykiai; buvo
parduota nemažas kiekis
Lietuvos Laisvės bonų, ku
riais buvo pastiprintas Lie
tuvos pinigo vienetas litas,
lankėsi kun. O. Olšauskis
ir J. Tumas aukas rinkdami
Saulės draugijai, J. Basa
navičius ir M. Yčas rinko
aukas Tautos Namams Vil
niuje. čia muz. S. Šimkus
garsėjo su savo choru, dr.
J. Šliūpas — su paskaitom,
kun. A. Milukas parapiji
nių mokyklų įsteigėjas, ra
šytojas ir publicistas, kun.
A. Burba visuomenininkas,
rašytojas, publicistas ir k t.
Vėliau čia rodėsi Darius ir
Girėnas, prez. A. Smetona
ir prez. K. Grinius.
Tos visos asmenybės jau
nuėjo į amžinastį mums pa
likdamos jų darbus pasekti
ir pilnu ryžtu žengti prie
vaisingesnių laimėjimų. Ir
iš šio taško žiūrint dar dau
giau padidėja Lietuvių Na
mų vertė, kaipo skaitytinas
ir lietuvybės kultūrinis cen
tras.
Dabar diena iš dienos tie,
namai grožėja iš vidaus ir

1977 METU DIRVOS NOVELĖS
KONKURSAS
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės
temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.
ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.
LAIKAS. Paskutinė- rankraščiui įteikti data: 1977 metų
birželio 15 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės
Konkursas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.
PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
rių. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 600 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju
leidimu.
NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui
atskirai sutartomis sąlygomis.

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

kiek išorėje, betgi dar daug
' trūksta iki jų galutino su
tvarkymo. Tam stinga lėšų,
o kol dailiai nesutvarkytos
patalpos, ventiliacija ir kiti
mažesni remontai, todėl ne
atsiranda salių nuomotojų
vienokius ar kitokius pa
rengimus daryti ir už tai
pasidaro striuka su pini
gais.
šio namo valdyba, prie
šaky su energingu jos pir
mininku ir nepamainomu
entuziastu Vincu šalčiūnu
ir kitais direktoriais vėl
skelbiamas lėšoms telkti
antrasis vajus, kurs jau yra
prasidėjęs šiomis dienomis.
Čia reikia paminėti, kad
Lietuvių Namai tvarkosi
akcijų pagrindais. Kapita
las susideda iš dviejų fon
dų; bendrojo (kuris nau
dojamas namų operatyvinė
mis išlaidomis apmokėti) ir
remonto fondo. Pastarąjį'
fondą sudaro akcininkų įna
šai (šėrai).
Vajus vyks daugiausiai
naujų narių verbavimo for
moje parduodant po šimtą
dolerių akciją nuo galvos ar
dar daugiau. Kas neįsigalės
tą minimalią akciją pirkti,
tai bus galima išsimokėti
dalimis. Ir pasižadėjimai
bus praktikuojami. Buvo
dosni anuometinė senovinė
lietuvių emigrantų visuo
menė, tad ir šiandieną pasirodykime ne kitoki esą.
Anie paliko mums kad ir
seno stiliaus namus, bet di
džius ir erdvius, o tik reikia
juos daugiau pagerinti ir
kiek pritaikinti prie šių die
nų reikalavimo.
Piniginis vajus bus baig
tas šauniu balium ir puikiu
koncertu sausio 29 d., kurį
išpildys solistė Nerija Lin
kevičiūtė ir sol. Bernardas
Prapuolenis abu iš Chica
gos, gi akompanuos Saulius
Cibas iš Bostono, besireiš
kiąs kaip jaunas ir gabus
pianistas.
Tuo pačiu metu bus at
švęstas ir garbingasis Lie
tuvių Namų įsteigimo 70
metų paminėjimo jubilie
jus.
Baigiant minčių išsisa
kymus dera dar šitą pasa
kyti. Kur kokie Lietuvai
Namai besirastų ar jie kur
pagerinimo, sutvarkymo besišauktųsi, reikia visuotinai
remti tą reikalą. Tačiau
vien pastato išgražinimas
dar neapima LIETUVIŲ
NAMŲ idėjos. Svarbu, kad
visi jų tvarkyme turėtų bal
są ir kad visi lietuviai būtų
Lietuvių Namų nariais ir
kartu pripažindami tiesą,
kad SAVI NAMAI
— SAVA TVIRTO
VĖ.

0WNER OPERATORS
HOME TRANSPORTATION CO. A
national heavy hauler has immediate
need for 1971 or later 3 Axle Diesel
Trąctors. Good pay. Loaded or empty.
Husband and wife team welcome. You
are paid after each load. We pay for
all permits and base tag. Call (800)
241-5 771 or (800) 282--9018. (5 1 -8)
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Detroito lietuviai
ANTANAS GRINIUS
SĖKMINGAS ADRIANOS dominčius detroitiečius vaJ.OCYTĖS KONCERTAS karonėje gausiai dalyvauti.

Sausio 15 d. buvo šalta ir
mažos snieguolės palengva
dengė kelius. Radijo ir te
levizijos komentatoriai perspėjinėjo automobilių vai
ruotojus ir patarė važiuoti
atsargiai. Nežiūrint to detroitiškiai j Adrianos Jocytės koncertą visais keliais
traukė ir atvykę tuojau ap
sėdo salėje esančius stalus.
Vėliau atvykusiems buvę
pastatyti kiti stalai. Ir jų
prisirinko, kaip man kad
rengėjai pasakė, apie 300.
Nors koncertą rengė PLJ
S-gos Detroito skyrius, bet
salėje vyravo subrendęs
jaunimas.
Viktoras Nakas pristatė
atvykusią iš tolimo krašto
Berisso miesto, Argentinos,
dainininkę Adrianą Jocytę.
Ji dviem išėjimais padaina
vo net 9 liaudies dainas:
Gimtinės kloniai, Pavasario
žemė gyvenime, čigonų ber
niukas ir Dar nejok ir ant
rame išėjime Me samancarnavalito (ispaniškai). Kai
verkenčio smuiko ir Mylėk
ir lauk. Publikai be perstojimo plojant ji dar bisui pa
dainavo: Pražydo jazminai
ir Kur banguoja Nemunėlis.
Visas dainas dainavo sodriu
ir galingu balsu, gitara prL
tardama.
Viktoras Nakas Įteikė
dainininkei gėlių puokštę ir
padėkojo. Taip pat padėko
jo ir publikai už gausų at
silankymą. Jis pristatė su
Adriana Jocyte atvykusius
svečius: lydėjusią ją iš Ar
gentinos jos motiną Jocie
nę, tetą ir dėdę iš Kanados
Rudokus ir prieš 5 metus iš
Argentinos atvykusią Ra
manauskų šeimą.
Rimo Kaspučio orkestrui
grojant vyko šokiai, šis
jaunimo surengtas koncer
tas praėjo su tokiu pasise
kimu, kad ir patys rengėjai
nesitikėjo. Jaunimas nepa
miršo ir spaudos žmonių ir
jiems prisiuntė nemokamai
bilietus. O tas šiais laikais
jau retenybė.

Sausio 30 d. 12 vai. Lie
tuvių Namuose šaukiamas
Dariaus ir Girėno narių me
tinis susirinkimas. Visi na
riai kviečiami atsilankyti.
NAUJOS KNYGOS
SUTIKTUVĖS

Detroito LB apyl. valdy
ba, tęsdama kultūrinių va
karonių pynę, š. m. sausio
29 d. rengia Vitalijos Bogutaitės naujos poezijos kny
gos sutiktuves. Vakaronė
prasidės šeštadienį, 7:30
vai. Dievo Apvaizdos kultū
ros centro patalpose. Pro
gramoje savo kūrybas skai
tys pati autorė. Valdyba
kviečia visus kultūra besi-

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

/

PARAMA
DIRVAI
Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis
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Dirvai paremti aukojo:
P. Šimoliūnas, Chicago .. 5.00
S. Kvečas,
Santa Monica, Ca.......... 7.00
L. Stasiūnienė, Chicago .. 5.00
J. Laskauskas, Baltimore 10.00
V. Morkūnas, Toronto .. 2.00

m

may co

Tik 3 dienas! Sutaupysit 20%
Osh Kush B’Gush darbu kelnes
ir marškiniai vyrams

7.99

8.39

Reg. 10.49

Jums reikalingi darbo drabužiai pritaikyti jūsų darbui.
Tai reiškia, kad jums reikia Osh Kosh B’Gosh,
kadangi jie atlaiko grubiausius reikalavimus.
Sintetinės/medvilnės kelnės 8.5 audimo yra pušų, žalios,
alyvų, medžio ir mėlynos spalvos Rinkitės dydžiuose
32-44 liemeniui, 29-34 vidinės siūlės. Tos pačios spalvos
marškiniai abieji yra unijos gamybos ir nereikalingi prosijimo.
Dept. 100-Budget Men’s Furnishings. Visuose skyriuose.
Užsakykit telefonu 24 valandas kasdien: 241-3070.
Už Cuyahoga ribų skambinti veltui tel. 1-800-362-1000.

PIRKIT MIESTE PENKTADIENĮ 10 IKI 6V. V.
SKYRIUOSE NUO 11 AM IKI 9 PM.
MES DUODAME IR KEIČIAME EAGLE STAMPS.

A. Repšys, Bellwood, 111. 7.00
F. Andriūnas,
Wyncote, Pa...................... 7.00
S. Bliudnikas, Rochester 2.00
Ed. Cibas, Milton, Mass. 25.00
A. Praškevičius,
Westlake, Ohio................ 25.00
O. Roznikienė, Chicago .. 2.00
J. Kriaučiūnas, Toledo .. 7.00
K. Vilūnas, Chicago .... 2.09
S. Stulpinas,
E. Chicago, Ind............... 7.00K. Karečka, Woodhaven 2.00
J. Blažys, Chicago ........... 7.00
E. Ignas, Cleveland........... 5.00
E. Sližys, Baltimore, Md. 13.00
M. Gečiauskas,
Manchester, Conn.......... 5.00
S. Strazdas, Linden, N. J. 2.00
V. Vailionis,
Munster, Ind.................... 12.00
B. Oniūnas,
Juno Beach, Fla.............. 2.00
S. Jaseliūnas, Toronto .. 4.00
M. Šaltenis, Los Angeles 7.00
J. Galbuogis,
Nottingham, Anglija .. 2.00
E. Dargis, Riverdale, N. Y. 2.00
LB Brighton Park Apvl.
Valdyba, Chicagoje . .. .50.00
P. Kidolius,
Hartford, Conn.................. 2.00
P. Sirgėdas, Cicero, III. .. 7.00
K. Ziedonis,
Willoughby, Ohio .... 5.00
A. Grigaitis.
Sterling Hts., Mich......... 2.00
V. Matonis, Philadelphia 7.00
N. Gintalas, Baltimore .. 3.00
K. Musteikis, Chicago ..17.00
P. Ridikas,
Sydney, Australia .... 2.00
S. Čepas,
St. Petersburg. Fla......... 1.00
S. Jauniškytė,
Stuttgart, Vokietija .... 2.00
A. Rukša,
Augsburg, Vokietija .. 7.00
A. Balsys, New York .... 2.00
L. Švelnis,
Needham, Mass.................. 3.00
J. Stepas, Parma, Ohio .. 2.00
V. Bitėnas,
Scotch Plains ............... 7.00
M. Subonis, Yongstown, O. 2.00
V. Gilys, Los Angeles .... 7.00
J. Stelmokas, Landsdovvne 2.00
L. Knopfmileris,
Lehigh, Fla........................ 25.00
K. Valužis,
Elizabeth, N. J.................. 7.00
O. Lanys, Elizabeth, N. J. 7.00
M. Izokaitis,
Welland, Ont...................... 7.00
G. Čapskauskienė,
LaSalle, Que....................... 7.00
A. Trečiokas, Large, Fla. 2.00
A. Aleksis, Waterbury, Ct. 2.00
R. Medelis. Toronto, Ont. 2.00
Amerikos Lietuvių Klubas
Beverly Shores. Ind. . . 15.00
A. Kabasinskas, Cleveland 1.00
J. Petkevičienė, Cleveland 5.00
K. Aglinskas, Chicago . . 7.00
T. Penikas, Woodhaven . . 2.00
A. Puskepalaitis, Boston 3.00
T. Savickas,
Monticello, N. Y. _____ 7.00
J. Bartkus, Chicago, III. 12.00
X. Y., Cleveland............... 10.00
P. Sakas, Pasadena, Ca. .. 2.00
M. Židonis,
New Haven, Conn............. 7.00
Č. Šadeika,
Farmington, Mich............. 7.00
J. Mačys. Cleveland
10,00

A. Griauzdė,
Avon, Mass....................... 10.00

D. Tamulionytė,
Bratenahl, Ohio ........... 5.00
P. Guobys, Toronto, Ont. 2.00
• J. Kučingis, Los Angeles 12.00
P. Povilaitis,
Great Neck ................... 5.00
S. Virkutis,
East New Mark, Md. .. 7.00
J. Pažemis,
Willoughby, Ohio........... 7.00
D. Kizienė, Cleveland .. 7.00

Visiems aukotojams nuor
širdžiai dėkojame.
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CLEVELANDE
Aurelija Balašaitiene

Parnaso€
„Aš netikiu, kad šaka ne
mylėtų savo pumpuro ir žie
das nebūtų dėkingas jį pa
gimdžiusiai gėlei”, tvirtina
Balys Auginąs savo humanistiniai-idelistinėmis eilė
mis, kurių įvairiaspalvis tu
rinys yra jo sielos gyveni
mo ir jo tikėjimo giesmė.
Kaip to legendarinio seno
vės graikų Parnaso gyven
tojų ainis, šių dienų kieta
me, skubančiame gyvenime,
paremtas dolerio ženklu ir
kompiuterizuotais gyveni
mo patogumais, išlieka jis
— grynas poetas, kurio ei
lėse gyvi mums seniai pa
miršti peizažai ir kuriose
mūsų būties amžinieji klau
simai tebėra aktualūs ir gy
vi.
„žilas vakaras beldžias į
klėtį,
Virkdo svirtį kieme
mergina —
Apvalus pilnaties veidas
švyti
Sklidinam jos ąsočio
dugne ... („Peiza
žas” iš rinkinio „Paparčio
Vėduoklė 1956 m.). Lyg se
nas gobelenas, austas lietutuviškais ir visuotinais mo
tyvais, vaizdas po vaizdo,
pasaka po pasakos, skaity
toją pakelia virš kasdieny
bės dulkių. Vartau net tris
kietais viršeliais rankraš
čius, paruoštus spaudai. Tai
Balio Augino poezijos rin
kiniai. Stebiuosi jo optimiz
mu ... Nenoromis prisime
nu Sovietų Sąjungos ir pa
vergtos Lietuvos rašytojų
ir poetų „stalčiuvinę” lite
ratūrą ... Tik ten ji drau
džiama, o čia? Kokia ironi
ja ! „Gyvendami stovyklose,
mes buvome neturtingi, bet
knygos buvo spausdinamos,
skaitomos ir mylimos. Ir
poezijai buvo vietos, šian
dieną leidėjų nėra. Iš kitos,
pusės, ir knygų trūkumas

jaučiasi, ypatingai jaunuoT
menei, kurią turėtume su
pažindinti su mūsų klasiki
ne literatūra, romanais, po
ezija”, kalba Balys Augi
nąs. Ir atrodo man, kad lie
tuviška knyga tapo ta iš
namų išvyta našlaite, ku
rios dalią visi apgailestauja,
bet kuriai padėti niekas ne
nori ...
Kai prieš Lietuvos Nepri
klausomybės atgavimą Bal
tijos vandenyse plaukiojo
išdidūs caro kariniai laivai,
„Ruriko” laive artilerijos
vadu ir orkestro vadovu bu
vo jaunas lietuvis karinin
kas, kurio laivas buvo nulei
dęs inkarą Tallino uoste.
Tai Balio Augino tėvas, karyškis ir muzikas, baigęs
Varšuvos konservatoriją,
puikiai skambinęs pianinu
ir grojąs keliais kitais in
strumentais. Susipažinęs su
patrauklia estaite, jis Talline su ja sukūrė šeimą, ir
ten gimė Balys — poetas,
humoristas, feljetonistas.. .
Kai Balio tėvai atvyko į ne
priklausomą Lietuvą, jo mo
tina su savimi atsivežė gi
tarą, kuria mėgo groti ir
mėgo dainuoti senus ro
mansus.
Užaugintas muzikalioje
kario šeimos gyvenimo at
mosferoje, Balys negalėjo
būti nepaveiktas to roman
tiškai nomadiško gyvenimo,
kurio pagrinde išliko ori
šeimos tradicija ir meilė vi
sam kas, kas pakelia žmogų
virš kasdienybės. Dar vaiku
būdamas pradėjo eiliuoti ir
mokytis smuiku, net iš Vil
kaviškio į Kauną kartą į sa
vaitę važinėdamas į muzi
kos pamokas pas garsųjį
Motiekaitį.
Jau pirmoje gimnazijos
klasėje pradėjo rašyti pasa
kas į „žvaigždutę”. Tėvui
tęsiant karinę karjerą Ner

Clevelando radijo valandėlės steigėjai 1955 m. rugsėjo 5 d. Iš kairės sėdi: Jaunutis Nasvytis
ir Povilas Šukys. Stovi: Balys Auginąs ir Alfonsas Mikulskis.

priklausomos Lietuvos ka
riuomenėje, Balys su tėvais
keliavo iš Alytaus į Vilka
viškį, Šiaulius . . . kur tik

matnios suknelės — tačiau
vaidinimo metu salėje pub
lika plyšo juokais . . . Kara
laitė dėvėjo dideliais vyriš

BALYS AUGINĄS

NEMIGA
Mėnuo — (lyg pelėda) — tupi medyje.
Pilnatis sidabriniais siūlais
išsiuvinėta žolė.
Naktis (kankinama nemigos)
klaidžioja vaiduokliu.
Nuoga tyla
Įsisupa
į mėnesienos mezginius
ir, lyg pamišusi Ofelija,
apstulbusi stebi
upelio gyvąjį sidabrą.
Slėny nubudusios
neužmirštuolės akys
kupinos
neapsakomai mėlyno
siaubo.

Pelėdos išplėstas vyzdys
sustingo pilnačių
ant mano suplyšusio
sapnų voratinklio
šilko.
(Iš spaudai paruošto rinkinio „Žydinti Dykuma”)

Poetas Balys Auginąs skaito savo kūrybą.

buvo keliamas tėvo artile
rijos dalinys. 1934 metais
gavo pirmą „milžinišką” 40
litų honorarą už savo pirmą
novelę, atspausdintą „Die
nos Naujienose”. Šiaulių
gimnazijoj besimokydamas
parašė inscenizuotą liaudies
pasaką, kurią turėjo vaidin
ti bendrai mergaičių ir ber
niukų gimnazijos. Deja,
gimnazijų direktoriams apsipykus, reikėjo ir moteriš
kas roles perimti berniu
kams. Baliui teko pagrindi
nis karalaitės vaidmuo. Vis
kas būtų buvę gerai — nuo
puikaus parūko iki praš

kais batais ...
Baigęs gimnaziją, Balys,
įstojo į karo mokyklą. Tuo
pačiu metu bendradarbiavo
Trimite, Karyje ir kitur.
Dar gimnazistu būdamas,
buvo pagarsėjęs savo eilė
raščiais, ir jam jau buvo
mokamas honoraras net iki
3 litų už eilutę, kai tuo tar
pu Vaičiūnui buvo mokami
5 litai. Pasitaikė proga da
lyvauti kariuomenės radijo
pusvalandyje, kuriame jis
pasižymėjo geru deklama
vimu ir skaitymu. Kauno
Valstybės Teatro aktorius
čaikauskas, pastebėjęs Ba

lio talentus, jį kalbino do
mėtis radijo karjera. Ta
čiau Balys, linkęs į humani
tarinius mokslus, įstojo į
Vytauto Didžiojo Uuniversitetą, Prancūzų kalbą stu
dijavo pas prof. Bobianskaitę. Jo svajones buvo be
sipildančios kai jam buvo
paskirta valstybinė stipen
dija studijuoti Grenoblio
Universitete. Mamytė jam
net didelį lagaminą nupirko
„kelionei už marių”. Taip
pat Prancūzijos atstovybė
savo ruožtu Baliui paskyrė
antrą stipendiją, o Dienos
Naujienos nutarė jį akredi
tuoti savo „specialiu kores
pondentu iš Paryžiaus.” At
rodo, kad gyvenimas Baliui
buvo plačiai atidaręs duris
į šviesią ateitį. Tai buvo
1940 metų pavasaris, kurio
išsiskleidžiusius žiedus nu
laužė Raudonoji armija, sa
vo sunkiais žingsniais su
triuškinusi ne vien svajo
nes, bet ir ištisus gyveni
mus. Balys liko Lietuvoje,
nematęs Grenoblio ir nesu
sipakavęs savo naujo laga
mino kelionei į ateitį...
žlugus svajonėms patekti
į užsienį, Balys, prisiminęs
čaikauskio patarimą, nuta
rė išbandyti radijo karjerą.
Paskelbus radijo pranešėjų
konkursą, kuriame dalyva
vo virš 200 jaunų vyrų, Ba
lys pateko į 20 išrinktųjų
finalistų skaičių, kuriems
reikėjo laikyti egzaminus
pas įvairių sričių specialis
tus. Komisijoje dalyvavo
Kipras Petrauskas, Kučin
gis, kalbininkai Būtėnas ir
prof. Skardžius, Staškevičiūtė ir kiti. Balys juos sėk
mingai išlaikė ir pradėjo sa
vo radijo pranešėjo karjerą
Kauno radiofone. Jo malo
nus balsas, sugebėjimas tai
syklingai ištarti tarptauti
nius žodžius, pavardes ir
vietoves, yra išlikę ne vie
no Lietuvos radijo klausy
tojo atmintyje. Radiofone
(Nukelta į 14 psl.)
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kuris joms padės išvysti
viešumą, kad kiekvienas
galėtų su juo pasidalinti jo
talento vaisiais. Tebūnie tai
žingsnis į Parnasą.
CLEVELANDO
PARENGIMŲ
KALENDORIUS
• VASARIO MĖN. 5 D. —
literatūros vakaras, rengia
moksleiviai ir studentai atei
tininkai.
i

• VASARIO 6 D. Naujosios
parapijos viršutinėje salėje Dr.
K. Jurgėlos knygos sutikimas.
Ruošia Kar. Juozapavičiaus
šaulių kuopa.
• VASARIO 13 D. Adrianos
J'ocytės, iš Pietų Amerikos,
koncertas. Rengia P. L. J. Są-»
junga Clevelando skyrius.

Balys Auginąs ii- Aleksas Mrozinskas 1942 m.

Žvilgsnis į Parnasą
(Atkelta iš 13 psl.)
darbas dviejų okupacijų
metu buvo sunkus ir Įtemp
tas, kartais net virš 12 va
landų Į dieną. Būdamas taip
pat ir aktyvus pogrindžio
narys, Balys ne kartą Į ži
nių tarpą Įspausdavo cen
zūros neleistinas žinios, tuo
būdu pasitarnaudamas tūk
stančiams lietuvių. Sąryšy
je su savo darbu radiofone,
jis baigė dramos studiją
pagal Maskvos vadovėlius.
"Pranešėjai yra aktoriai",
tvirtino rusai. Ypatingai
yra svarbu pritaikinti skai
tymo techniką mikrofonui.

Raudonajai armijai artėjąnt, Balys, su savo jau-,
nute žmona Valerija tu
rėjo krauti mamytės dova
notą lagaminą tolimai ke
lionei Į nežinomą benamio
— klajūno ateitį. Tremties
gyvenimas nesužlugdė Ba
lio Augino talento nei su
mažino jo energijas.
Ravensburgo stovykloje
jis mokytojavo gimnazijo
je, dėstydamas literatūrą,
istorija ir lotynų kalbą. At
vykęs Į Clevelandą, Balys
pradėjo bendradarbiauti ra
dijo valandėlėje, kurioje iš
buvo iki 1955 metų vasaros.
Turėdamas lakią vaizduotę
ir aktoriaus gabumus, drau
ge su a. a. Vytautu Raulinaičiu linksmino Clevelando
publiką savo feljetonais,
kupletais ir buvo pasidarę
labai papuliarūs. Tuo tarpu

tėvynės

rapsai

penktadienį 8-9 v. v.

★
BALTIJOS AIDAI
pirmadieni 8-9 v. v.

★
WXEN-FM 106.5 MC

• VAKARIO 19 D. Tradici
nis Užgavėnių blynų balius
Lietuvių Namuose. Rengia Pi
lėnų tunto skautų tėvų komi
tetas.
• VASARIO 20 D. Lietuvos
Nepriklausomybės atstatymo
sukakties minėjimas Nauj. pa
rapijos salėje. Rengia ALT
Clevelando skyrius.
• KOVO 12 D. Kaziuko mu
gė.
• Kovo 26-27 D. Dail. V.
Stančikaitės-Abiaitienės meno
paroda. Rengia Korp! Giedra.

• RUGSĖJO 1-4 D.D. Atei
tininkų IX-sis Kongresas Cle
velande.

• Perkant ar parduodant

namus, prašome kreiptis
pas čipkus R.ealty, 31715
Vine St., Willo*wick, Ohio
44094. Tel. 943-0910.

• Lietuviu grožio salionas
jo poezijos rinkiniai augo,
SILVER
SHEAR — Hair
ir šiandieną jis jau turi net
Fashion,
687
East 185 St.,
tris skirtingus rinkinius,
Cleveland,
Ohio
44119. tel.:
laukiančius tiek leidėjo,
486-4240.
tiek poeziją mylinčio skai
tytųjo,
DRAUDIMAS JUMS
. Už lango gili žiema. Abi
IR JŪSŲ ŠEIMAI
pus Įvažiavimo sniego kal
Prieš perkant naują, ar
nai. Bet skaitau
atnaujinant
turimą draudi
.. ."Kai žolė
• BALANDŽIO 10 D. Skaumą
kreipkitės
pas mane ir
šokėjos grakštumu
tininkių Draugovės velykinis
tikrai įsitikinsite, kad Statė
stalas.
ištiesia virpantį
liemenį
• BALANDŽIO 16 D. 1977 Farm draudimas yra ge
ir gundo šiurkštų
m. Grandinėlės balius Slovėnų riausia vertė prieinama kai
na.
akmenį, Auditorijoje.
yra pavasaris"...
KĘSTUTIS GAIDžlŪNAS
• BALANDŽIO 17 D. LB
Skaitau toliau, ir mano Ohio apygardos atstovi} suva
28801 Lake Shore Blvd.
vaizduotėje vietoje sniego žiavimas.
Willowick, Ohio 44094
kūgio žaliuoja vešli žolė, at
Įstaiga 943-1202.
• BALANDŽIO 23-24 D.D.
sirėmusi į snaudžiančius, Birutietės rengia reto Įdomumų
Namai 731-1078
saulėje besikaitinančius ak skulptūros parodą.
menis ... Lentynoje guli
• Svetimšalių registraci
• BALANDŽIO 30 — GE
feljetonų rinkinys, ties ku GUŽĖS 1 D. Ateitininkų šei ja, kaip praneša Vernon J.
riuo stovi a. a. Raulinaičio mos šventė Dievo Motinos Ne Hazlett, Imigracijos ir Na
tapytas besilinksminančių paliaujamos Pagalbos parapi tūralizacijos Tarnybos di
trijų veidų portretas su iš- joje.
rektorius, baigiasi sausio 31
tysusiais bruožais, tarsi tai
d. Visi svetimšaliai, netu
• GEGUŽĖS 1 D. Šv. Ka
veidų atspindys sugadinto zimiero lit. mokyklos mokiniiĮ
rintieji JAV pilietybės, tu
veidrodžio stikle. Balio Au pirmoji komunija.
ri užpildyti pašte gaunama
gino akyse tvyksi entuziaz
registracijos kortelę
• GEGUŽĖS 8 D. Šv. Kazi
mas, kalbant apie kūrybą ir
miero lit. mokyklos Motinos
rašytojų bei poetų kūrybi dienos minėjimas.
WANTED JOURNEYMEN
nes problemas. Lotyniškos
3AC WARNER & SWASEY
CHUCKER OPERATORS & SĖT
• GEGUŽĖS 14-15 D. Skau
Horacijaus ir Ovidijaus vei
UP MEN
Muši be experienced, able to maintain
čių Seserijos sąskrydis.
kalų citatos daro pokalbį
set-ups and have own tools„ Company paid benefits include: Life in
• GEGUŽĖS 22 D. Šv. Ka
spalvingą ir originalų. Ir aš
surance, accidental death, siekness
and accident, hospital & surgical,
drauge su juo pradedu neti zimiero liet, mokyklos mokslo
liberal vacation, 10 holidays,
pension plan.
kėti, kad "šaka nemylėtų metų užbaigimas.
GLENRIDGE MACHINE CO.
4185 Glenridge Road
• GEGUŽĖS 22 D. Pedago
savo pumpuro", nors atro
South Euclid, Ohio
Call 216-481-2010
do, kad mūsų visuomenė ne ginių Lituanistikos Kursų ren
Equal Opportunity Employer
giamas
O.
V.
Milašiaus
minė

myli savo poetų... Mes grei
ti įvertinti visa tai, kas ne jimas.
WANTED EXPERIENCED
• BIRŽELIO 5 D. Pedagogi AIRCRAFT — SHEET METAL
reikalauja dvasinių pastan
WORKERS
gų nei kontempliacijos — nių Lituanistikos Kursų moks
Taking applications for expeiienced
only:
šokis daina, katutės ir po lo metų pabaiga.
Sheet metai bench workers. Light Assembly Work, Drilling, Trimniing,
• BIRŽELIO 12 D. Onos Mi
to vaišės. Poeziją skaitant,
Some Layout experience.
Inspector: Mušt be familiar with:
atsiveria kitas pasaulis, be kulskienės kanklių muzikos Aircraft Detail, Parts, Dravvings,
Metai Fabrication, Aircraft Spe
triukšmo, be prakalbų, ka studijos mokinių rečitalis Lie Sheet
cifications and Quality Control
Procedures.
tuvių
Namų
salėje.
tučių ir vaišių. Poezijos
MISSOURI METAL SHAPING
COMPANY
skaitymas reikalauja kon • BIRŽELIO 26 D. Kar. Juo
9970 PAGE BLVD.
zapavičiaus
šaulių
kuopos
ge

templiacijos ir sugebėjimo
ST. LOUIS, MO. 63132
314-428-3363
žvelgti į savo vidų, išsilais gužinė prie ežero.
(1-4)
vinant iš mus pavergiančios
meterialistinės
aplinkos,
JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR
kuri atrofuoja mūsų dvasi
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS Į
nes jėgas ir paverčia mus
LATVIAN ROOFING
negalvojančiais, lengvą pra
Telefonas (216) 521-2182
mogą, pigią šypseną, tuščią
DARBAS
ATLIEKAMAS
GREITAI IR SĄŽININGAI.
kalbą pamėgusiais robotais.
Dengiame stogus apartamentams, Įmonėms, krautuvėms.
Iš visos širdies linkiu,
Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.
kad kur nors atsirastų as
muo, kuriam parūpės stal
MARTINS ir GUNARS KAULINS
Lakewood, Ohio
čiuose Balio t Augino eilės ir

SLIDINĖJIMAS

Gruodžio mėn. gale lie
tuvių studentų būrelis buvo
išvykęs iš Clevelando Kanadon, į šiaurę nuo Montrea
lio, žiemos stovyklon. Tai
buvo 14-tasis tradicinis sąs
krydis. Apie šimtas studen
tų slidinėjo, rungtyniavo, ir
juokas skambėjo. Rytai bū
davo šalti. Termometrams
rodant tik minus 20 laips
nių dažnas automobilis ne
norėdavo startuoti. Drau
gai studentai prišokę kiek
vienam padėjo išsikapstyti
iš bėdos. Stovyklai sklan
džiai vadovavo Gintaras
Nagys ir Regina Kudzmaitė
iš Montrealio.
Gruodžio mėn. gale taip
pat Clevelando žaibo slidi
ninkai raižė savo slides ant
uolotų Vermonto kalnų kur
stiprus vėjas dažnai sniegą
nupūsdavo Į slėnius, š. m.
sausio mėn. žaibui sekėsi
geriau. 30 linksmų slidi
ninkų buvo išvykę.
šalčiams didėjant sausio
mėn. vis daugiau žaibo na
rių pereina į "X-country”
slidinėjimą, nes tai yra šil
čiausias žiemos sportas.
Mažais būreliais tylūs sli
dininkai slysta kaip šešėliai
per laukus, miškus, nežino
mais takais. Sniegas girgž
da po slidėmis ir medžiai
braška nuo šalčių.
Clevelando slidininkai ti
kėdamiesi ir daugiau to ma
lonaus "blogo oro" planuo
ja, rengia ir kviečia daly
vauti sekančiuose įvykiuo
se:
1) vasario mėn. 6 d. —
šuoliai slidėmis, Concord,
Ohio. Keltuvai nemokamai.
Ta pačia diena įvyks ir pra
moginis ”x-country" slidi
nėjimas ant Buckeye Trail.
Informuotis pas Vytenį
Čiurlionį 481-1525.
2) Vasario mėn. 12-13 d.
išvyka į Boyne Mtn., Michi
gan. Susitikimas ir slidinė
jimas su Chicagos liet. slid.
klubu. Informuotis pas dr.
Antaną Butkų 932-9944.
3) Vasario mėn. 19 d. pa
baltiečių alpinintines ir "Xcountry" varžybos netoli
Toronto.
4) žaibo studentų žiemos
savaitgalis bus vasario
mėn. 26-27 d. Holiday Valley, N. Y. Laukiama svečių
iš Toronto ir Chicagos. Inmuotis pas Gintą Taorą
531-8554.
Vytenis Čiurlionis
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1977 m. sausio 27 d.

CLEVELANDE IR

APYLINKĖSE

___ \______

JAUNIMO KONGRESO
ŽVAIGŽDUTĖ

dutė švyti svetimam konti
nente, kuria mes įdomaujamės ir kartu džiaugiamės
jos populiarumu, gabumu,
grožiu.
Ją girdėsime vasario
mėn. 13 d., sekmadieni, 4
vai. popiet Dievo Motinos
Nuolatinės Pagalbos para
pijos salėje. Bilietai: 5, 4, 3
dol. Gaunami pas platinto
jus: J. Jogą tel. 678-4387,
V. ir N. Lenkauskaitės tel.
831-1494, U. Stasaitė tel.
486-2111.
Visi, visi maloniai kvie
čiami !
(us)

PIRMĄ KARTĄ CLEVELANDE
PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS
CLEVELANDO SKYRIUS RENGIA

gabiosios dainininkės ADRIANOS

JOCYTĖS

(iš Argentinos)

KONCERTĄ
š. m. vasario 13 d., sekmadienį, 4 vai. p. p.

Trečiajame lietuvių jau
D. M. N. P. PARAPIJOS SALĖJE, 18022 NEFF RD.
nimo kongrese Pietų Ame
Visi, visi maloniai kviečiami!
rikoje atkreipė visų dėmesį
gabi, graži solistė Adriana
Bilietai: 5, 4, 3 dol. Gaunami pas platintojus: J. Jogą tel. 678-4387, V. ir
Pocytė. Ji taip sužavėjo
N. Lenkauskaites tel. 831-1494, U. Stasaitė tel. 486-2111.
publiką, kad Pasaulio Lie
• Antanas Praškevičius,
tuvių Jaunimo Sąjunga Dirvos skaitytojas nuo pir
ėmėsi žygių ją atsikviesti į mojo numerio išleidimo, gy Šv. Jurgio parapijos bažny muose. Po programos bus
DAYTON
Šiaurės Ameriką koncer venąs Westlake, Ohio, at čioje. 4 vai. po pietų Lietu vaišės ir šokiai. Bilietai
jaunimui ir pensininkams
tuoti.
siuntė Dirvai paremti 25 vių Namų viršutinėje salė
SĖKMINGA RINKLIAVA
Adriana Jocytė yra lietu dolerius su nuoširdžiais lin je paskaita, meninė dalis ir $2.00, o kitiems $3.00. Juos
galima įsigyti pas Andrių
1976 metais lapkričio ir
vaitė. Ji gimė Argentinoje. kėjimais Dirvai toliau stip vaišės.
Dabar ji gyvena su tėvais rėti. Ačiū už auką ir linkė
šauliai ir visi Clevelando Kazlauską (telef. 731-4029) gruodžio mėn. buvo praves
Berisso miestelyje netoli jimus.
lietuviai, kviečiami minėji ir Tomą Palubinską (telef. ta BALFo rinkliava. Vieti
932-3798).
niai ir apylinkių, bei lietu
nuo Argentinos sostinės
me dalyvauti.
(ep)
vių draugai, gausiai parėmė
Buenos Aires. Iš pat kūdi
• The Cleveland Electric
KLAIPĖDOS
KRAŠTO
šią rinkliavą. Pirmą kartą
kystės Adriana pamėgo
LITERATŪROS
Illuminating Co. prašo visu
ATVADAVIMO
buvo surinkta rekordinė su
muziką, dainą. Jos pasi
VAKARAS
gyventojų sumažinti elek
MINĖJIMAS
rinkta sritis lietuvių, ispa
ma 667 dol. Balfo vardu
Clevelando moksleiviai ir tros energijos vartojimą, nuoširdžiausias ačiū vi
nų liaudies dainos, šių die
Žalgirio šaulių kuopa Cle
studentai ateitininkai ruo kad išvengus elektros nu siems aukotojams už gau
nų populiarioji gitara liko velande sausio 30 d. rengia
šia Bradūno ir Mačernio kū traukimą šalčio perijode, sias aukas.
jos pamėgtas instrumentas. Klaipėdos krašto atvadavi
rybos vakarą, kuriame da kuris palietė Ohio.
Argentinoje ji pagarsėjo mo minėjimą.
lyvaus Kazys Veselka.
vis užimdama pirmąsias
LIETUVOS
Minėjimas pradedamas 10
• Per 15 metų gerai iš
Vakaras įvyks vasario 5
NEPRIKLAUSOMYBĖS
vietas savo sodriu balsu, vai. ryžto su šv. Mišiom už
vystyta atrinkto maisto ir
d. 7
v. v. Lietuvių Na
ATSTATYMO
nelyginant lietuviška žvaigž žuvusius-mirusius dalyvius,
dovaninių prekių prekyba,
MINĖJIMAS
pačiam lietuvių centre,
drauge su mūriniu pastatu,
Lietuvių kultūrinis komi
savininkų statytu prekybai tetas rengia Vasario 16 die
arba ofisams, norima par nos paminėjimą, vasario
duoti lietuviams. Neatsira mėnesio 20 dieną. Progra
dus lietuvių pirkėjų, vėliau ma prasidės 2 vai. po pietų
bus atiduota parduoti tokio Šv. Kryžiaus lietuvių baž
mis prekybomis besiver nyčioje, kur bus iškilmin
čiantiems pardavėjams. Tei gos lietuvių kalba šv. Mi
rautis telefonu 531-6720.
šios už kenčiančius lietu
(3-4)
/ /fl ^nešus
įnešus $1,000
vius. Tuojau po pamaldų
JS/® 12 mėnesių
30 mėnesių
• Dr. K. Jurgėlos knygos bus persikelta į Lietuvių
The Outpost of Freedom su Klubą (1922 Valley St.) kur
tiktuvės rengiamos vasario įvyks oficialioji dalis.
Pagrindinę kalbą sutiko
įnešus $1,000
įnešus $1,000
6 d., 11 vai. 30 min. Naujo
72 mėnesiam
48 mėnesiam
sios parapijos viršutinėje pasakyti Daytono teisėjas
salėje. Apie knygą kalbės Carl B. Rubins.* Meninę
Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas,
išimtas
A. J. Kasulaitis. Sutikimą programą išpildyti maloniai
oš pažymėjimo sąskaitos prieš nurodytą laiką,
nemokamas
rengia kar. A. Juozapavi sutiko Clevelando studen
nuošimtis už 90 dienų, o už likusį periodą ant išimtos sumos
čių vokalinė grupė ”Neričiaus šaulių kuopa.
išmokamas tik reguliarus santaupų knygutės nuošimtis (5 1/4%)
ja”, vadovaujama čyvaitės.
Rengėjai kviečia vieti
• Apdraudos reikalais ge nius ir plačios apylinkės lie
riausius patarnavimus gau
tuvius su savo draugais
site kreipdamiesi į'Z. Obegausiai dalyvauti minėjime
lenį tel. 531-2211.
ir išgirsti pirmą kartą Day
tone studenčių grupę, kuri
HOUSE FOR SALE
yra sužavėjusi ne vieną lie
Open Sunday 2-5
tuvių koloniją. Savo daly
Už įnašus mokame
17916 Nottingham Road, vavimu mes parodysime,
near Lake Shore Blvd. kad įvertiname mūsų jau
Brick bungalow, 3 bed- nųjų menininkų pastangas.
rooms, basement, patio, un Tuo pat parodysime savo
meilę Lietuvai mūsų tėvų
der 40,000.
įdedi kiek nori, išimi kada nori
kraštui.
GEORGE KNAUS
Programai pasibaigus vi
Realtor
Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną diencj ir
si
dalyviai bus pavaišinti.
819 East 185 St.
(js)
481-9300
išmokamas du kartus metuose

Mokame aukščiausių nuošimti
už santaupų pažymėjimus

Patogiausias taupymo būdas
reguliari taupymo knygutė

5*4%

Santaupų sąskaitos apdraustos iki $40,000.
MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS PASKOLAS

NAMŲ PIRKIMUI
Open
Saturdays
Closed
Mondays

Zuper
ior
Aviną/
®
"and loan association

MAIN OFFICE
798 East 185th St.

SUPERIOR OFFICE
6712 Superior Avė.

EUCLID OFFICE
13515 Euclid Avė.

CEDAR OFFICE
14406 Cedar Road
(near Green)

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 patarnavimą.

DIRVA

UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ
I
VAKARAS
i

Pasitarime dalyvavo JAV
LB valdybos atstovai: Al
(MARDI GRAS), rengiamas lietuviškų organizacijų, įvyks
gimantas Gečys, Aušra
1977 m. sausio 8 d. South Zerr, Rimas česonis, Algi
1977 M. VASARIO 19 D. (ŠEŠTADIENĮ), 6:30 V. V.
Orange, New Jersey Įvykęs mantas Gureckas, Balys
Jaunimo Centro visose patalpose ir salėse.
VLIKo valdybos narių ir Raugas, Juozas Gaila, PLB
JAV Lietuvių Bendruome valdybos atstovas prie
Gros 2 orkestrai, šokama dviejose salėse. Įvairi ir įdomi programa. Veiks
nės valdybos atstovų pasi VLIKo valdybos Kazys Jan
gėrimų
barai, užkandinės, kavinės. Visi, visi kviečiami atsilankyti.
tarimas :
kūnas ir Vyriausio Lietuvos
• pasiaiškino, kaip ge Išlaisvinimo Komiteto val
Įėjimas auka 5 dol.
riausiu būdu ginti Sovietų dybos nariai: prof. dr. Bro k
okupuotoje Lietuvoje su nius Nemickas, Jurgis Va
tryptas žmogaus teises;
laitis, Bronius Bieliukas,
• pasiinformavo apie kai Antanas Sabalis ir Algis pažymėjimą, už jo pasiseki
mus literatūroje ir bendrai
kuriuos Rytų Prūsiją lie Vedeckas.
(Elta)
kultūrinėje veikloje.
čiančius dalykus;
Iškilmėse dalyvavo rašy
• pasitarė dėl tarpusavio LOS ANGELES MIESTAS
tojas
Jurgis Gliaudą su
bendradarbiavimo plėtimo
SUTEIKĖ GARBĖS
žmona
Marija ir sūnumi
bei informacijomis pasikei
PAŽYMĖJIMĄ
Jurgiu,
o
taip pat ir lietuvių
timo ;
RAŠYTOJUI
būrelis.
• pasikeitė nuomonėmis
JURGIUI GLIAUDAI
Lietuviai šiuo Įvertinimu
kitais Įvairiais rūpimais
labai
džiaugiasi ir didžiuo
Los Angeles miesto tary
klausimais ir susitarė tęsti
jasi
rašytoju
Jurgiu Gliau
tokio pobūdžio pasikalbėji ba savo susirinkime vien
dą.
(ag)
balsiai nutarusi sausio 21
mus ateity.
Pasitarimas vyko atviro d. Rotušės posėdžių salėje
išsikalbėjimo ir abipusio su rašytojui-laureatui Jurgiui MIRĖ PRANAS BASTYS
Gliaudai Įteikė pagerbimo
sipratimo dvasia.
Pranas Bastys, Dirvos
bendradarbis Kanadoje ir
Vilties šimtininkas, senas
tautininkų veikėjas, sulau
Tautininkų veikėjui, Vilties Draugijos
kęs 72 m. amžiaus, sausio
šimtininkui ir Dirvos bendradarbiui Kana
22 d. mirė Toronte, šv. Juo
A. A.
zapo ligoninėje, kur jam
doje
A. A.
buvo padaryta operacija.
VYTAUTUI MAURUKUI
Pe gedulingų pamaldų
PRANUI BASČIUI
Prisikėlimo parapijos šven
mirus, jo broliui dr. JONUI, visai jo šeimai
mirus, giminėms ir artimiesiems nuoširdžią
tovėje, sausio 26 d. palaido
tas Anapilio kapinėse.
užuojautą reiškia
ir kitiems artimiesiems, reiškia nuoširdžią

VLIKO IR JAV LB
PASITARIMAS

I

ALT S-gos Valdyba
Vilties Draugijos Valdyba
ir
Dirva

Brangiam bičiuliui ir neužmirštamam
jaunystės draugui
A. A.

PRANUI

BASČIUI

Toronto mirus, liūdesy likusius gimines, ar
timuosius ir bendraminčius nuoširdžiai už
jaučia
Kazimiera ir Aleksas
L aik ūn ai
Jūratė ir Vitas
Kokliai

PADeKA
A. t A.

SALOMĖJA JURGUTAVIČIENĖ
mirė 1976 m. lapkričio 19 d. Palaidota Visų Sielų
kapinėse.
Nuoširdžiai dėkojame klebonui B. Ivanauskui
už sukalbėjimą rožančių koplyčioje, gedulingas šv.
Mišias bažnyčioje ir palydėjimą į kapines. Taipogi
solistams N. Braziulienei ir A. Liutkui už giesmes
per gedulingas šv. Mišias.
Dėkojame visiems suteikusiems velionei pa
skutinį patarnavimą, atsilankiusiems koplyčioje,
aukojusiems šv. Mišias, atsiuntusiems gėles bei
palydėjusiems velionę į kapines.
Ačiū grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Wm.
Jakubs už nuoširdų patarnavimą.

Duktė Danutė ir žentas Arvydas Kižiai
Sesuo Antanina ir švogeris Pranas
Petraičiai su šeima.
■i

NAUJA LJS VALDYBA

Šiaurės Amerikos Lietu
vių Jaunimo Sąjungos su
važiavime Detroite, 1976 m.
gruodžio 29-31 d.d. buvo iš
rinkta nauja valdybos pir
mininkė Birutė Zdanytė iš
Hartfordo ir Linas Kojelis
politinės veiklos koordinatorium.
Grįžus į Hartfordą , B.
Zdanytė sudarė valdybą:
i Danutė Šliogerytė, vicepir
mininkė - iždininkė, Virga
Aleksandravičiūtė - Valančiūnienė ryšininkė, Ramu
nė Bernotaitė sekretorė.
Jaunimo informacijos talki
ninku buvo paskirtas Vik
toras Nakas. Taip pat pa
kviesti valdybos nariais ir
talkininkais Liucija Zdany
tė, Sigita Banevičiūtė ir
Paulius Bernotas.
Pirmininkės B. Zdanytės
adresas: 16 Westmoreland
Dr., West Hartford, Conn.
06117.

I

• Albinas ir Birutė Apąnavičiai, gyv. Rochestery,
N. Y., savo 25-rių vedybinių
metų proga pakėlė Įnašą
Lietuvių Fondui iki 2500
dol. ir pasižadėjo kasmet
pridėti po 100 dol.
Albinas gimęs ir augęs
Amerikoje, yra žinomas
Rochesterio lietuvių veikė
jas ir visų lietuvybės darbų
rėmėjas.
Birutė (Kaunaitė) yra
LB choro dainininkė, gabi
artistė, uoliai dalyvauja lie
tuviškame veikime.

užuojautą

Kubiliūnu šeima
Kirtland, Ohio

L.S.T. Korp! steigėjui, filisteriui
A. A.

JURGIUI

DARGIUI

mirus, dukterims EL. BUDRIŪNIENEI ir

S. DEVEIKIENEI bei žentui komp. BR.
BUDRIŪNUI ir artimiesiems gilią užuojautą
reiškia

Lietuvių Tautinis Akademinis
Sambūris Chicagoje

