
LCrW'":' tBSt the lithuanian national newspaper
IH Iii 6907 SUPERIOR AVENUE. CLEVELAND, OHIO 44103. TELEPHONE: 431-6344

H & [:Wi bK įKg3^' LIV. Vasaris — February 26, 1969 Nr. 161/111 w JrMi i ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NIXONO POLITIKA
Nusivylimas draugams — maloni staigmena priešams

"... po 1964 m. dauge
lis žmonių skundėsi, kad 
jie išrinkę Johnsoną, bet 
susilaukę Goldwaterio 
užsienio politikos. Da
bar mes išrinkome Ni- 
xoną ir su mažomis iš
imtimis gauname John
sono vidaus politiką" — 
pareiškė, anot TIME 
Arizonos kongresmanas 
Morris Udall. Net ir Pie
tų Dakotos demokratų se
natorius George McGo- 
vern, pats bandęs kandi
datuoti į prezidentus, 
džiaugiasi: "Esu malo
niai nustebintas ... iš
minties ir pažangos dva
sios kombinacija".

Iš tikro vidaus politi
koje, bent jos socialinėje 
srityje, jokių didesnių pa
sikeitimų nesimato. Ad
ministracija ir toliau 
bando visomis jėgomis 
kovoti su de facto ir 
formalia segregacija. 
Sveikatos, Švietimo ir 
Labdaros Sekretorius 
Finch net įsakęs sulaiky
ti federalinę paramą 
Pietų Carolinos mokyk
lom t.y. valstijai,kurios 
senatorius Strom Thur- 
mond nusvėręs Nixono 
nominaciją respublikonų 
konvencijoje, o James

Kas nauja

• PREZIDENTAS NIXONAS 
Šią savaitę lankydamasis Eu
ropoj tariasi su tų kraštų vy
riausybių vadais. Išvykdamas 
šion kelionėn Nixonas pareiš
kė, kad tuo pradeda naują pa
sitarimų erą taikos labui. Tai 
bus pirmasis žingsnis, kuris 
JAV ves ilgu keliu Į geresnį 
susipratimą tarp valstybių. Pa 
sikalbėjimuose liečiami Viet
namo, Artimųjų Rytų ir finan
siniai klausimai.

•VIETNAME komunistai ap
šaudė raWbmis ir kitais pa
būklais Saigoną bei virš šimto 
provincijos miestų ir bazių. Tai 
pirmoji didesnė ofenzyva nuo 
praeitų metų pavasario. Prie
šas neteko virš tūkstančio žmo
nių, tuo tarpu amerikiečiai pra
rado apie šimtą. Dar neaišku, 
ar tai yra naujos didžiosios ko
munistų ofenzyvos pradžia.

• AMERIKOJE šią savaitę J 
erdvę bus Iškelti trys erdvėlai
viai.

• VALSTYBES SEKRETO
RIUS William Rogers Estijos 
atstovui pakartojo, kad JAV ne
pripažįsta Estijos priverstinio 
įjungimo Sov. Sąjungon ir te
beremia estų teisę į apsispren
dimą.

• BUV. PREZIDENTĄ Ei- 
senhower{ ištiko aštrus vidurių 
sutrikimas ir jam buvo pada
ryta operacija. Eisenhoweris, 
kuriam yra 78 metai amžiau^ 
nuo praeito pavasario po eilės 
širdies priepuolių yra kariuo
menės ligoninėje Washingtone.
• EUROPOJE plačiai disku

tuojamas de Gaulle pasiūlymas 
anglams dėl Europos sąjungos. 
De Gaulle būk Angalijos amba
sadoriui pasakęs, kad Anglija 
turėtų būti priimta naujon Eu
ropos organizacijon, kurt pakeis
tų Bendrąją Rinką ir Atlanto 
santarvę. Prancūzų užs. reika
lų ministerija ui paneigė. De 
Gaulle siūlęs susitikti su Angli
jos premjeru pasitarimui, nes 
Bendrosios Rinkos praplėtimas, 
įsileidžiam Angliją, sukurtų vi
sai naują organizaciją.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

turįs po šonu 
su demokratų 
todėl jis turįs 
Pagaliau iš vi-

Farmer pakvietimas 
aukščiau minėto sek
retoriaus specialiu pa
tarėju įrodo administra
cijos norą įgyti negrų 
simpatijų, kurių mažiau 
negu 10% balsavo už res
publikonus.

Dešiniųjų tarpe tos 
pastangos įgauti kairių
jų pritarimo sutinkamos 
su mišriais jausmais. 
Iš vienos pusės kiek pik
tinamasi, iš kitos aiški
namasi, kad Nixonasyra 
visdėlto mažumos pre
zidentas, 
kongresą 
dauguma, 
laviruoti.
so niekas negali rimtai 
pagalvoti apie rinkimi
nių pažadų įvykdymą...

Konservatyvus kolum- 
nistas W.F. Buckley, pa
sišaipęs iš savo kolegų 
komentatorių bandymo 
kiekvieną Nixono pasky
rimą išaiškinti kaip tam 
tikros politikos krypties 
demonstraciją, taip sam
protauja National Re- 
view skiltyse:

"Aišku, kad savo ak
tais... paskyrimais ir 
viešais pareiškimais bei 
nutylėjimais, Nixonas 
stengiasi neleisti susi
kristalizuoti bet kokiai 
politinei linijai. Jis ban
do išlaikyti visas, ar be
veik visas galimybes at
viras... Jis nėra ideolo
gas ir tvirtai pasižadė
jęs Kairei ar Dešinei - 
nors jo rinkėjų daugu
ma, ką jis kartais pa
miršta, susidaro iš de
šiniųjų nuo centro. ...Jo 
paskirtieji daugumoje nė
ra susiję su bet kokia ide
ologija, — tai biznieriai, 
administratoriai, tech
nikai ir praktiški poli
tikai".

Numatyti Nixono poli
tikos liniją, aiškina Buck
ley, neįmanoma dėl to, 
kad jos nėra. Bet ji at
siras, kai Nixonas susi
durs su kokiu iššaukimu 
(challenge) ir krize. Juk 
lygiai taip pat sunku bu
vo numatyti Johnsono, 
Kennedy ir Trumano re
akcijas Vietnamo, Kubos 

Pennsylvanijos Gubernatorius Raymond P. Shafer, dalyvaujant Philadelphijos lietuvių delegacijai, 
pasirašo proklamaciją, skelbiančią Vasario Šešioliktąją -- Lietuvių Nepriklausomybės Diena Pennsyl- 
vanijoje. Delegaciją sudarė Gabrielius Mironas, Jonas Matonis ir Aušra Mačiulaitytė - Zerr.

ir Graikijos krizėse.
Daugiau ramiais lai

kais, kaip kad preziden
tų Hardingo ir Coolid- 
ge valdymo metais, 
jiems visai nereikėjo pa* 
rodyti savo tikro ’veido’, 
Jie ėjo kartu su gyveni
mu, ir tai buvo viskas, 
kas iš jų buvo reikalau
jama.

Dabar tačiau pergyve
name krizių ir neramu
mų laikotarpį. Jei prezi
dentas būtų aiškios pa
saulėžiūros, nesunku 
būtų numatyti ir jo elge
sį, bet kadangi Nixonas 
kratosi 
logijos, 
sakymo 
Simus.

"Nixonas taip laikosi 
kol tik gali — teigia Buck- 
ley — bet tai negali dar 
labai ilgai užtrukti. Kri
zių židinių netrūksta — 
Berlynas, Artimieji Ry
tai, didmiesčiai ar net 
Vietnamas, — o gal tai, 
apie ką niekas dar nepa
galvojo. Tada mes maty
sime iš ko padarytas pre
zidentas Nixonas; tada, 
bet ne anksčiau".

bet kokios ideo- 
nėra jokio at- 
į galimus klau-

KAM BAŽNYČIOS
LIETUVOJE?

Vasario 6 dienos 
VALSTIEČIŲ LAIKRAŠ
TIS Vilniuje paskelbė 
įsidėmėtiną atsakymą į 
neva skaitytojų paklausi
mą, "kam priklauso mal
dos namai ir daiktai, 
skirti kulto tikslams?" 
ir "ar gali dvasininkai 
vienašališkai tvarkyti re
liginės bendruomenės in
ventorių ir lėšas?"

Atsakyme išdėstytieji 
dalykai žinotini ir lietu
viams užsieniuose, ypač 
turintiems sumanymų 
siųsti ar testamente už
rašyti turto kokiai baž
nyčiai Lietuvoje. Tie da
lykai taip pat gali būti 
įdomūs išgirsti ir nelie
tuvių visuomenėse, ypač 
religinėse organizacijo
se. Atsakymas čia pa
teikiamas be komentarų,

JAV Valstybės sekretoriaus William R. Rogers žmona, apsilankiusi Vasario 16 proga Lietuvos pa
siuntinybėje Washingtone suruoštame priėmime, sveikinasi su Lietuvos atstovu J. Rajecku. Šalia stovi 
O. Kajeckienė.

Vasario Šešioliktoji Lietuvos 
pasiuntinybėje Washingtone

Į Lietuvos atstovo ir po
nios O. Kajeckienės Vasario 
šešioliktąją surengtą Lietu
vos Pasiuntinybėje Wa- 
shingtone priėmimą atsi-

tik pabraukus labiausiai 
įsidėmėtinas vietas.

"Bažnyčios ir kiti mal
dos namai bei juose esam 
tis kulto inventorius, vai'- 
džios organų perduotas 
naudotis tikintiesiems, 
priklauso valstybei. Šis 
turtas yra ne religinės 
bendruomenės, bet vals
tybės nuosavybė. Maldos 
pastatus ir kitą turtą, bū
tiną kulto atlikimui, vals
tybiniai organai perduo
da tikintiesiems, suda
rantiems religinę bend
ruomenę, o ne dvasinin
kams, ne religiniams 
centrams.

"Religinė bendruome
nė šį inventorių gauna 
pagal sutartį iš rajono 
(miesto) DŽDT vykdo
mųjų komitetų nemoka
mam naudojimui. Sutartį

lankė ir asmeniškai sveiki
no — ponia William P. Ro- 
gers, Valstybės Sekreto
riaus žmona, Valstybės Se
kretoriaus Padėjėjo Admi
nistracijos Reikalams pava
duotojas Michael Cieplinski 
su žmona, Rytų Europos 
Direktorius Raymond E. 
Lisle, Protokolo šefo pava
duotojas Samuel King su 
žmona, Baltijos skyriaus 
vedėjas Barclay Ward su 
žmona, buvęs Rytų Europos 
Direktorius Harold Vedeler 
su žmona, Ambasados Pa
tarėjas Richard Tims su 
žmona, buvęs Baltijos vals

pasirašo ne mažiau kaip 
dvidešimt pilnamečių re
liginės bendruomenės na
rių. Jie įsipareigoja ser* 
gėti ir tausoti religinei 
bendruomenei perduotą 
naudotis kulto pastatą ir 
kitokį turtą, apmokėti iš-=- 
laidas, susijusias su šio 
turto valdymu ir naudo
jimu, sugadinus ar pra
radus turtą, padengti pa
darytus valstybei nuosto
lius, naudotis kulto pasta* 
tu ar kitokiu turtu tik 
religinių poreikių tenki
nimui.

"Visas turtas, įsigy
tas religiniu bendruome
nių organų, privalo būti 
valstybinių organų apy
skaitoje ir nesiskaito 
bažnyčios nuosavybe. Re
liginė bendruomenė gali 
tik valdyti valstybės tur
tą ir juo naudotis nuomos 
teisėmis.

"Religinė bendruome
nė privalo turėti tikslų 
kulto inventoriaus apy- 
rašą. Į šį apyrašą įtrau
kiami taip pat visi nau
jai pirkti, paaukoti ar 
perduoti iš kitų bažny
čių religinio kulto daik
tai. į inventorizacijos 
knygas neįtraukiami tik 
atskirų asmenų paskolin
ti, privatūs daiktai. Re
liginė bendruomenė pri
valo leisti bet kuriuo 
metu, išskyrus laiką,kai 
atliekamos religinės 
apeigos, rajono (miesto 
apeigos, rajono (miesto) 

(Nukelta į 2 psl.)

tybių skyriaus vedėjas Ho- 
mer R. Phelps Jr. su žmo
na, buvęs kongresmanas Al- 
fred Sieminski su žmona, 
buvusio JAV Nepaprasto 
Pasiuntinio ir Įgalioto Mi
nistro Baltijos valstybėms 
našlė, ponia Arthur Bliss 
Lane bei kiti pareigūnai iš 
Valstybės Departamento.

Priėmiman atsilankė kon- 
gresmanai — p.p. Wiliam T. 
Murphy ir Edward J. Der- 
winski su žmonomis.

Iš Diplomatinio Korpuso 
priėmime dalyvavo Diplo
matinio Korpuso Dekanas, 
Nikaragos Ambasadorius ir 
L i u ksemburgo, Nacionali
nės Kinijos, Rwanda Amba
sadoriai bei Čado, Maltos 
Ambasadoriai su žmonomis, 
Trindad & Tabago Ambasa
doriaus žmona, Lady Clark, 
Bolivijos Ambas a d o r i u s 
prie Amerikos Valstybių 
Oi:ganizacijos su žmona — 
ponia de Medina, su dukte
rimi ir sūnum, Estijos At
stovas, Gen. Konsulas New 
Yorke, E. Jaakson ir Latvi
jos Pasiuntinybės Patarė
jas dr. A. Dinbergs su žmo
na.

Taip pat priėmiman atsi
lankė Apaštališkosios Dele- 
gatūros Sekretorius, Msgr. 
P. Silvinskas, prelatai — J. 
Carthwright, A. Martinez, 
dr. J. Thorning, kanaunin
kas P. Juknevičius, kunigai 
klebonai — J. Gedra, J. 
Znotinas, Tėvas K. žvirblis, 
pastorius Al. Veinbergs.

Į priėmimą atsilankė Wa- 
shington, D. C. burmistras 
W. Washington su žmona, 
buvęs Vyr. District of Co- 
lumbia Teisėjas McGuire su 
žmona, profesoriai — dr.
L. Dobriansky, dr. P. P. Le- 
jinš su žmonomis, dr. Olov 
R. T. Janse su žmona, ponia 
John F. Cloutman iš Gen. 
Feder. of Womens Clubs, p.’ 
P. Knowles, Lamersdorf, dr.

■ L. Kuus su žmonomis, ponia
M. Feldmans, pulk. R. Ma
tulaitis su žmona bei kele-

. tas žurnalistų.
Priėmime dalyvavo taip 

pat Amerikos Balso lietuvių 
skyriaus pareigūnai bei 
Washingtono latvių ir estų 

- kolonijų atstovai kartu su 
lietuvių kolonijos Washing- 
tone atstovais.

Priėmime dalyvavo apie 
250 žmonių.
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ŠNIPAS, KURIO ASMENYBĖ 
IR ŠIANDIEN NEŽINOMA

KAM PRIKLAUSO BAŽNYČIOS LIETUVOJE...

Šnipams, įsitaisiu
siems Šveicarijoje, gau
ti informacijas iš Vokie
tijos nebuvo sunku. 
Jiems tik reikėjo skirto
mis valandomis klausy
tis radiją sutartomis 
bangomis iš Hitlerio vy
riausiojo štabo. Jei vie
nas tų pranešimų turėjo 
ženklą WRTR, šnipai ži
nojo, kad tai jiems skir
tas.

Kodas laiks nuo laiko 
būdavo pakeičiamas, bet 
jį nesunku buvo gauti 
paštu, ypač jei vyriau
siojo štabo ryšių virši- 
nininkas arba jo pavaduos 
tojas priklausė Werthe- 
rio ekipai.

Ar Wertheris tikrai eg
zistavo? Ar tikrai tai bu
vo asmuo? O gal tai bu
vo organizacijos ar są
mokslininkų grupės var
das? Gal būt dėl politi
nės rezistencijos prie
žasčių grupė žmonių su
sitarę išdavinėjo pas
laptis Šveicarijai. Tokiu 
atveju "firma Werther" 
niekad nedirbo rusams. 

SIBIRO TREMTINĖS 
UŽRAŠAI...
Stefanija Rūkienė, VERGIJOS KRYŽKELIUOSE. 

Viršelio aplankas Algio Muliolio. Iliustracijos tekste 
Vidos Stankuvienės. Knyga 444 puslapių, kaina 5 dol. 
Kietais viršeliais — 6 dol.

Stefanija Rūkienė šiuos savo užrašus skiria Sibire 
žuvusiems ir įnirusiems lietuviams. Tai antkapis jų 
nežinomiems ar jau baigiantiems nykti kapams ...

”Tai tikrai brangus antkapis, pastatytas tautos 
kankiniams vienos kankinės, kuriai likimas leido 
išlikti gyvai, kad liudyti visam laisvajam pasauliui 
apie baisiąją XX amžiaus vergijos imperiją ir pa
vergtųjų dalią. Ta knyga buvo jau seniai laukiama. 
Nors autorė savo pergyvenimus yra dalimis apra
šiusi viename ii- kitame Amerikos lietuvių laikraš
tyje, tačiau jokios paskiros dalys negali atstoti visos 
knygoje atvaizduotos pilnumo” — rašo Naujienos.

SOVIETU A ITALO 
AKIMIS...
Giovannino Guareschi, DRAUGAS DON CAMIL- 

LO. Su 18 autoriaus piešinių. Išvertė J. P. Palukaitis. 
Knyga 216 psl. kaina 3 dol.

"Tai neseniai mirusio italų rašytojo viena iš tų 
daugelio knygų, kurios pagrindiniai veikėjai yra 
vieno italų miestelio klebonas Don Camillo ir vie
tinės komunistų partijos sekretorius Peppone. Šių 
dviejų pagrindinių veikėjų "draugystė” — tarpu
savio kova, spalvinga pokario Italijos gyvenimo tėk
mė autoriaus šiose knygose piešiama tokiomis la
kiomis humoristinėmis situacijomis ir forma, kad 
jis ne vieno kritiko yra pavadintas šių dienų Serv
antesu. Čia minima lietuvių kalbon išverstoji Guare- 
schi knyga vaizduoja ypač intriguojantį dalyką — 
Don Camillo ir Peppone kelionę į šiandieninę Ru
siją”. — rašo Draugas.
Abi šios knygos, išleistos Vilties leidyklos, yra 

gaunamos Dirvoje.

bet šveicarams, visai ne
žinodami, kad jų praneši
mai pasiekia tiesiog Sta
liną. Taip bent paskuti
niais metais buvo įtikinė
jama ir be abejo tam, kad 
save nuraminus. Bet tai 
lengva patikrinti. Jei 
Wertherio duotos infor
macijos ir "Lucie" per
siųstos "Direktoriui" su
tampa su šveicarų kon- 
tražvalgybos raportais 
savo vyriausiam štabui, 
tai reiškia, kad Hausa- 
mannas turėjo turėti tas 
pačias informacijas apie 
Kursko mūšį kaip ir 
Kremlius. Ar taip yra 
šiuo atveju?

Birželio 25 d. Hausa- 
mannas slaptame rapor
te Nr. 1027 įspėja savo 
viršininkus apie vokie
čių IV šarvuočių armi
jos koncentravimą Kurs
ko pietuose. Bet raporte 
trūksta tikslumo. Jame 
nėra nei dienos nei tiks
lo tos ofenzyvos. Prie
šingai randama slapta
žodžiai, kuriuos Hitle
ris perdavė per gen.

Jodl.
Liepos 8 raporte Nr. 

1105 aiškinama, kad 
Kursko mūšiai yra ne 
vokiečių ofenzyvos, bet 
sovietų puolimo rezulta
tas.

Tos informacijos ne
galėjo turėti tą patį šal
tinį, kurio pranešimą 
Roessleris persiuntė 
Direktoriui. Ten buvo 
toks preciziškumas, kad 
Chruščiovas ir gen. Va- 
tutinas asmeniškai lie
pos 2 d. nuvyko į Voro
nežo fronto armijos štar 
bą pranešti vokiečių ofen
zyvos datą. Tad reikia 
pripažinti, jog Werthe- 
rio pranešimai nėra ko
pijos iš šveicarų gautų 
informacijų. Ta. buvo 
originalūs pranešimai 
skirti tiesiai Maskvai.

Dar kitas įrodymas, 
kad Werther dirbo sovie* 
tams yra tai, jog Roess
leris niekad nedrįso 
Werhterio informacijos 
duoti šveicarams, kas 
yra logiška, nes sovietai 
niekad savo sąjunginin
kams neleido pasinau
doti savo agentų infor
macijomis.

Tad rusai žinojo kas 
yra jų šnipas Werthe- 
ris ir jam reiškė dide
lį pasitikėjimą. Jį gali
ma palyginti su švedų 
Wennerstroem, kuris 
pradėjo sovietų žvalgy
bai dirbti kaip majoras 
ir per 15 metų jiems su
teikė didžiausį kiekį 
svarbių informacijų, ir 
buvo pakeltas į genero
lo laipsnį. Ir tik visai 
atsitiktinai buvo atideng. 
tas 1963 m. birželio 20, 
kai ruošėsi pabėgti į už. 
sienį.

Uždanga, kuri dengia 
Wertherį, dar nenukrito. 
Ar jis džiaugiasi kur 
nors pasaulyje savo iš
davystės vaisiais? Ar 
jis pasiruošęs vėl tęsti 
išdavystę? O gal jis iš 
viso nenutraukė šnipinė
jimo...

Pagaliau tai nesvarbu. 
Primenant šiuos šnipus 
norėta tik įrodyti, kad jų 
išdavystė turėjo lemia
mos reikšmės į Kursko 
mūšį. Bet kad geriau su
pratus, kodėl šis buvo 
pralaimėtas, kodėl ši di
džiausia vokiečių ofen
zyva nepasisekė, nežiū
rint panaudojimo didelio 
skaičiaus tankų, reiktų 
grįžti dar truputį atgal, 
į 1942 m. paskutines die
nas.

(Atkelta iš 1 psl.) 
DŽDT vykdomųjų komi
tetų įgaliotiniams perio
diškai tikrinti bei apžiū
rėti inventorių. Tai, ži
noma, nepažeidžia tikė
jimo, pamaldų, religinių 
kultų atlikimo laisvės.

"Istorinę ir meninę 
reikšmę turintys mal
dos pastatai, esantieji 
ypatingoje įskaitoje, per, 
duodami ta pačia tvarka 
ir tais pačiais pagrin
dais, kaip ir kiti mal
dos pastatai. Tačiau 
šiuo atveju dar privalu 
laikytis valdžios orga
nų nustatytų meno kūri
nių apyskaitos ir apsau
gos taisyklių.

"Tikintieji turi teisę 
pasirašyti sutartį apie 
kulto pastato ir kitokio 
turto priėmimą. Perėmę 
jį, įgyja teisę dalyvauti 
šio turto valdyme lygia
teisiai su asmenimis, 
pradžioje pasirašiu
siais sutartį.

"Kiekvienas sutartį 
pasirašiusių turi teisę 
atsiimti savo parašą. 
Apie tai jis paduoda ati
tinkamą pareiškimą. Ta
čiau tai neatleidžia jo 
nuo atsakomybės už tur
to stovį ir apsaugą lai
kotarpiu nuo sutarties 
pasirašymo iki nurody
to pareiškimo dienos.

"Religinės bendruo
menės reikalams tvar
kyti, funkcijoms, susi
jusioms su kulto invento
riaus ir piniginių lėšų 
naudojimu, vykdyti reli
ginė bendruomenė iš sa
vo narių tarpo tikinčiųjų 
susirinkime, atviru bal
savimu, renka vykdo
mąjį organą iš trijų as
menų. Kulto inventoriui 
ir lėšoms, surinktoms iš 
tikinčiųjų laisvanoriš
kais pagrindais, patikrin
ti religinė bendruomenė 
gali išrinkti revizijos 
komisiją.

"Dvasininkija ir reli
giniai centrai neturi tei
sės pašalinti tą ar kitą 
narį iš vykdomojo orga
no ar revizijos komisi
jos sąstato. Jie neturi 
taip pat teisės duoti bet 
kokių privalomų patvar
kymų religinės bendruo
menės vykdomajam or
ganui, revizijos komisi
jai bei tikintiesiems. 
Dvasininkų funkcijos ap
siriboja religinių apei
gų atlikimu. Tikintieji 
samdo ar išsirenka dva* 
sininką, taip pat, kaip 
sargą, vargonininką ar 
kitus bažnyčios tarnus. 
Pašalinti atskirus asme
nis iš religinės bendruo
menės vykdomojo orga
no ar revizijos komisi
jos narių tarpo turi tei
sę tik vietinių valdžios 
organų vykdomieji komi*' 
tetai.

"Dvasininkija ir reli
giniai centrai neturi tei
sės tvarkyti religinių, 
bendruomenių žinioje

esančio turto ir pinigi
nių lėšų. To reikalau
ja tarybiniai įstatymai. 
Tačiau praktikoje nere
tai, ypač katalikų baž
nyčioje, pilnu religinės 
bendruomenės šeiminin
ku yra kunigas. Jis vie
nas tvarko religinės 
bendruomenės kulto reik
menis, pinigines lėšas, 
vadovauja kitiems rei
kalams. Klebonai sten
giasi visą vadovavimą 
parapijoms paglemžti į 
savo rankas, panaudoti 
tai savanaudiškiems tiks
lams. Tai grubus tikin
čiųjų teisių ir tarybinių 
įstatymų pažeidimas.

"Kunigai turi teisę 
imti iš tikinčiųjų tik už 
religinius patarnavi
mus: krikštą, santuoką, 
laidotuves ir kt. Pinigai 
kunigų gauti už religi

nius patarnavimus, yra 
jų asmeninės pajamos, 
kurios nieko bendro ne
turi su religinės bendruo
menės pajamomis. Dva
sininkai, kaip ir visi ki
ti piliečiai, už savo pa
jamas privalo mokėti 
pajamų mokestį. Religi
nių bendruomenių paja
mos yra nepamokestina- 
mos". (ELTA)

MALĖ HELP

REFRIGERATION 
ENGINEER 

A & P WAREHOUSE 
$4.87 PER HOUR

N. W. Side of Detroit. First class 
refrigeration and low pressure boiler 
operators lic. required.
Call Mr. Jahoda ,12364 Burt Rd., 
Detroit, Mich. Phone (313) 838-4980 

bet. 8 a. m. and 4:30 p. m. 
An Equal Opportunity Employer 

(16-19)

SUPERIOR 
SAVINGS 

Main Office: I,NCI ”0’
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE W

HOME and 
REMODELING 

LOAN S

7T

INSURED SAVINGS

WANTEI) EXPERIENCED

DIE CAST SUPERVISOR
Able to supervise die east machine operation and setup. Permanent 
positions with promotional opportunity. Attractive salary and benefits.

Please phone personnel manager at (313) 366-1679.

WOLVERINk DIE CAST
A division of the Pacific Coist Company 

(14-17)

22550 NAGEL ST. WARREN, MICH.

DIRVA
6907 Superior Avė. 196.... m........................... d.
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu......... dol. pinigais/čekiu, už kuriuos prašau atsiųsti:
............. egz. Stefanijos Rūkienės "Vergijos kryžkeliuose” 

(paprastais viršeliais su aplanku), kaina 5 dol.
............. egz. Stefanijos Rūkienės "Vergijos kryžkeliuose” 

(kietais viršeliais su aplanku), kaina 6 dol.
Ta pačia proga prašau atsiųsti ............. egz. Giovannino

Guareschi "Draugas Don Camillo”, kaina 3 dol.

Mano adresas: ......................................................................
(pavardė ir vardas)

(namo numeris ir gatvė)

(miestas ir valstybė, zip Nr.)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
KAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 V/EST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai; 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.
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PARAPIJA IR 
BENDRUOMENĖ
Pirmieji lietuviai emi

grantai atvykę į šįkraš- 
tą buvo mažo išsimoks
linimo, galima sakyti 
beraščiai, bet sugebėjo 
suorganizuoti savas lie
tuviškas parapijas, (dažr- 
nai apsistumdydami su 
lenkais), leisti laikraš
čius bei knygas, susibur
ti į organizacijas. Iki 
antrojo pasaulinio karo 
pabaigos parapijos atli
ko pagrindinį vaidmenį 
lietuvių kultūriniame, 
visuomeniniame ir da
linai politiniame gyveni
me. Kur tik buvo lietu
viška parapija, kurią val
dė energingas lietuvis 
klebonas, ten lietuviškas 
gyvenimas virte virė. 
Tuojau po karo, įsilie- 
jus naujai tremtinių ban
gai, lietuviška veikla iš 
naujo atgijo: atidarytos 
lietuviškos mokyklos su 
šimtais lietuviškų moki
nių, įkurta lietuvių 
bendruomenė, įsteigta 
dešimtys kitų organiza
cijų. Atrodė, kad lietu
vybės išsilaikymo klau
simas išspręstas ilges
niam laikui. Bet prabė
go pirmas dešimtmetis 
ir lietuviški reikalai pra
dėjo rodyti silpnėjimo 
žymes. Senesnieji vie
nas po kito pradėjo 
trauktis iš gyvenimo, 
o savo vietoje nepaliko 
lietuvybei atsidavusio 
prieauglio. Naujųjų at
eivių užsidegimas pra
dėjo blėsti, atsirado ki
tų rūpesčių, o dažnas ap
augęs doleriais ir nu
grimzdęs puošnių rezi
dencijų foteliuose, neį
stengia palikti spalvotos 
televizijos ir ištraukti 
Cadillaco iš garažo, 
kad pasiektų susirinki
mą, minėjimą ar kitokį 
parengimą. Mažesnėse 
vietovėse tas reikalas 
jaučiamas nepaprastai 
jautriai. Valdybos suruo
šia minėjimą ar kitokį 
parengimą, sugaudo me. 
nininkus, paskaitininkus, 
o salės pustuštės. Pa
rapijose išsikovoja iš 
klebonų lietuviškas pa
maldas, o tų pamaldų 
metu bažnyčia apytuštė. 
Jei nedirba, tai visi gali 
ateiti į lietuviškas pa
maldas, bet neskiria rei
kiamo dėmesio lietuviš
kiem reikalam. Dažnai 
valdyboms padaro vienu 
ar kitu reikalu priekaiš
tą, o tuo tarpu pats nė 
piršto nepajudina, nepri
prašomas padaryti vie
ną kitą paslaugą.

Senieji klebonai pasi
traukė iš pareigų (vieni 
mirė, kiti dėl amžiaus 
emeritais tapo), o jų vie
tas užėmė jau čia gimę 
ir mokslus išėję kuni

gai. Jie moka pakanka
mai gerai lietuviškai kal
bėti, bet tos nuotaikos 
lietuviškiems reikalams 
neturi ir mūsų aspiraci
jų nesupranta ar nenori 
suprasti. Parapijos pasi
darė dvikalbės, su ryš
kia tendencija visai lie
tuvių kalbą išstumti ar
ba kiek galima susiau
rinti.

Nemažą įtaką į parapi
ją, o taip pat ir į lietu
vių bendruomenės nyki
mą, turi žmonių bėgimas 
iš miestų. Kitaip sakant, 
žmonių išsiskleidimas 
iš kompaktinės masės į 
periferijas. Pradžioje 
tokie dar ir į savo baž
nyčią atvažiuoja ir į mi
nėjimą atvyksta, bet lai
kui bėgant vis rečiau ir 
rečiau rodosi, kol visai 
nutraukia ryšį pirma su 
parapija, o vėliau ir su 
bendruomene. Dažnas at
vejis, kad tokių lietuvių 
ir vaikai lietuviškai 
silpniau kalba ir litua
nistinių mokyklų nelan
ko.

Išsiskleidimas iš bu
vusių parapijų ribų į to
limesnius ar artimes
nius užmiesčius, kur nė
ra lietuviškų centrų ir 
jungiančių veiksnių, yra 
pradžia nykimo ne tik lie
tuviškoms parapijoms, 
bet ir lietuvių organiza
cijoms, lietuvių bend
ruomenei. Parapijos, 
kaipo tokios pasiliks, 
tik jų vaidmuo dalinai 
pasikeis ir bus grynai 
religinių reikalų aptar
navimas vien anglų kal
ba, ko atkakliai siekia 
vyskupai, o dažnais at
vejais ir lietuvių kilmės 
klebonai. Vadinasi, lie
tuvių pinigais, pastango
mis ir prakaitu prieš 
penkiasdešimt metų kur
ti religiniai ir kultūri
niai židiniai pereis į ki
tų rankas ir aptarnaus ki
tų reikalus. Pavyzdžių to
li nereik ieškoti jų turi
me Chicagoje, Pennsyl
vanijos miestuose ir ki
tur.

Laiks nuo laiko klebo
nai paaimanuoja — pa
graudena parapijiečius, 
kad ji per mažai auko
ja savo parapijos reika
lams, kad parapijų pa
statai yra pasenę ir bū
tinai prašosi didesnių 
remontų, o kai kurie ir 
pagrindinio atnaujinimo. 
Bėgamiesiems reika
lams dar sukrapštoma, o 
kai reikia didesnius pa
taisymus daryti, tai ne
įstengiama. Mažesnio
sios parapijos jau pra
rado parapijines mokyk
la, o dabar eilė ateina 
ir bažnyčioms. Mokyklų 
seselių gyvenamos pa-

LIETUVOS BYLA TARPTAUTINĖJE ARENOJE (Uliniu Pašo
Lietuvos Pasiuntinybės 

Washingtone patarėjas dr. 
Stasys A. Bačkis, Vasario 
16 minėjime Los Angeles, 
kurį suruošė vietos ALT 
skyrius, savo kalboje trum
pai peržvelgęs Lietuvos ne
priklausomybės paskelbi
mą, atkreipė dėmesį į ve
damą kovą tarptautinėje 
arenoje.

Turime paminėti, kad lygiai 
50 metų šiandieną sukanka nuo 
dienos, kada Lietuvos vyriau
sybė pradėjo energingą kovą 
už Lietuvos teises tarptautinė
je arenoje. Kaip žinome, 1919 
m. sausio 18 d,, Paryžiuje, po 
pirmojo pasaulinio karo, pra
sidėjo Taikos konferencija. Į 
ją mūsų tautos aspiracijų ir 
teisių ginti buvo pasiųsta Lie
tuvos delegacija. Jos pirminin - 
kas, prof. A, Voldemaras, 1919 
metais Vasario 16 Dieną krei
pėsi raštu į Taikos konferenci
jos pirmininką, Georgės Cle- 
menceau. A. Voldemaras savo 
raštu prašė priimti Lietuvos 
delegaciją Taikos konferenci
jom Jis įrodinėjo, kodėl ta de
legacija turi būti priimta ir sa
vo raštą taip baigė:

"Lietuvos vyriausybė yra 
tvirtai remiama visų Lietuvos 
gyventojų. Nesuskaitomos te
legramos, atsiųstos lietuvių iš
eivių iš JAV įrodo, kad Lietu
vos Laikinoji Vyriausybė yra 
taip pat remiama ir JAV lietu
vių. Lietuvos delegacija tikisi, 
kad Jūs, pone pirmininke, pa
teiksite Taikos konferencijai 
prašymą jos narius priimti į 
konferenciją. Priedu jungiu įga
liojimą, autorizuojantį maneat- 
stovauti Lietuvą Talkos kongre
se." (Žiūr. La Lithuanie Pen- 
dant La Conference De La Paix 
(1919) — Henry de Chambon, 
Paris, 1931, p.18).

Deja, Lietuvos delegacija ne
buvo pilnateisiu dalyviu priim
ta J Taikos konferenciją. Tik 
1919 m. liepos 7 d. 10 vai, 30 
min, ryto -- Lietuvos delegaci - 
ją tepriėmė Taikos konferenci
jos Baltų reikalais komisija, 
kuri buvo sudaryta 1919 m. balan 
džio 18 d. Jai -- J. Staugaitis 
pateikė pranešimus apie Lietu
vos politinę, ekonominę ir mi- 
litarinę padėtį. (Žiūr. įdėm, 
P. 99).

Lietuvos delegacija buvo 
veikli Paryžiuje. Jos sekreto
rius, Ernestas Galvanauskas, 
Petro Klimo padedamas, nuo
lat teikė pranešimus, pareiš
kimus Prancūzijos ir kitų kraš’ 
tų spaudai. Žurnalistas H. de 
Chambon, sekęs Lietuvos de
legacijos darbus, rašo, kad tie 
pranešimai -- "patekę - di
džiųjų laikraščių redakcijų sa
les — būdavo metami į šiukšlių 
dėžes, net kartais neperskaity
ti. Jei jie turėdavo kokio inte
reso, kurio negalima buvo nu
tylėti -- tai jie būdavę taip pa
skelbti, kad jų paskelbimas dau-

talpos stovi tuščios — 
nenaudojamos, bet jas 
reikia užlaikyti, šildy
ti, prižiūrėti. Parapijų 
salės anksčiau būdavo 
visus savaitgalius užim
tos ir reikėdavo iš anks
to užsisakyti eilę, o da
bar per metus vienas ki
tas parengimas beįvyks- 
ta.

Kartu su parapija nyks
ta ir lietuvių bendruo
menės organizacinis bei 
kultūrinis gyvenimas. 
Lietuvių bendruomenės 
tikslas turėtų būti gre
ta lietuvybės išlaikymo, 
išlaikyti ir savo parapi
jas. Abi šios instituci
jos turėtų bendrai ir su
tartinai dirbti, tada 
abiem bus geriau. Lie
tuvių bendruomenė netu
rėtų veržtis į politinį 
darbą, kad iš ten išstum
tų jau veikiančias organi
zacijas, bet daugiau dė
mesio skirtų lietuviškų 
parapijų reikalams, o 
per jas bus lengviau ir 
lietuvybę išlaikyti čia 
augančių lietuvių tarpe.

Ant. Juodvalkis 

giau Žalos, ne naudos atnešda
vo" (Žiūr. įdėm. p. 32).

Tas pats žurnalistas rašo, kad 
taip vyko dėl Lenkijos intri
gų..., kaip šiandieną panašiai 
vyksta dėl noro nutylėti Sovie
tams nemalonius dalykus.

Vienintelis žmogus, kuris tuo 
metu lietuvių reikalais turėjęs 
priėjimą prancūzų sluoksniuo
se, pagal H. de Chambon, buvęs 
poetas Milašius. Jis turėjęs pa
žinčių ir ryšių įvairiuose 
sluoksniuose. Štai ištrauka iš 

Dr. Stasys A. Bačkis, Lietuvos pasiuntinybės Washingtone pa
tarėjas, kalba minėjime.

vieno Milašiaus straipsnio, ra
šyto 1920 m. pradžioje, rodan
ti, kaip jausmingai jis gynė Vil
niaus bylą — "MoralinėVilniaus 
reikšmė yra labai didelė. Jis sa
vo senovinėm sienom atgims
tančiai demokratinei Lietuvai 
yra tas pat, kas Prancūzijai 
yra kartu Paryžius ir Reim- 
sas..."

Nežiūrint nepasisekimų, Lie
tuvos delegacija Taikos konfe
rencijoje krutėjo, gynė Lietu
vos bylą. Jos ryžtas veikti, jos 
nepasisekimai -- yra lyg vaiz
das šiandieninės lietuvių, esan
čių laisvajame pasaulyje, veik
los su analoginiais nepasiseki
mais, lydimais negavimo at
garsio į raštus, memorandu
mus. Ir tai vyksta nežiūrint gra- 
žiausių principų, esančių Jungti
nių Tautų Chartoje, Žmogaus 
Teisių deklaracijoje etc., bei 
valstybės vyrų pareiškimais 
skelbiamų. Tarptautiniame gy
venime ne vien tai lemia, daž
niausiai -- nacionaliniai valsty
bių interesai turi sprendžiamą 
žodį.

Paminėdami tą istorinį lietu
vių kovos epizodą tarptautinėje 
arenoje mes geriau galime su
prasti, kodėl ir šiandieninėje 
mūsų veiksnių darbuotėje ne
susilaukiame apčiuopiamų lai
mėjimų. Tautų gyvenime, kaip 
ir paskirų asmenų, yra pakili
mų, laimėjimų, bet yra ir ne
pasisekimų, nuosmukių. Ta pro
ga gera prisiminti dabartinio 
JAV Prezidento, Richardo Nixo- 
no, turėtus pralaimėjimus ir 
pasisekimus. Tvirtinama, kad 
save gyvenime ir veikloje jis ne- 
pamirštąs buvusio savo sporto 
vadovo žodžių, tapusių jo gyve
nimo molto: "You mušt hate to 
lose, you mušt fight"...

Pavergtieji mūsų tautiečiai - 
rezistentai -- Lietuvoje po 1940, 
metų įvykių dviem atvejais gink
lą pakėlė prieš okupantą. Čeko
slovakijos okupacija ir čekų re
zistencija nuolat minma. Apie 
mūsiškių žygius nutylima, lyg 
nebebūtų ryžto smerkti tironi
ją ir jai priešintis; lyg dėl in
diferentiškumo -- kas yra ne
žmoniška -- būtų nebenorima 
prisiminti kitų Žmonių paver
gimas ir kančios.

Gyveną okupuotame krašte — 
mūsų tautiečiai negali laisvai 
savo minčių bei troškimų pa
reikštų Bet, greičiausiai, jų 
tarpe vyrauja mintys, kokios bu
vo 1959 m. rugpiūčio 27 d. at
spausdintos Christian Science 
Monltor, dėka žurnalisto M. Can- 
ham. Pastarasis, po savo kelio
nės į Maskvą, rašė, kad matęs 
ten Amerikiečių parodos knygo

je daug įrašų, kuriuos padarė 
baltiečiai, atsilankę ton paro
dom Jam įstrigęs vienas, pasi
rašytas -- LIETUVIS. Įrašas 
toks buvęs: "Mes esame lietu
viai, Mes rašome ir skaitome 
tai, ką mums vyriausybė lei
džia, Mes nesame patenkinti. 
Mes tebelaukiame laikų, kada 
mes galėsime būti vėl savo gy. 
venimo vairuotojais."

Gerai žinodami, kokios yra 
mūsų tautiečių gyvenimo sąly
gos Sovietų okupacijoje, mes da

rome prielaidą, kad tas įrašas 
yra charakteringa išraiška lie
tuvių aspiracijų. Mes nesupran
tame, kad net lietuviai patekę 
iš okupuotos Lietuvos į vaka
rus trumpam laikui — negali 
laisvai savo minčių pareikšti, ko
kie yra okupuotos Lietuvos žmo
nių pageidavimai. Mes ir negali
me reikalauti iš jų pasisakymų, 
žinodami, jog jie turi grįžti ir 
ten gyventi. Bet mes galime pa
vergtiesiems mūsų tautiečiams 
pasakyti, kad mes vakaruose gy
vendami — esam ištikimi Lietu
vai jai dirbam ir tarnaujam.

Ištikimybė ir meilė Lietuvai, 
broliškumas saviesiems tautie - 
čiams, tikėjimas, kad Lietuva 
vėl bus laisva ir nepriklauso
ma -- yra pagrindinės mūsų 
laikysenos ir veiklos Lietuvos 
labui gairės.

Žinodami padėtį okupuotoje 
Lietuvoje, mes gerai supranta
me ko siekia Sovietų Sąjunga ir 
kaip, pagal jos nurodymus, turi 
būti reikalai tvarkomi mūsų 
krašte. A. Sniečkus, ok. Lietu
vos komunistų partijos lyderis, 
neseniai, 1968.XII.16 d., Vilniu
je nurodinėjo komunistams, kaip 
reikia Maskvai tarnauti. Jis sa
kė:

"Šiandien nėra ir negali būti 
demokratijos ir internaciona
lizmo, kuris būtų nukreiptas 
prieš Tarybų Sąjungą ir prieš 
didžiausią mūsų šalies naci
ją... rusų tautą... Nėra ir ne
gali būti šiandien nei antitary
binio, nei antirusiško demokra
tizmo ar internacionalizmo".

Tie žodžiai parodo, kokios 
ok. Lietuvoje yra nuotaikos 
Maskvai tarnaujančių žmonių, 
Ltrie, be to, turi dar propagan
dą varyti ir sakyti, kad ok. Lie
tuva yra laisva, nepriklausoma 
ir demokratiška, kad ten vis
kas gerai... Tie žodžiai patvir
tina, kad rusinimui ok. Lietu
voje durys atdaros. Maskva no
ri, kad galimai greičiau Lietu
vos teritorijoje susidarytų ru
sų kolonistų persvara gyvento
jų tarpe. Rusai atgabenami ta
riamų pramonės specialistųvar- 
du bei kitais pretekstais. Mat, 
Sovietų Sąjunga per keletą me
tų nori Lietuvą taip supramonin
ti, kad galėtų jon atgabenti 500. 
000 rusų darbininkų, tariamų 
specialistų, su šeimomis. Rusų 
kalba verčiama dėstyti aukšto
se mokyklose specialiai suda
rant 25 rusų studentų grupes. 
Rusų kalba dėstomi dalykai ir 
speciąllnėse mokyklose. Pri- 
durtina, kad rusinimas vykdo
mas ir kitokiais būdais.

Caristlnės Rusijos kolonija- 
linė sistema buvo laikoma pa

LEISTI AR NELEISTI?
Argi dar neaišku?
Dėl ligšiolinės Lietu

vos istorijos versijos 
yra prirašyta daugel to
mų.

Prieš — vienas C. 
Gedgaudas teišdrįso iš
kelti pirmųjų mūsų Tė
vų tezes, jas moksliškai 
pagrįsdamas.

Tai ar būtų didelis 
žygdarbis jojo darbą 
stengtis užgniaužti? Ar
gi bijoma, kad aptikę jo 
įrodinėjimus (kuriems 
patikrinti reikia keletos 
metų ir būrio specialis
tų) mūsų priaugančios 
kartos tyrinėtojai nueis 
mums uždraustais ke
liais tiesos ieškoti?

Be to, negi tokia kny
ga būtinai turi tapti 
evangelija? Mokslo pa
saulyje, o ypač istorijos 
srityje juk turime aibes 
probleminių tezių ir to 
paties siužeto įvairiau
sių traktavimų. Tai ne 
tik mokslui nekliudo, o 
priešingai įgalina visa
pusiškai nušviesti na
grinėjimus, o skaityto
jas laisvas daryti savo 
išvadas.

Č* Gedgaudas storo
ką ąžuolą nutašė, nepai
sydamas, kur skiedros 
bekris. Turėtume jam 
tik dėkoti, praskinant 
naujas perspektyvas. Pa
tyriau, kad šiuo metu Č. 
Gedgaudo veikalu prade
da domėtis JAV univer
sitetai. Retam mūsų iš
eivijos nariui tepavyko 
tai pasiekti.

O kuo gi pasižymėjo 
tie skeptikai, priešingi 
jo knygos leidimui? Ar
gi mokslinis jų pasiruo
šimas apsiriboja tik Viš
teliausku?

Todėl visai paremiu 
gerbiamojo M. Aukštuo
lio gražią iniciatyvą, 
ypač, kad jis pats apsi
ėmė tuo reikalu patarpi
ninkauti (Žr. š.m. Dir
vos Nr. 9 jo laišką: "Mū
sų tautinės garbės isto
rija").

Juozas Švaistas 
Santa Monica

vojinga, nes ji buvo vykdoma 
rusų masiniais antplūdžiais. So
vietų Rusija tą patį metodą var
toja, tik jis dabar pavojinges
nis, nes dėl technikos pažan
gos --jį galima greičiau reali
zuoti ir komunistinė propagan
da sugeba taip pridengti šū
kiais, kurie atrodo gražūs, o 
praktikoje vergiją reiškia. Tai 
daroma ne vien Lietuvoje, bet 
ir Latvijoje ir Estijoje. Tai 
sudaro didelį pavojų ne tik tų 
kraštų valstybių, bet ir tautų 
likimui.

Ryžtingų pastangų dėka — 
JAV Atstovų Rūmai ir Senatas 
yra priėmę 416 rezoliucijų. Se
natoriai, kongresmanai ją pri
simena, dažnai pakartoja. Tai 
ir mes prisimename ir pakarto ■ 
jame. Retai tai randame sveti
mųjų spaudoje. 1969.1.29 d. Se
nato Mažumos lyderis, Šen. 
Dirksen, kalbėjo apie Ukrainos 
šventę Senate. Jis priminė 416 
rezoliucijas. Kartu pabrėžė, kad 
pavergtųjų tautų prisiminimas 
bus geresnis tada, kada pasaky
tos kalbos taps padaringomis. 
Žinome, kad Atstovų Rūmuose 
dažnai yra keliama mintis, kad 
būtų įkurtas Specialus Paverg
tosioms Tautoms Komitetas. 
Tai pakartojo savo kalboje kon
gresmanas Frank Horton (iš 
New York valstijos), priminda
mas Vasario 16 Dieną. Didžioji 
spauda apie palankias mums se
natorių Ir kongresmanų kalbas 
— nutyli.

Didžioji spauda apie Baltijos 
Valstybes dažniausiai tespaus- 
dina tai, kas parašoma laikraš
čių korespondentų, esančių 
Maskvoje bei atsilankančių Į 
Vilnių, Rygą bei Taliną.

(Nukelta į 4 psl.)
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Kada keikiasi raidžių rinkėj LIETUVOS BYLA TARPTAUTINĖJE ARENOJE...
Žurnalistas VI. Ra

mojus, Dirvos skaityto
jams pažįstamas iš savo 
puikių reportažų, kurį 
laiką dirbęs rinkėju (li
notipininku) Drauge, da
bar dirbąs prie "Chica-- 
gos Sun-Times" rinki
mo, Tėviškės Žiburiuo
se vasario 2 d. parašė 
straipsnį "Kada keikias 
raidžių rinkėjai?”, ku
ris gali būti įdomus ir 
Dirvos Skaitytojams.

Lietuvių laikraščiuo
se bendradarbiai rašo 
visaip — vieni rašomą
ja mašinėle, kiti ranka. 
Vieni tik vienoje lapo pu-r 
sėje, kiti net ir abiejo
se. Dauguma rašo su
grūstomis eilutėmis, tik 
retas kuris mašinėle ra
šydamas palieka dvigubą 
tarpą (amerikiečių spau
doje neapeinama taisyk
lė). Joks didžiosios spau* 
dos kolumnistas ar re
porteris straipsnio nera
šo ranka, nes toks 
straipsnis nepasiektų 
spaustuvės.

Lietuvių spaustuvėse 
mėgdavau gražiai ranka 
parašytus straipsnius, 
kur būna paliekami užtek
tini tarpai redaktoriaus 
pataisymams. Daug la
biau keikdavomės prie 
tų rankraščių, kurie,kad 
ir mašinėle rašyti, bet 
eilutės sugrūstos ir dar 
priraizgyta paties auto
riaus pataisymų. Kai 
prie tos makalynės pri
sidėdavo redaktorių mar
ginimai, toks rankraštis 
būdavo tikra pražūtis. 
Autoriai turbūt niekada 
nepagalvoja, kiek rinkė
jai tokiais atvejais juos 
keikia.

Palyginimui šią aki
mirką prisimena du lie
tuvių spaudos bendradar
biai — Ed. Šulaitis ir P. 
Gaučys. E. Šulaitis ma
no dienomis rašydavo 
ranka, bet jo braižas aiš*. 
kus ir tarpai tarp eilučių 
dideli. Toks pat kun. dr. 
Ig. Urbonas ir eilė kitų. 
P. Gaučys visad rašo ma
šinėle, bet rankraštį su
lieja ir siunčia redakto
riams nuorašą. Prisi
menu, kiek mano ben
dradarbiai nervindavo- 
si... Mažai kas savo 
straipsnius taip kietai 
ištaiso, kaip Kazys Bra-- 
dflnas, bet jo mašinraš
čio tarpai visada dideli 
ir rankraštis labai aiš
kus. Panašiai ir "Drau
go" moderatoriaus kun. 
Pr. Garšvos. Neblogai 
rankraščius paruošia 
Pr. Alšėnas, J. Vaičiū
nas, St. Daunys, Jurgis 
Janušaitis ir visa eilė 
kitų, nors kaikuriuos iš 
šių bendradarbių gero
kai apkarpo redaktorių 
žirklės...

AR AMERIKIEČIAI 
REDAKTORIAI 
BRAUKO 
RANKRAŠČIUS?

Parašęs paskutinį sa
kinį, net išsigandau, kad 
kuris iš lietuvių spau
dos bendradarbių ant ma- 
nęs neužsirūstintų. Tad 
skubu atsakyti į klausi
mą: ar amerikiečiai re
daktoriai brauko rank
raščius? Pašėlusiai! 
AP, UPI ir kitų agentū
rų perduotos žinios labai 
dažnai sutrumpinamos 
paliekant tik ketvirtada
lį. Kai atsiranda reika
las, trumpina Alsopą, 
Drummondą, Kupcinetą 
ir kitus garsiuosius "ChL 

cago "Sun-Times" ko- 
lumnistus. Tai įvyksta 
tuo atveju, kai jų skil
tys neišsitenka puslapy
je. Tada technikinis pus
lapio redaktorius (ma- 
keup editor) savo atsa
komybe nubraukia tai, 
kas jam atrodo mažiau
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Štai pavyzdys, kaip New York Times redakcija "ištaiso” savo 
sporto redaktoriaus Thaddeus Jonės straipsnj.

reikšminga. Kupcinet, 
kurio rankraščius teleis
ta rinkti tik linotipais, 
bet ne automatizacijos 
būdu, tokiais atvejais ne 
kartą pats ateina į spaus
tuvę pasitarti su techni
kiniu redaktorium, o kai 
kada net pas linotipinin
kus atsargiai pakeisti ku
rios nors pavardės. Be 
galo mandagus ir taktiš
kas žmogus.

Man tiesiog keista, 
kad kaikurie lietuvių 
spaudos bendradarbiai 
prie savo raštų prideda 
pastabą: negalima
braukti nei vieno žodžio. 
Buvo laikai, kada ir aš 
pats panašiai galvojau. 
Jei jau tokia pasaulinė 
garsenybė, kaip Also- 
pas, nepyksta už brau
kymą, tai, bičiuliai, mes 
tik turim pasitikėti re
daktoriais ir dėkoti 
jiems, nes jie žino, ką 
daro.

KAS PJAUNA RINKĖJUS 
AMERIKIEČIŲ 
DIENRAŠČIUOSE?

Kaip jau minėjau, 
straipsniai pas mus ma
šinėle parašyti, visada 
su dvigubais tarpais, tad 
rankraščiai atrodo kaip 
auksas. Įvairūs bendra
darbiai dažnai rašo ant 
geltono popieriaus, kad 
redaktorių ir rinkė
jų akims būtų leng

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

E:

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($5,000.00 ar daugiau, įdedant po $500.00)

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po $1,000.00)

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

(2212 VVEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

viau. Bet ir šitoje ge
rovėje yra tamsesnių dė
mių. Tolimo rašymo te- 
letipai žinias ir straips
nius parašo tik didžio
siomis raidėmis. To
kiais atvejais redakto
riai paskubomis brūkš
neliu pabraukia tas rai-

Iii * »lii tIttf Iii* If «now bėgas to fall 
rihaJ-vajk^pIajodlna^MaBO blltcard.

des, kurias palikti di
džiąsias. Bet labai ir 
labai dažnai daug tokių 
žodžių praleidžia. Rinkė
jai čia turi gerai orien
tuotis, kur yra tikriniai 
daiktavardžiai, kur dien
raščio stilius reikalauja 
didžiosios raidės, nes 
didelį nuošimtį klaidų 
darydamas gali netekti 
unijos kortelės ir darbo.

Kartais labai žiaurūs 
būna atskirų laidų pusla
pių pataisymai. Po pir
mosios laidos pasirody
mo už dviejų valandų iš
eina antroji laida ir jau 
atspausdintose žiniose 
yra įvykę kaikurių pa
sikeitimų. Redaktoriai 
dažniausiai puslapius su
brauko ir čia ranka pri- 
raizgo įvairiausių patai
symų, naujų sakinių, daž
nai net ir pavardžių. 
Pvz. nukrito lėktuvas. 
Pirmoje laidoje paskelb
tos 25 žuvusiųjų pavar
dės, o dabar dar prisidė
jo kokios penkios. Vi
sa tai surašo įvairiuose 
kampuose ir kartais la
bai neaiškiai nurodo į ku
rią vietą tai įjungti. Tas 
klaidų taisymas ir yra 
pats sunkiausias didžio
sios amerikiečių spau
dos rinkėjų darbas-Jis 
atliekamas neautomati- 
zacijos būdu, apie kurią 
stengsiuosi pakalbėti ki
tame straipsnyje, bet rin-v

(Atkelta iš 3 psl.)
Spaudos tyla mus kankina, sle

gia. Ne vienam kyla mintis, ką 
daro mūsų veiksniai, veikėjai. 
Juk tvirtiname, kad yra šimtai 
kunigų, gydytojų, Inžinierių, ar - 
chitektų, profesorių, mokslinin
kų JAV ir kituose vakarų kraš
tuose. Mes didžiuojamės tūks
tančiais studentų, milijonu lie
tuvių, esančių JAV. Kartais su
žinome ir tai, kad svetimieji mū
sų valstybių nebelaiko nepri
klausomais kraštais. Iliustraci
jai -- štai ištrauka iš Didžio
sios Britanijos Užsienių Reika
lams Pasekretorlaus, William 
Whltlock, pareiškimo, padaryto 
1969.1.22 d. House of Commons, 
Londone, kada jis gynė Foreign 
Compensation Bill, liečianti Bal- 
tijos valstybių depozitų likimą 
Anglijoje. Jis taip išsitarė: "Ar 
mums tai patinka, ar ne — trys 
nepriklausomos Baltijos vals
tybės, kaip tokios, išnyko", 
(Zlūr. Hansard, 1969.1.21-22 d. 
d. numeri, pusi. 608). Tuo tar
pu Anglijos Vyriausybė, kaip 
nuolat pareiškiama, nėra de ju
re Baltijos valstybių okupaci
jos pripažinusi.

Tokioje padėtyje, siekiant Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo -- mums tenka sunkūs, rim
ti uždaviniai, nelengvi atlikti. Be 
ryžto --reikia nuolatinio budru
mo, veiklos. Laimi tie, kuriedir- 
ba. Veiklai reikia piniginių ištek -

kėjų pirštais ir laužyto
jų rankomis. Todėl, kai 
6;45 v.v. išeina antroji 
dienraščio laida, jaučia- 
me, kad akmuo nusirito 
ir ramiai sau geriam 
kavą, nes žinom, kad tre
čios laidos pataisymo at
sakomybė jau guls antki
tos pamainos pečių.

Iš lietuvių redaktorių 
teko nugirsti, kad ameri
kiečių spauda niekada ne
dedanti atitaisymų, ku
rių lietuviai dažnai reika
lauja iš savųjų laikraš
čių. Kiek esu pastebėjęs 
amerikiečiai redakto
riai daro baisybę atitai
symų sekančioje laidoje, 
tik jie to viešai neskel
bia. Tos įvairios patai
sos yra kasdieninis reiš
kinys. Vedamųjų straips
nių puslapiai, kurie bū
na viena diena anksčiau 
surenkami ir sulaužomi 
prieš spausdinant dar 
peržiūrimi teisinių pa
tarėjų, kad neįsiveltų į 
teisines painiavas.

Tad, mieli spaudos 
bendradarbiai, rašyki
me lietuvių laikraš
čiams vienoje lapo pusė
je ir, svarbiausia, pali
kime didesnius tarpus 
tarp eilučių. Šiais mo
derniais laikais spaudos 
žmogus nebeturėtų 
skųstis, kad negali ar ne
pajėgia įsigyti rašomo
sios mašinėlės. Tada 
nekeiks mūsų nei redak
toriai, nei rinkėjai, o ir 
patys straipsniai bus ta
da redaktorių geriau iš
taisyti, rinkėjų tiksliau 
surinkti ir skaitytojams 
bei patiems autoriams 
daug malonesni skaityti. 

Uų, aukų. Reikia pasišventėlių, 
rtlpestingų žmonių, kurie visą 
laiką dirbtų. Mūsų pajėgumas tu
ri būti toks, kad nereikėtų saky
ti — neturime žmonių, neturi
me pinigų ir dėl lėšų stokos ne
galime tai ir tai padaryti. Nei 
ALTaryba, nei VLIKas nei kiti 
veiksniai sumetiniaistrisdešim
ties tūkstančių dolerių biudže
tais nedaug ką gali atlikti. Toks 
biudžetas -- tai pasiturinčios 
vienos amerikiečių šeimos me
tinis biudžetas, kurio pasiekia ir 
ne viena lietuvių kilmės šeima. 
Lietuviai pinigų gali ir daugiau 
sumesti. Pavyzdys — 1965 metų 
lapkričio 13 dienos žygis New 
Yorke, kada per trumpą laiką 
buvo surinkta aukų virš 60,000 
dolerių. Kartais aukų rinkimas 
nepavyksta. Turiu galvojeJung- 
tinio Finansų Komiteto atveji — 
kada 1968 Lietuvos Laisvės Ko
vos Metais — nepavykę, kaip 
skelbiama, surinkti net 30,000 
dolerių. Lietuvių Fondui — per 
keleris metus nepavyko vieną 
milijoną dolerių pasiekti, ka
da, kaip kai kurie ekonomis
tai tvirtina, JAV lietuviai, esą 
gali Lietuvių Fondą sudaryti ne 
vieno milijono, bet penkių mili
jonų!

Pagalvotlna, ar kartais nė
ra įsibrovusi liga mūsų tarpe 
perdaug viešai negeroves kelti 
ir puldinėti, kritikuoti asme
nis, kurie yra atsakingose pa
reigose. Atrodo, jog būtų pa
mirštama gražus šūkis, kur| bu
vęs Lietuvos Prezidentas, dr. 
K. Grinius, būdamas Vokietijo
je, yra metęs, būtent: "Paskelb
ti vieni kitiems amnestiją.” Pa- 
galvotina taip pat apie mūsų jau
nimo {sitraukimą { veiklą. Ta 
prasme atkreiptinas dėmesys 
| A. Mažeikos, 1965.XI.13 d, 
žygio vadovo, pareiškimą: "Mes 
turime dėti visas pastangas 
grąžinti Lietuvai nepriklauso
mybę... kuo daugiau {traukti jau
nimo | kovą už Lietuvos lais
vę ir ugdyti tikėjimą likti lai
mėtojais." (Žiūr. Dirva 
1969.L31 d., Nr. 9, E. Cekie- 
nės straipsnis — "Mums viską 
davė Lietuva.”)

Šia proga prisimenu Paryžiu
je turėtą viename prancūzų pri
ėmime pasikalbėjimą su pasku
tiniu caristinės Rusijos amba
sadoriumi -- Maklakovu. Jis 
taip nusiskundė: "Mes baltieji 
rusai žuvę. Nebeturime jauni
mo, kuris suprastų mūsų kovos 
dvasią". Tie žodžiai yra lyg 
{spėjimas mums, kad galime ir 
mes atsidurti panašioje būklė
je, jei jaunimo ne|trauksime | 
bendrą veiklą ir jei jaunieji ne
turės tautinės kovos nusiteiki
mų.

Su pasigėrėjimu, džiaugsmu 
ir pagarba mums tenka sutikti 
kiekvieno lietuvio, ypač jaunų
jų, kūrybą, pasisekimus ar lai
mėjimus bei pasišventimą tau
tinėje veikloje. Tenka mums vi
siems talkos būdu įsitraukti 
| bendrą darbą, {prasti išvien 
kartu veikti. Savitarpyje vienin
gai veikdami, jaunųjų padeda
mi, mes svariau galime ir pas 
svetimuosius pasireikšti bei 
juos mūsų bylai palenkti, nes 
mūsų akademikai, jaunimas tu
ri gražių ryšių ir gali jau ne
maža {takos turėti.

Nežiūrint sunkių mūsų darbo 
sąlygų, nežiūrint Sovietų Są
jungos galingumo ir {taklngumo 
— mūsų visų bendra veikla, 
suderinta su kitų pavergtųjų 
kraštų veikėjų darbu, — gali 
daug sėkmingų rezultatų duoti. 
Mūsų jėgos, palyginus su mū
sų pajėgomis ir veikėjų skai
čiumi 1917-20 metų laikotarpiu 

— visais požiūriais yra šimte
riopai didesnės. Mūsų finan
sinis pajėgumas yra stipresnis. 
Mūsų ryšiai, prityrimas ir ga
limybės pasiekti asmenis, ku
riuos norime matyti -- yra ne
blogiausioje padėtyje. Lietu
vos Diplomatinės ir Konsula- 
rinės Tarnybos, Pasiuntinybių 
ir Konsulatų egzistavimas, Lie
tuvos valstybės okupacijos ne
pripažinimas iš JAV ir kitų 
valstybių pusės -- yra dalykai, 
kurie padeda Lietuvos bylą iš
laikyti gyvą. Tai — mūsų vei
kimui suteikia reikšmingumo ir 
svarumo. Besireiškianti opozi
cija {vairiais būdais Sovietų Są
jungos bei jos satelitų viduje, 
ypačiai išryškėjus Brežnevo 
doktrinai po Čekoslovakijos oku
pacijos — yra taip pat reiš
kiniai, kurie mūsų viltis ir ryž
tą veikti stiprina. Mes giname 
ne paprastą reikalą, bet lietuvių 
tautos, Lietuvos likimo bylą.

Likimo lemta buvo man iš 
arti pažinti partizaną Juozą Luk
šą - Skrajūną -- J. Daumantą. 
Leiskite man priminti žodžius, 
kuriuos ne kartą esu Iš jo gir
dėjęs:

"Krašte galvų yra. Mes žino* 
Sime, kas, kaip ir kada daryti
na. Pamokymų mums nereikia. 
Krašte mes laukiame iš lais-' 
vų lietuvių -- pagalbos ir pa
ramos".

Esu tikras, kad tuo jis iš
reiškė ne vien savo mintis. Ly
giai esu tikras, kad partizanų 
judėjimo laikotarp{ lydės pada
vimai apie jų heroiškus žygius 
dėl Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės.

Vasario Šešioliktąją įprasmin
sime ir žuvusius dėl Lietuvos 
pagerbsime tik pozityviais dar
bais, vieninga politine veikla, 
gražiais kultūriniais laimėji
mais. Tarpu utinei padėčiai pa
krypus mums palankia prasme 
— visa tai patikrins Lietuvos 
nepriklausomybės ir gerovės 
atstatymą.

HELP WANTED MALĖ

F.XPF.RIENCED
GEAR CUTTERS

' BARBER COLEMAN & FELLOWS. 
Steady day position, fully paid hospi- 
tal, medical & liffe insurance. Apply: 

CENTRAL GEAR CORPORATION 
971 East 10 mile

Madison Heights, Mich. 
(13-19)

MILL OPERATORS
We have immediate openings for jour
neymen mill operators or men vvilh 8 
years mill experience.

ALSO

MACHINE BUILDERS
Immediate openings for expcrienced 
machine builders. Men wilh addi- 
tional experiencc and knovvledge in 
hydraulics are preferrc^.,
lf you are looking for a job with 
good vvagcs, excellent benefis and 
diversified and challenging vvork ap
ply at:

Micromatic Hone Corp.
8100 SCHOOLCRAFT 

DETROIT. MICH. 
(313) WE 3-7835 

An l‘.qual Opportunity Employer 
(14-16-

SHEET METAL 
MECHANICS

Experience in layout prototype 
and sample part fabrication.

STEADY WORK 
COOD FRINGE BENF.FITS 
NO AGE RESTRICT1ONS

M. N. METAL PRODUCTS 
CORP.

1300 E. 9 Mile Rd. 
Hazel Park, Mich.

313 — LI 1-4050 or JO 4-5986 
(1317)

DIF. MAKERS
L.ATHE HANDS 

MACHINE REPAIRMEN 
Permanent position, 2nd shift, jour- 
neyman's card necessary.

BORG & BECK DIV. 
12501 Chrysler Freeway 

petroit, Mich.
An Equal Opportunity Employer 

(12-21)

BOX MAKER
BOX MAKER ADJUSTORS 

Jplendid opportunities for men with 
experience on gluing machines for 
folding boxes. Will consider training 
men in paper and related industries. 
Phone Mr. Vizkelety, 3 13-341 -2221. 
Wolf Detroit Envelope Co., 14700 
Dexler Blvd., Detroit, Mich. (I4-I7>

WANTED AT ONCE
DIE MAKERS

Mušt be able to build dies from 
parts prints, top vvages paid, and 
benefits.

Apply in Person 
CASS MACHINE CO.

691 Antoinette, Detroit, Mich.
(11-20)



1969 m. vasario 26 d.

Detroitiškiai neolituanai išpildant programą: R. Putriūtė, R. Kau- 
nelytė ir D. Gaižutytė, palydint akordeonu A. Paškui.

J. Gaižučio nuotrauka

JAUNIMO VAKARAS DETROITE
Vasario mėn. 8 d. Lie

tuvių Namuose Korp! 
Neo-Lithuania suruošė 
talentų vakarą. Jiems 
talkininkavo Chicagos ir 
Clevelando kolegos. Pla
katai, skelbimai laikraš
čiuose ir per lietuvių ra
diją, prie bažnyčių dali
nami lapeliai ir puikus 
oras davė vilčių, kad sa
lė bus pilna detroitie- 
čių. Deja, nejauku darė
si, kai 8 v.v. būrelis at
ėjusių dairėsi į kėdes ir 
duris, laukdami, kad ur
mu sugūžės detroitie- 
čiai. Susirinkus kelioms 
dešimtims svečių, sce- 
non išėjusi korp. Aud
ronė Vaitiekaitytė pa
sveikino svečius ir pri
statė kolegę iš Chicagos 
Eglę Juodvalkytę.

Eglė labai gražiai pa
deklamavo Joniko "Vil
niui prisiminti", o Ka
zio Binkio "Gėlės iš šie* 
no" išpildė su tokiu įsi
jautimu, kad visi pajuto 
tą binkiškai žaismingą, 
giliai išgyventą jaunos 
mergaitės nuotaiką, ka
da ji sprendžia myli ją, 
ar ne, jos pamiltasis ber
nelis. Vėliau Eglė 
meistriškai padeklama

Clevelandiškiai neolituanai išpildant programą: J. Staškunaitė.K,
Jankutė, D. Čiuberkytė ir M. Gatautis. J. Gaižučio nuotrauka

vo V. Mykolaičio-Putino 
"Mortus Voco". Eglės 
sukurta mirtis pradžioj 
atrodė šiurpiai baisi, vė
liau — laukiama palydo
vė, parodyt keliui į ne
žinomą šalį.

Detroitietė 15-metė 
Irutė Vizgirdaitė, gra
žiai akompanuojant Vi
dai Bliudžiūtei, padaina
vo "Kas bernelio sųmis- 
lyta" ir "Toks mūsų li
kimas". Jei pirmoj dai
nelėj jautėsi silpnesnių 
vietų, gal per aukštos 
gaidos, ar dainelė jaunai 
dainininkei per sunki, 
tai antrojoj Irutė parodė 

gražų balsiuką ir laisvą 
žavią laikyseną.

Gražiai pasirodė Cle
velando jaunieji talentai: 
Danutė Ciuberkytė ir 
Mindaugas Gatautis, gi
taroms palydint K. Jan-

Chicagietė Eglė Juodvalkytė 
deklamuoja.

J. Gaižučio nuotrauka 

kūtei ir J. Staškūnaitei, 
išpildė eilėraščių pynę. 
Po to mergaitės, gita
roms pritariant, padai
navo "Gražių dainelių" 
ir "Vasaris".

Publika seka programą. Iš kairės: Dr. Br. irPr. Zelbos, S. Narbu
tienė, Dr. M. ir N. Miškiniai, E. Vasiliauskas, P. Gaižutienė ir R. 
Vaitiekaitienė. J. Gaižučio nuotrauka

DIRVA

Detroitietės Dalia Gai- 
žutytė, Rūta Kaunelytė 
ir Regina Putriūtė, akor
deonu grojant Antanui 
Paškui, išpildė melode
klamaciją "Išėjo broliai 
į girią" ir "Stoviu aš pa
rimus". Asta Banionytė 
Antanas Paškus, Rober
tas Selenis ir Edvardas 
Sventickas Pauliaus Jur
kaus legendą "Septyni Ri 
teriai". Jų montažą paly
dėjo muzika, o baigus 
prigęso šviesos ir gilu
moje pasirodė Vilniaus 
miesto detalė. Įspūdis ne
paprastas.

Abudu žodinius daly
kus paruošė Dalia Juk- 
nevičiūtė-Šimoliūnienė. 
Kiek daug širdies, darbo 

I. Vizgirdaitė ir prie pianino 
V. Bliudžintė išpildant progra
mą. J. Gaižučio nuotrauka

ir pasiaukojimo ji įdė
jo, suprato tik tie, kurie 
žavėjosi abiem dalykė
liais ir katučių audra pa* 
rodė savo susižavėjimą. 
Kas svarbiausia ji suža
dino juose norą nebaigti 
šiuo pasirodymu, bet ir 
ateityje tobulintis.

Pabaigai studento Dai
niaus Beržanskio vado
vaujamas orkestras su 
dainininke I. Vizgirdai
te, maloniai nustebino 
visus gražiai išpildyda- 
mas: "Tavo šypsena", 
"Puriena" ir "Pavasa
ris".

Susirinkus į sceną vi
siems programos atlikė^ 
jams Korp! Neo-Lithua
nia, Detroito skyriaus 
pirmininkas Arūnas Vai- 
tiekaitis širdingai vi
siems padėkojo. Detroi- 
tiečių vardu padėkojo An
tanas Paškus, o Dalia 
Gaižutytė, įteikė raudo
nų rožių puokštę D. Ši- 
moliūnienei.

Programai pasibaigus 
prie gražiai papuoštų sta
lų susėdę svečiai vaiši
nosi Užgavėnių skanumy
nais ir dalinosi įspū
džiais. Visi stebėjosi: 
kodėl taip dažnai kalbam 
apie jaunimą. O kai rei
kia, taip mažai jam pa
rodom dėmesio. Jauni
mas šių kartu mūsų ne
apvylė, bet buvo skau
džiai apvilti suaugusių 
abejingumu.

S. Kaunelienė

Kovo 8 d. 7 v.v. Jaunimo Centre Chicagoje "Laiškų Lietuviams" parengime bus statoma G. B. Per- 
golesi komiška opera "La Servą Padrona" (Ponia tarnaitė). Nuotraukoje pastatymo reikalu tariasi: 
Laiškai Lietuviams red. K. Trimakas, S.J., akt. J. Valentinas, D. Kūčėnienė, Vyt. Nakas ir (stovi) dail. 
J. Daugvila.

'PONIOS TARNAITĖ’ JAUNIMO CENTRE
Kiekvienais metais 

tėvų jėzuitų leidžiamo 
žurnalo "Laiškai Lietu
viams" rengiamas vakar 
ras pasižymi kuo nors 
ypatingu.

Šiais metais kovo 8 d. 
tradiciniame parengi
me, Jaunimo Centro sa
lėje, Chicagoje bus pa
statyta Giovanni Per- 
golesi komiška opera 
"La Servą Padrona" (Po
nia Tarnaitė).

Operos pastatymą su
organizuoti yra žymiai 
sunkiau negu eilinį kon
certą. Kaip ir kiekvie
na opera, taip ir ši rei
kalauja ne tik dainininkų 
sąstato, bet ir kitų daly
kų: dailininko suprojek
tuotų dekoracijų, orkest
ro, kostiumų, scenos ap
švietimo specialistų, 
režisūros ir eilės kitų 
sceninių atributų.

Jau nuo 1968 m. ru
dens buvo pradėta šiai 
operai ruoštis. Dabar
tiniu metu intensyviai 
vyksta repeticijos. Dai
lininko J. Daugvilos de
koracijos žada būti kuk
lios, bet skoningos ir 
pritaikytos operos lai
ko dvasiai. Solistams 
kostiumus suprojektavo 
dail. N. Banienė. Operą 
režisuoja ir vaidybinę 
partiją sutiko atlikti J. 
Valentinas, operos solis
tais bus sopranas Dalia 
Kūčėnienė ir bosas Vy
tautas Nakas, laimėjęs 
"Margučio" ir "Dirvos" 
suruoštuose dainininkų 
konkursuose premijas.

Šios operos iniciatorė 
yra dainavimo pedago
gė Izabelė Motekaitienė, 
kuri drauge su Manigir- 
du Motekaičiu muzika
liai paruošė dainininkus. 
AtSKirai reikėtų pažy
mėti Dalia Kūčėnienė, 
kuri dainavime padarė 
didelę pažangą. Ji muzi
kali ir turi gerą kolo
ratūrinį sopraną. Da-. 
bartiniu metu ją gali
ma priskirti prie iški
lių mūsų dainininkų.

18 šimtmetyje Euro
pos kraštuose, o ypač Ita
lijoje iškilo eilė labai ta
lentingų kompozitorių, 
kurių kūriniai ir dabar 
dar nepaseno, mielai 
klausomi ir turi tolimos 
praeities neišblėsusį 
žavėsį. Vienas tokių 
kompozitorių yra Gio
vanni Pergolesi. Savo 
trumpo gyvenimo amžiu
je jis sukompanavo ora
toriją "Stabat Mater", 
daug sonatų, kvartetų ir 
keletą operų iš kurių

ANTANAS NAKAS

žymiausioji yra "La Ser- 
va Padrona". Ši komiš
koji opera atidarė du
ris, pro kurias į pasau
lio operos scenas įžen
gė Mozartas ir Rossini. 
Po kompozitoriaus mir
ties ši opera buffa (ko
miškoji opera) užkaria
vo Prancūzijos ir Vokie
tijos operinio teatro sce
nas. Vokiečiai šią operą 
pavadino: "Wie šie
pfeift, so muss er tan- 
zen" (Taip kaip ji švil
pia, taip jis turi šokti). 
Šiuo metu opera yra 
įtraukta į repertuarą vi- 
sų pasaulio kraštų ope-
rų.

FLORIDOS LIETUVIU ŽINIOS
NEPRIK DAUSOM Y BĖS 

MINĖJIMAS

Sekmadienį, vasario 16- 
tą, Miami lietuviai ir sve
čiai iš kitur gražiai paminė
jo Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktį.

Programa įvyko Lietuvių 
Klubo salėje. Kalbėtojais 
buvo D. Kuraitis ir V. 
Adamkus iš Chicagos. Ki
tas žymus chicagietis, Al
girdas Brazis, buvo minėji
mo meninės dalies solistas. 
Buvo gauta ir perskaityta 
proklamacijos Miami bur
mistro Steven Clark ir Flo
ridos gubernatoriaus Claude 
Kirk.

Po programos buvo vaka
rienė ir šokiai.

Miami dideliame amfite
atre Bayfront parke, kas 
savaitę penktadieniais būna 
koncertai. Vasario 14 d. 
koncerte buvo pakviestas 
padainuoti mūsų artistas 
Algirdas Brazis. Ten suei
na paklausyti tūkstančiai 
kitataučių.

VAIDINIMAS

Vasario 9 d. Lietuvių 
Klubo salėje buvo sureng
tas linksmas vaidinimas, 
vietinių scenos mylėtojų 
pastangomis, "Vieno kaimo 
gyventojai”. Vaidinimai čia 
yra labai retas dalykas.

NESUSIPRATIMAI

Miami Lietuvių Klubo na
rių tarpe pasireiškė nesusi
pratimai, tūliems veikėjams 
ir buvusiems valdybos na
riams stengiantis lietuvių 
klube susirinkimo metu 
naudoti amerikietišką kal
bą, kuri senosios kartos 
žmonėms visada buvo sveti
ma ii- nepageidaujama. Jie 
darbavosi, steigė lietuvių 
salę saviems lietuviškiems 
reikalams, lietuvybei palai-
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Jos muzika grakšti, 
melodinga su arijom 
ir duetais, perpinta są
mojingais rečitatyvais, 
padedančiais išryškinti 
nors ir nesudėtingą, bet 
patrauklią operos akci
ją-

Giovanni Pergolesi bu
vo nepasiturinčių tėvų 
sūnus. Pastebėję jo dide
lį talentą, jįpradėjo rem
ti tų laikų didikai, ku
riems jis dedikuodavo sa
vo kompozicijas. Negai
lestingoji džiova pakir
to besivystančio geni
jaus sveikatą ir jis mirė 
eidamas vos 26 metus. 
Palaidotas netoli Neapo
lio, Pozzuoli miestelyje.

kyti. Salėje daugelis užrašų 
išrašyta angliškai, ne lietu
viškai. Pasitaikė klubo val
dyboje tokių, kurie viešai 
nariams skelbė, kad čia 
Amerika, kad Lietuvos jau 
niekad nesulauksim. Tas 
tikrus lietuvius piktino. Kai 
kurie buvo nustoję ūpo lie
tuvių salėje lankytis.

Būtų gražu jei lietuviš
kumas vėl pilnai vyrautų 
lietuvių namuose, kaip tai 
buvo kuomet visu entuziaz
mu lietuviai prieš 20 metų 
darbavosi salės pasistaty
mui. (s)

KRIKŠČIONYS DEMO
KRATAI KREIPĖSI J 

SENATORIUS IR 
ATSTOVUS

Jau buvo skelbta, kad 
šios vasario 16-sios proga 
Amerikos Lietuvių Taryba 
specialiu memor a n d u m u 
kreipėsi į JAV senatorius ir 
Atstovų Rūmų narius, pri
mindama sovietinės Lietu
vos okupacijos neteisėtumą 
ir prašydama jų aktyvios 
paramos Lietuvos laisvės 
atkūrimo byloje.

Panašiu memorandumu į 
tuos pačius JAV senatorius 
ir atstovus, kaip mes paty
rėme, ta pačia proga krei
pėsi ir Lietuvos Krikščionių 
Demokratų partijos centro 
komitetas. Prie memoran
dumo, kurį pasirašė tos par
tijos pirmininkas A. J. Ka- 
sulaitis ir tarptautinių rei
kalų komisijos pirmininkas 
K. A. Pautienis, buvo pridė
ta ir nacių-sovietų 1939 — 
1941 santykių apžvalga, pa
remta dokumentais iš Vo
kietijos užsienio reikalų mi
nisterijos archyvų. Atliktas 
gražus lietuviškam reikalui 
pasitarnavimas, nes pasiųs
ta per 600 laiškų.
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Lietuviška daina New Yorke
New Yorko Lietuvių 

Vyrų Choras 1963 m. 
muz. VI. Baltrušaičio su
organizuotas, jam pra
eitais metais išsikėlus 
gyventi į Chicagą, buvo 
atsidūręs kryžkelėje — 
iškilo klausimas: dirbti 
ir toliau ar išsiskirsty
ti. Choras neišsiskirs
tė, bet savo naujuoju va
dovu pasikvietė muz. 
Vyt. Strolią. Tiesa, su 
naujuoju vadovu choras 
pradėjo darbą gal kiek 
apipešiotas, dėl vienų ar 
kitų priežasčių dalis cho
ristų nubiro. Tačiau dar 
praeitais metais choras 
įstengė suruošti koncer
tą su nauja programa. 
Tai buvo naujojo diri
gento debiutas. "Debiu
tas visai geras, tai bu
vo vienas iš gerųjų šio 
sezono koncertų", taip 
pažymėjo Darbininkas 
savo praeitų metų Nr. 
38.

Naująjį šių metų se
zoną pradedant buvo lauk
ta, jog nubyrėjusieji cho
ro nariai, bent dalis jų, 
vėl sugrįšiu atgal. Tie
sa, sugrįžo, bet nedaug. 
Tačiau reikiapasidžiaug- 
ti, jog į choro eiles įsi
jungė eilė naujų žmonių.
Tuo padidindami choro 
eiles ir sustiprindami 
chorą vokaliai.

Choras savo repetici
jas turi antradienių (ar
ba ketvirtadienių) ir sek
madienių vakarais, 
Woodhavene, "White 
Horse" tavernos patalpo
se. Laukiama, jog dar 
daugiau dainą mylinčių 
vyrų įsijungs į šio choro 
eiles, nes minėtos 
"White Horse" patalpos 
yra patogioje plačiai lie
tuvių apgyventoje Wood- 
haveno apylinkėje.

Vasario mėn. 22 d. 
choras dainavo "Mu
zikos žinių" rengiama
jame koncerte Eliza- 
bethe, New Jersey, o va
sario 23 d. Philadelphi- 
joj 16-osios vasario mi
nėjime.

Choro repeticijos 
vyksta darbingoje nuo
taikoje, paremtoje susi
klausymu ir nuoširdu
mu. Pažymėtina, jog vi
si buvusieji koncertai ir 
repeticijos pradedami 
punktualiai nė minutės 
nevėluojant.

Choro vadovas muz. 
V. Strolia choristus, ne
galinčius atvykti į repe
ticijas, turėdamas va
landėlę laisvo laiko ap
lanko ir pamoko juos 
namuose.

Brooklyno Operetės 
Choras š.m. balandžio 
mėn. 19 d. rengia savo 
50-ties metų jubilieji
nį koncertą Ridgewoode, 
St. Matthias salėje, kur 
išpildys B. Budriūno kan
tatą "Mokytojo dalia", 
dalyvaujant solistams 
Stankūnaitei ir Veri- 
kaičiui. Chorui vadovau
ja muz. M. Cibas.

Operetės choras tai 
vienas iš seniausiųjų Kel
tuvių chorų Amerikoje. 
Savo eilėse turėjęs daug 
senųjų ateivių, čia gi
musių ir naujai po antro
jo pasaulinio karo apsi
gyvenusių New Yorke. 
Pergyvenęs savo žydėji
mo laikotarpį, pastatęs 
ištisą eilę operečių ar
ba vėl vos vegetavęs, per
traukdavęs savo darbą 
ir vėl atsigaudavęs. 
Šiam chorui vadova
vę įvairūs dirigentai, vie
ni jau iškeliavę amžiny
bėn, kiti dar tebegyve • 

na didžiajame New Yor
ke arba jo apylinkėse ir 
ateina pasiklausyti cho
ro ruošiamų koncertų. 
Pažymėtina, jog newyor- 
kiečiai mėgsta šį chorą 
ir beveik visuomet gau
siai atsilanko į jo pa
rengimus.

Linkėtina, kad choras 
atšventęs jubiliejų, su
stiprėtų, atjaunėtų ir ug
dytų lietuviškos dainos 
meilę New Yorko lietu
vių širdyse.

Beje, New Yorko Lie
tuvių vyrų oktetas vėl 
atsigavo ir ruošiasi nau
jiems žygiams. Atsigavu
siam oktetui vadovauja 
Vyt. Strolia.

Reikia pasidžiaugti, 
jog neseniai čia susior
ganizavo naujas dainos 
vienetas, tai Vyčių Cho
ras. Šiam chorui vado
vauja muz. A. Mrozins
kas. Tai džiugus reiški
nys, kuris gal išjudins 
jaunimą ir sustiprins at
eityje aukščiau paminė
tų beretėj ančių chorų 
eiles.

Tiesa, dar turime New 
Yorke bent kelis chorus

JAUNIMO KULTŪRINIS
SUBATVAKARIS
Keli metai iš eilės Va

sario 16 d. išvakarių 
kult, subatvakaris Bos
tone yra skiriamas jau
nimo pasirodymams. 
Tie parengimai visada 
būna gaivūs savo jau
natve ir bręstančių talen
tų atsiskleidimu. Per 
juos jau prabėgo nemen
kas būrys pianistų, lietu
vių dailiojo žodžio skaP 
tytojų ir visuomeninin
kų.

šių metų kult, subat- 
vakarį, įvykusį vasario 
15 d. ALTS-gos Bostono 
sk. namuose, ryžosi su
rengti čionykščio pada
linio neolituanai. Iš tik
ro gi — senjorės Laima 
Antanavičiūtė ir Birutė 
Vaičjurgytė. Niekeno iš 
šalies nepadedamos, 
jodvi sudarė ir vakaro 
programą — parinko Ju
liaus Kaupo pasaką apie 
Velnią Juoduodegį, kuris 
patekęs į kauniečių tar
pą, nuėjo blogais keliais, 
parašė tai pasakai savo 
komentarus.

Tos pačios Laima ir 
Birutė, iš Chicagos atsi- 
kvietusios kol. Uosį Juod
valkį, o iš Bostono kol. 
Povilą Manomaitį, pasi
rūpino ir Kaupo pasakos 
interpretacija, jos vai
dinimu.

Juliaus Kaupo Dakta
ras Kripštukas pragare, 
iš kur buvo paimta pasa
ka apie velnią Juduode- 
gį, savo grožiu yra reta 
rašytojo dovana gimta
jam miestui. Tačiau tai 
nėra lengva medžiaga įs- 
cenizavimui, o ypač ap
linkoj, kur nėra nei švie
sų, nei garsų efektų, kur 
nėra ir kitų vaidinimo pa
galbinių priemonių. Ne
žiūrint to, Kaupo pasa
kos statytojos Bostone 
Antanavičiūtė ir Vaič
jurgytė sudarė nuotaiką, 
pajėgė atskleisti ir pa
sakos grožį. Klausytojai 
joms už tai atsidėkojo 
nuoširdžiais plojimais.

Birutė Vaičjurgytė jau 
keli metai Bostone yra pa. 
žįstama kaip talentinga 
pianistė ir lietuvių poe
zijos skaitytoja. Savo 
gabumais, atlikdama mo-

DIRVA

veikiančius prie lietu
viškų parapijų ir retkar
čiais pasirodančius 
scenoje su lietuviška dai
na. Šie chorai suvaidinę 
praeityje gana didelį 
vaidmenį, išlaikant lie
tuvišką dainą gyvą,da
bar silpnėja ir menks
ta, nes ir pačios para
pijos, esančios toli nuo 
lietuvių gyvenamų vieto
vių, silpnėja ir menks
ta.

Maironio vardo šešta
dieninė mokykla veikian
ti Brooklyne per eilę me
tų išleido šimtus jaunuos 
lių. Tačiau kiek iš jų 
mes matome choruose 
dalyvaujant — tik vieną 
kitą. Prie minėtos Mai
ronio mokyklos veikia 
graži tautinių šokių gru
pė. Tačiau reikėtų, jog 
prie šios mokyklos veik
tų ir dainos vienetas, ap
jungiąs ne tik lankan
čius šią mokyklą, bet 
jau ir išėjusius iš jos. 
Toks jaunimo ansamblis 
gal papildytų ateityje be<- 
retėjančių chorų eiles 
ir išlaikytų gyvą mūsų 
lietuvišką dainą didžiaja
me New Yorke.

S. Sakalas

BOSTONE
terėlės, teismo sekreto
rės ir skaitytojos vaid
menis, ji švietė ir Kau
po pasakoj. Birutės lie= 
tuvių kalba yra be prie
kaištų.

Maloni staigmena bu
vo Laima Antanavičiūtė, 
kuri tik dabar pradeda 
pasirodyti kaip dailiojo 
žodžio skaitytoja. Auto
riaus pasakojimus Kau
po pasakoj ji skaitė su 
įsijautimu, su gerom in
tonacijom, gražiu tyru 
balsu ir gera lietuvių kai- 
ba. O kiekvienas prieaug
lis tuose "nepelninguose 
versluose" savaime džiu
gina širdį! Lauksim ir ki
tų Laimos pasirodymų.

Svečias iš Chicagos 
Uosis Juodvalkis, pui
kiai pažįstamas iš Korp. 
Neo-Lithuania stovyklų, 
kur jo išradingumas ste
bina "didžius ir mažus", 
Jul. Kaupo pasakoj, nors 
repetavęs tik vieną va
karą, visus savo vaidme
nis (profesoriaus, kle
bono, teisėjo ir kt.) atli
ko jaukiai ir šiltai, gali
ma sakyti, "profesiona
liškai". Gražus jo bal
sas, pavyzdinga ir gimto
ji kalba.

Vakaro debiutantas, 
taip pat naujas kylantis 
talentas, buvo Povilas 
Manomaitis. Jul. Kaupo 
pasakoj jis vaidino Juo
duodegį, sugebėdamas at
skleisti paklydusio vel
nio skausmingus, links
mus ir nelaimingus išgy
venimus. Išraiškiai, 
originaliai pasakos pa
baigoj jis paskaitė ir 
Ant. Gustaičio eilėraš
tį apie velniužėlį. Jei Po
vilas rimtai į tuos dar
bus įsitrauks — Bosto
ne turėsim dar vieną 
jauną pajėgą.

Jul. Kaupo pasakos at
likėjai Bostone turėjo pa
kankamai gausų būrį 
klausytojų — jaunimo ir 
vyresnimo. Teko išgirs
ti ne vieną pasisakymą, 
ir visi jie buvo šilti bei 

■prielankūs šio vakaro 
programos rengėjoms 
bei atlikėjams.

Kovo 15 d. kult, subat- 
vakary išgirsim Bosto-
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Clevelando lietuviai jau seniai yra turėję savo orkestrą, bet dabar yra susikūręs naujas orkestras 
"Sūkurys", vadovaujamas muziko Jono Pažemio, šio sąstato: muzikas Jonas Pažemis -- trampete, 
Antanas Kalvaitis -- alto saksafonas, Valentinas Pažemis -- būbnai, Alfonsas Balionas -- Cordovox, 
Petras Matulevičius — elektrinė gitara. "Sūkurys" turi {vairų repertuarą, kad vyresnieji išgirstų 
senas įprastas melodijas ir pasišoktų, o jaunimas nesijaustų atstumtas, nes "Sūkurys" turi ir mo
dernių, šių laikų šokių.

Lietuviškos organizacijos suinteresuotos turėti lietuvišką orkestrą šokiams, prašome kreiptis J mu
ziką Joną Pažemį telefonu 946-8998 arba į Alfonsą Baliūną telefonu 391-7296.

PROTO LIGŲ GYDYMAS PSICHINES
ANALIZES

Psichinė analizė, 
trumpai sakant, yra žmo
gaus proto ir dvasios ty
rimas diagnozės nusta
tymo ir gydymo tikslu. 
Apie psichinę analizę 
yra šimtai knygų ir tūks
tančiai straipsnių prira
šyta. Ir vis dar tebera
šoma. Čia mėginsiu iš
kelti tik keletą jos pa
grindinių bruožų. Pir
miausia pasakytina, kad 
psichinė analizė remia
si ta teorija kuri sako, 
kad žmogaus elgesį ir jo 
veiksmus apsprendžia 
žmogaus pasąmonėje 
vykstantieji procesai. Iš 
tos teorijos išeina, kad 
norėdami sužinoti kodėl 
žmogus vienaip ar kitaip 
elgiasi, o svarbiausia no
rėdami tuos jo veiksmus 
pakeisti (pataisyti, pa
gydyti) privalome suge
bėti sužinoti kokie veiks
mai kadaise vyko ar da
bar tebevyksta to žmo
gaus pasąmonėje. Tai 
psichinės analizės pa
grindas. Bet kaip tatai 
padaryti?

Štai tas kelias. Mat 
antras to psichinės ana
lizės dėsnis sako, kad 
žmogus gali ir dažniau
sia nori sau ar visuo
menei nepriimtinus sa
vo geismus nuslopinti, 
užmiršti, nustumti į pa
sąmonę. Kitaip sakant 
asmuo jau nebežino apie 
tuos nuslopintus geis
mus, bet jie (tie geismai) 
tebeveikia bent tebeglūdi 
to žmogaus pasąmonėje, 
"paruoštyje", kiekvieną 
momentą gali būti atgai
vinti ir iškelti atgal į są
moningą paviršių. Iš to 
ir seka, kad norėdami 
suprasti žmogaus protą 
ir jo dvasios stovį turi
me sugebėti patirti kas 
vyko ar tebevyksta žmo
gaus pasąmonėje, turi
me sugebėti tuos proce
sus išaiškinti ir tiksliai 
suprasti jų prasmę. Su
dėtingas ir labai, atrodo,

ne rečiau girdimą paskai
tą — apie teatro meną 
kalbės rež. Vytautas Va
liukas iš New Haveno, 
Conn. Be to, jis pasi
rodys ir kaip dailiojo žo
džio ' interpretatorius. 
Kult. Subatvakarių ren
gėjai iš anksto kviečia 
Bostono lietuvius šiame 
parengime gausiai daly
vauti. St.S.

PAGALBA
neapčiuopiamas daly
kas. Kaip tatai padaryti?

Psichinė analizė ta
riasi suradusi būdą, ku
ris vadinasi "laisvas ana
lizuotojo bendravimas 
su ligoniu". Kas gi tai 
yra tas "laisvas bend
ravimas"? Labai trum
pai ir labai suprastin
tai būtų galima šitaip 
pasakyti. Gydytojas - 
analizuotojas neklausi
nėja ir netyrinėja ligo
nį sistematingai ar kaip 
nors planingai. Anali
zuojamasis (ligonis) 
pats kalba ir sako kas 
tik jam į galvą ateina tuo 
metu. Ligonis jaučiasi vi
sai laisvas, niekuo nesu- 
važytas. Jis net gi nema
to savo gydytojo. Jis guli 
ant minkštasuolio tuo bū
du kad nematytų gydy
tojo. Analizuotojas, bent 
išoriniai, atrodo gan pa
syvus. Klausosi ir tiek. 
Faktinai gydytojas atlie
ka svarbią diagnozuoto
jo ir gydymo funkciją. 
Jis labai atidžiai klauso 
ką ligonis kalba. Iš ligo
nio kalbų jis turi teisin
gai išaiškinti ligonio dva
sios stovį. Tačiau anali
zuotojas paprastai ne mo
kina pacijento, neduoda 
jam patarimų. Iš anali- 
zutojo aiškinimų ligonis 
pats pradeda suprasti ko- 
jam stinga ir ką jis turi 
daryti.

Tiesa, kad net patys 
psichoanalizės specia
listai pripažįsta (žiūr. 
1968 m. balandžio mėn. 
"Psychiatric Quar- 
terly"), kad psichinės 
analizės populiarumas 
medicinos gydytojų ir vi
suomenės tarpe yra ge
rokai sumažėjęs šiuo me
tu. Kodėl? Sakoma, kad 
perdaug buvo pasitikėta 
ir per daug laukta iš psi* 
chinės analizės. Kai ne
pagrįstos viltys neišsi
pildė atėjo atvėsimas. 
Nurodoma, kad psichi
nės analizės "žydėjimo" 
metu daug žmonių metė

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

si į tą profesiją neturė
dami tinkamo pasiruoši
mo ir praktikos. Tai nu
žemino tos analizės ver
tę ir reputaciją. Be abe
jonės, negalima užmirš
ti, kad atsirado stiprūs 
"konkurentai" psichinei 
analizei. Tai psichiatri
niai vaistai. Ir gal dar 
svarbiau, kad atsirado 
nauji proto ligų gydymo 
būdai kurie žada būti ir 
greitesni ir pigesni. Yra 
labai sėkmingų bandymų 
su naujais gydymo bū
dais.

Ir visdėlto, tie naujie
ji proto ligų gydymo bū
dai ir priemonės, daž
niausia, tiesiogiai ar ne
tiesiogiai, perima kai- 
kuriuos pagrindinius ele
mentus iš klasikinės psi
chinės analizės. O be to 
yra nustatyta, kad kaž
kurios niurozės rūšys, 
iki pat šio laiko, sekmini 
giausiai gali būti pagydo - 
mos psichinės analizės 
būdu.

Kazys Sruoga, Ph.D.

Pagerbkime tuos, kurie 
gyveno ir mirė Dievui ir 
Tėvynei.

Lietuvos kankinių koply
čia šv. Petro Bazilikoje Ro
moje laukia kiekvieno lietu
vio atsiliepiant sava auka. 
Laiko jau nedaug.

Atsiliepkite adresu:
Lithuanian Martyrs’ Cha- 

pel Fund, 2701 W. 68th St., 
Chicago, III. 60629.

HELP WANTED MALĖ
FITTERS

WELDERS
TRAINEES

ELECTRIC EYE BURNERS 
Qualified for top paying jobs. Long 
program. Steady vvork. Exce!lent 
vvorking conditions.

Day and Afternoon Shift

CUSTOM FABRICATORS
15720 Dale

(Near Telegraph & Fenkell) 
Detroit, Mich.

(10-19)

SWAIN INDUSTRIES
UNDER NEW OWNERSH1P 

BENCH HANDS 
MACHINE HANDS

Xge no barrier. Mušt be experienced. 
?aid vacations, Blue Cross, Holidays.

OVERTIME
151 15 SPANICH CT., 

LIVON1A, MICH.
(13-15)
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• Vysk. Valančiaus litua
nistinės mokyklos vadovy
bės pakviestas, K. S. Kar
pius vasario 22 d. aukštes
nio skyriaus mokiniams 
skaitė paskaitą apie anks
tyvąją lietuvių ateiviją 
Amerikoje, apie ankstyvuo
sius lietuvius Ohio valstijo
je ir Clevelande, apie orga
nizacijas, parapijų Įsteigi
mą ir bendrą Clevelando lie
tuvių veiklą iki šių dienų. 
Pranešimą pagyvino ber
niukų ir mergaičių patiekti 
paklausimai nuo pirmuti
nės pa”apijos įsteigimo iki 
prezidento A. Smetonos gy
venimo, veiklos ir mirties 
Clevelande.

• Dr. Vladas ir Regina 
Ramanauskai, praeitą šeš
tadienį, vasario 22 d., arti
mųjų bičiulių rately pami
nėjo savo vedybinio gyve
nimo 25 metų sukaktį.

KAZIUKO MUGĖJ BUS LĖLIU TEATRAS 

IR KITI ĮDOMUMAI

Skautės ruošiasi Kaziuko mugei: I. Belžinskaitė, J. Iganatavičiū-
tė ir D. Januškytė. V. Bacevičiaus nuotrauka

Artėja lietuvi š k o s i o s 
skautijos Clevelande šventė 
:—Kaziuko mugė, kuri šie
met įvyks šeštadienį, kovo 8 
d., šv. Mergelės Nepaliauja
mos Pagalbos parapijos sa
lėje. Mugės atidarymas 5 
vai.; pabaiga — 11 v. v.

Reikėjo nukelti mugę į 
neįprastą dieną — šeštadie
nį, nes daug tautinių šokių 
grupėse šokančių skaučių 
turi dalyvauti kovo 9 d., ka
da buvo numatyta Kaziuko 
muge, įvykstančiame tauti
nių šokių festivalyje. Skau
tės, nenorėdamos daryti 
sunkumų tautinių šokių 
grupėms ir jų vadovams, 
pasitraukė ir mugės datą 
pakeitė. Tikime, kad dienos 
pakeitimas nepakenks mu
gės pasisekimui; priešingai, 
kviečiame visus Clevelando 
lietuvius kovo 8 dienos va
karą praleisti kartu su lie
tuviškąja skautija Kaziuko 
mugėje, kuri šiemet turėtų 
būti nebloga: skaučių dar-

Neringos tunto skautės Vilija Nasvytytė, Danutė Žemaityte, Julytė Ignatavičintė, Rūta Giedraitytė, 
Nijolė Mainelytė ir Rūta Motiejūnaitė ruošiasi Kaziuko mugei. V, Bacevičiaus nuotrauka

S. Knistautienė, K. S. Karpius ir O. JokubaitienėClevelando knygy 
no šimtmečio minėjime.

100 METŲ SUKAKTIS

Clevelando didysis kny
gynas-skaitykla, dabar jau 
muziejus, šiomis dienomis 
minėjo savo 100 metų gy
vavimo sukaktį. Pradėta su 
iškilmingu banketu vasario 
18 d. Dalis minėjimo apei
gų buvo eisena iš pirmuti
nio knygyno vietos, su kny
gomis, vėliavomis ir t.t. į 
dabartines dideles patalpas, 
325 Superior Avė.

Clevelando knygynas, su 

bai dar gražesni ir įdomes
ni, o ir kitokių įvairenybių 
netruks.

Gal būt didžiausia naujie
na mugėje bus židinio skau
čių rašomas, kuriamas ir 
statomas LĖLIŲ TEAT
RAS, kurį visiems — ir ma
žiems, ir jauniems ir vy
resniems — bus įdomu pa
matyti.

Vyresnės skautės jau se
niai su įkarščiu planuoja 
jaunimui skirtą kavinę, o 
akademikės skautės kepa 
baravykus, riestainius ir 
kitus gražius darbus gami
na. Mugėn su visu vežimu 
atvažiuoja kiškiai (akade
mikai skautai), o kad jiems 
būtų linksmiau paskui bėga 
visas būrys kiškučių, vove
raičių ir nykštukų (jaunes
nės skautes).

Mugę ir vėl puoš jūrų 
skautų išdirbiniai, kuriems 
šiemet vieno stalo jau nebe
užtenka. Su savo darbeliais 

daugeliu skyrių įvairiose 
miesto dalyse, per dešimt
mečius turėjo lietuviškų 
knygų skyrių, ir vis perka 
naujesnių.

Knygynas, kaip kultūrinė 
įstaiga, kooperuoja su tau
tybių kultūrinių darželių 
federacija, paskyrė specialų 
kambarį kultūrinių darželių 
istorijai. Greta kitų tame 
kambaryje yra stiklinė 
spinta kurioje telpa lietuvių 
kultūrinio darželio pamink
lų nuotraukos ir kitokia 
spausdinta medžiaga.

Vasario 20 d., knygyno 
auditorijoje buvo atliktas 
iškilmingas dedikavimas at
minties kultūrinių darželių 
įsteigėjui, žydų veikėjui ir 
laikraštininkui Leo Weiden- 
thal. Jis 1916 metais įstei
gė kultūrinį darželį miesto 
parke anglui rašytojui Wil- 
liam Shakespeare. Nuo to 
išplito kitų tautybių darže
liai. Lietuvių darželio są
junga buvo įsteigta 1929 
metais, Dr. Basanavičiaus 
paminklas pastatytas 1933 
metais. Lietuvių darželis 
yra vienas iš keleto didžiau
sių ir įspūdingiausių. Prie 
Basanavičiaus, vėliau pa
statyta Kudirkos ii’ Mairo
nio paminklai.

Vasario 20 vakarą, daly
vaujant ir Lietuvių darželio 
valdybai, po programos bu
vo surengta kavutė sve
čiams. Ponios Ona Jokūbai- 
tienė, G. Kudukienė, S. 
Knistautienė atnešė savo 
lietuviškų skanumynų; kiek 
vienos tautos ponios ir mū
siškės, dėvėjo savo tauti
nius rūbus. K. S. K.

ateina ir jaunesnieji skau- 
tai-vilkiukai.

Mugei įpusėjus įvyks 
skautų pasirodymas, kurį 
seks Neringos tunto skau
čių paruošta eilėraščių ir 
dainų pynė "Lietuva iš to
lo”.

Kaip ir visada, veiks Ne
ringos ir Pilėnų tuntų bei 
jūrų skautų tėvų komitetų 
pastangomis paruoštas kar
štų valgių ir saldumynų bu
fetas.

Vieną kartą metuose visi 
lietuviškosios skautijos vie
netai ir jų tėvai susijungia 
bendram darbui — Kaziuko 
mugės paruošimui.

Kaziuku mugė taip pat

I1I
I

CHICAGOS SCENOS DARBUOTOJŲ SĄJUNGA, 
LITUANISTINĖS MOKYKLOS GLOBOJAMA,

M. KOVO 1 D.
JURGIO PARAPIJOS SALĖJE STATO

VYSK. M. VALANČIAUS

1969
CLEVELANDE, ŠV.

BUBULĮ IR DUNDULĮ,
ANTANO RŪKO 3 v. linksmą nutikimą.

REŽISIERIUS — Algimantas Dikinis. 

SCENOVAIZDIS — J. Daugvilos.

KOSTIUMŲ ESKIZAI — dail. Br. Jameikienės.

VAIDINA: L. Barauskas, J, Balutis, Alg. Dikinis, A. Dikinis, J. Kelečius, St.
Kielaitė, E. Petrokaitė-Rukuižienė, L. Petravičiūtė, J. Valentinas. 

SCENOS TECHNIKAI — č. Rukuiža ir K. Cijūnėlis.

n

PRADŽIA 7 VAL. 30 MIN.

.L

Bilietai gaunami Dirvoje ir prie įėjimo spektaklio dieną, arba vakarais iki 
vasario 28 d. skambinant 371-4729.

Bubulis ir Dundulis šį šeštadienį atvyksta išChicagos į Clevelandą. Rožė — S. Kelečienė, Rodasta — 
L. Petravičiūtė, Bubulis — J. Kelečius, Torulis — J. Balutis ir Šaltekšnis -- A, Dikinis.

Lietuvių Foto Archyvo nuotrauka

BUBULIS IR DUNDULIS ATKELIAUJA
Chicagos scenos darbuo

tojų sąjunga į paskutinį sa
vo pirmojo dešimtmečio is
torinį lapą įrašė Antano Rū
ko 3 v. linksmą nutikimą — 
Bubulį ir Dundulį, šiuo pa
statymu jie taip pat pager
bė ir prisiminė rašytoją, 
režisorių, dramaturgą ir sa
vo bendradarbį Antaną Rū
ką jo mirties metinių pro
ga.

Bubulis ir Dundulis jau 
prieš 20 metų žavėjo mus 
nuoširdžiomis lietuviškosios 
buities nuotaikomis. Dabar, 
kada jau 2o metų gyvename 
didmiesčių skubotame rit
me, Bubulio ir Dundulio

yra vienas mūsų pagrindi
nių ryšių su visa lietuviš
kąja visuomene, kuri mugė
je apsilankius arčiau susi
pažįsta su mūsų organiza
cija, jos darbais ir sieki
mais.

Tad kviečiame visus ko
vo 8 d. į Kaziuko mugę, ku
ri šiemet bus ilgesne nei pa
prastai, nes tęsis visą šeš
tadienio vakarą. (k)

DAVĖ VYRESNIŲ 
SKAUČIŲ ĮŽODI

Praėjusį penktadienį, va
sario 21 d. vakare, gražioje 
p.p. Gaidžiūnų sodyboje su
ruoštoje iškyloje Neringos 
tunto aštuonios sesės davė 
vyr. skautės įžodį.

įspūdingas apeigas pagal 
visas tradicijas pravedė s. 
R. Nasvytienė ir sk. D. Ka
valiūnaitė. Įžodį davė D. 
Gaižutytė, E. Giedraitytė, 
K. Jankutė. I. Raulinaitytė, 
J. Staškūnaitė. L. Vasiliaus
kaitė. R. Vyšniauskaitė ir 
E. žygaitė.

Po įžodžio jaunosioms 
"mėįvnšlipsėms" m a 1 onią 
staigmena padarė jų mamy
tės, suruošdamos joms la
bai jaukų priėmimą pas A. 
Raulinaitienę, linkėti a m o s 
ilgo, gražaus ir turiningo 
skautavimo. 

linksmi nutikimai ir ginčai 
dėl spiečiaus turėtų būti 
itin savi, malonūs, gal net 
nostalgiški.

Reikia sveikinti Bubulį ir 
Dundulį, kurie, nepaisyda
mi laiko stokos ir nuovar
gio, sutiko palikti Chicagą 
ir iškeliauti svetur pavie
šėti ir kaimyniškai pabičiu- 
liauti.

Pirmoji viešnagė š. m. 
kovo 1 d. Clevelande, vėliau 
Detroite, Pihladelphi joje, 
New Yorke ...

Chicagos scenos darbuo
tojai clevelandiečių pažįs
tami, mylimi ir laukiami. 
Eglė žalčių karalienė, Gat
vės vaikai, Donelaičio me
tai ir kiti pastatymai dar ir 
šiandien tebėra gyvi prisi
minimuose.

Bubulio ir Dundulio nuti
kimas, apjungęs visą būrį 
geriausių išeivijoje aktorių, 
išradingo režisieriaus Algi
manto Dikinio pastatyme, 
dar kartą mus pradžiugins 
taip jau retai bepasitaikan
čiomis scenos meno valan
domis.

Laukiame ir džiaugiamės 
turėdami progos būti šio de- 
šimtmetinio pastatymo liu
dininkais. (pm)

• Dr. K. Pautienis mus 
prašo pranešti, kad para
šas po J. Garlos nuotrauka 
(Dirva nr. 15 7 psl.), kuri 
vaizduoja vėliavos pakėli
mą prie Naujosios parapi
jos, yra klaidinantis, šiais 
metais Vasario 16 proga bu
vo iškilmingas vėliavos pa
kėlimas prie Nauj. parapi
jos, dalyvaujant lietuviškai 
mokyklai, Lietuviams Bu
džiams, skautėms ir skau
tams su vėliavomis. Lietu
vos vėliavą stiebe iškėlė Lie
tuvos kariuomenės savano- 
riai-kūrėjai dr. K. Pautie
nis. Urbšaitis ir Eidukaitis, 
bet ne klebonas.

• Jonas Kazlauskas savo 
klientams praneša, kad dėl 
laiko stokos 1968 m. Paja
mų Mokesčiu Formų (Li
vorne Tax) NEBEP1LDO.

S

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

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

PARDUODAMAS NAMAS
Prie Naujosios parapijos, 

E. 185 g. apsipirkimo cent
ro. Randasi ramioje gatvėje 
prie Nottingham Rd. Vie
nas miegamasis arba darbo 
kambarys apačioje, 3 dideli 
miegamieji viršuje, 1ĮĄ vo
nios. Valgomasis kambarys. 
Puikiai išremontuota virtu
vė su pečium ir indams 
plauti mašina. Būtinai pa
matykite ir įsitikinkite.

Tel. 486-2747.
FLORENCE M. ROME 

REALTY 
18202 Marcella Rd.

(13-18)

PARDUODA 
SAVININKAS

Du namai ant vieno skly
po. Gerame stovyje. Geras 
investavimas, sklypas 50x 
200. Dviem automobiliams 
garažas. Grove\vood srity
je.

Telefonas 531-1837.
(16-17)

PLAUKŲ TAISYTOJA 
(Beautician)

Patyrus. Darbas nuolati
nis. Savaitinis atlyginimas 
ir komisas. Lyndhurst-So. 
Euclid priemiestyje.

Telef. 381-0998.

LIETUVOS VĖLIAVOS, Ame
rikos, Ohio valstijos ir tautybių 
vėliavos. 12”xl8”. Po $1.00.

Telefonas 321-1795.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Popiežius Paulius VI bendrame diplomatų priėmime N. Metų proga, 
kalbasi su Lietuvos pasiuntinybės sekretoriumi Stasiu Lozoraičiu,jr.

EAST CHICAGOJE PAMINĖTA 
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

LANKĖSI 
1VASHINGT0NE

VLIKo pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas, kartu su ALTo 
pirmininku inž. Eugenijum 
Bartkum lankėsi Washing- 
tone, kur jie tarėsi su Lie
tuvos atstovu J. Kajecku ir 
aplankė keletą kongresma- 
nų.

• Dr. Albertas Gerutis, 
Lietuvos Pasiuntinybės Pa
tarėjas Šveicarijoje, kovo 
20 dieną atvyksta į JAV ir 
dalyvaus LNF leidžiamo 
anglų kalba veikalo ”LI- 
THGANIA” pristatyme lie
tuvių visuomenei New Yor
ke pagrindiniu kalbėtoju, 
nes jis yra to veikalo vie
nas iš autorių ir redakto
rius.

JAV-se jis išbus 4 savai
tes. Kovo 30 dieną lankysis 
Clevelande. Dr. A. Gerutis 
paaukojo Lietuvos Nepri
klausomybės Fondui minė
to leidinio išlaidoms pa
dengti 100 dol.

PASKIRSTYTAS 
LIETUVIŲ FONDO 1968 
M. PELNAS — $28,000.00

LF tarybos posėdyje va
sario 12 d. Jaunimo Centre, 
Chicagoje, buvo nuodug
niau nagrinėti trys pagrin
diniai klausimai: fondo lė
šų telkimas, kapitalo inves
tavimas ir pelno paskirsty
mas.

1. Nežiūrint nuolatinių 
fondo vadovybės pastangų, 
nauji įnašai plaukia per lė
tai. Tiesa, yra pasigėrėtinų 
pavyzdžių, bet kartu mato
ma ir abejingumo, nesido- 
mėjimo bei delsimo apraiš
kų. Tas neigiamybes reikia 
nugalėti panaudojant visas 
įmanomas priemones, fondo 
augimui pagreitinti.

2. Jau turimas fonde pu
sės milijono dol. kapitalas 
taip pat reikalauja iš fondo 
vadovybės išskirtino dėme
sio, gilesnių studijų ir ap
dairių žygių kaip kuo sau
giau, bet kartu ir pelnin
giau jį investuoti. Kas įma
noma, atliekama savomis 
jėgomis. Kur to nebepakan
ka, pasitelkiama profesio- 
nalų-specialistų pagalba.

3. 1968 metais ypatingo 
dėmesio buvo skirta kuo 
tikslingesniam metinio pel
no paskirstymui. Iš anksto 
sudaryta pelno skirstymo 
komisija iš LF ir LB atsto
vų kruopščiai ruošėsi pa
vestai pareigai atlikti. Nors 
LF pavedė paskirstyti im

A. A.
KONSTANCIJAI STEMPUŽIENEI

Lietuvoje.mirus, liūdinčius sūnus PRANĄ ir JUO
ZĄ STEMPUžIUS bei jų šeimas, nuoširdžiai už
jaučiame

Natalija ir Vytautas 
Aukštuoliai

ponuojančią $28,000.00 su
mą, bet suplaukus prašymų 
virš $80,000.00 sumai, ko
misijos darbas nebuvo leng
vas. šiuo metu daugiau pa
remti kūrybos darbai, pa
tys kūrėjai, per LB švieti
mo tarybą, Kultūros tary
bą, Lituanistikos Institutą 
ii’ kitas liet, institucijas. LF 
taryba, patikrinusi komisi
jos patiektąjį pelno paskirs
tymo projektą, jį patvirti
no ir pavedė valdybai vyk
dyti.

Čia paminėti ir kiti aktu
alūs klausimai bus iškelti, 
svarstomi bei diskutuojami 
LF metiniame narių suva
žiavime kovo 29 d. Chicago
je. Kas jais sielojasi turėtų 
paskubėti įsijungti į LF 
narių eiles, atvykti į suva
žiavimą ir dalyvauti jų 
sprendime. (sr)

Lygiai prieš dvejis me
tus, t. y. 1967 m., Detroite 
mirė Valerijonas Vizgirda. 
Detroitiečių lietuvių visuo
menėje jis buvo populiarus 
kaip tvirto patriotinio nusi
statymo lietuvis, kultūri
ninkas ir gabus verslinin
kas. Tarp kitko jo iniciaty
va buvo įkurta lietuvių šeš
tadieninė mokykla Detroito 
priemiestyje Redforde, kur 
velionis gyveno.

Prieš keletą metų jis ėmė 
verstis prekyba atidaryda
mas Baltic Delicatessen 
krautuvę. Dėka jo kieto 
darbo, pastangų bei suma
numo Baltic Delicatessen 
prekyba netrūko įsigyti pa
sitikėjimą tiek lietuvių tiek 
amerikiečių pirkėjų tarpe, 
ir jo biznis klestėjo. Preky
bą toliau sėkmingai varo p. 
E. Vizgirdienė, plačiai De
troite žinoma kaip lietuvių 
kultūrinių reikalų nuoširdi 
rėmėja.

Gedulingos a. a. Valerijo
no Vizgirdo mirties sukak
tuvių paminėjimo pamaldos 
įvyks Dievo Apvaizdos baž
nyčioje š. m. kovo 1 d., šeš-

ALT Lake apskrities 
valdybos pastangomis 
Lietuvos Nepriklausomy. 
bės paskelbimo metinis 
minėjimas pradėtas š. 
m. vasario 16 d., East 
Chicagoje, tautinės vė
liavos pakėlimu prie 
miesto rotušės, kur da
lyvavo miesto burmist
ras dr. John Nicosia ir 
gausus būrys lietuvių. 
Po vėliavos pakėlimo, 
dalyviai nuvyko į pamal
das lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Mišias lie
tuviškai atnašavo klebo
nas kun. Ig. Vichuras, o 
tai dienai praitaikintą pa
mokslą pasakė kun. P. 
Jakulevičius. Bažnyčio
je dalyvavo vėliavos ir 
buvo sugiedotas Lie
tuvos himnas. Vakare mi
nėjimas buvo tęsiamas 
Gary šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos salėje. 
(Pagal nusistovėjusią 
tradiciją, minėjimai 
rengiami pamečiui East 
Chicagoje ar Gary).

Minėjimą atidarė il
gametis skyriaus pirm. 
Albertas Vinickas ir va^ 
dovavimą perdavė vie
tos lietuvių parapijos 
klebonui kun. dr. Ig. Ur
bonui (ALT pakviestam 
sukalbėti invokaciją At
stovų Rūmų posėdyje.)

Įnešamos vėliavos. Vė
liavų paradui vadovauja 
Vytauto posto legijonie- 
riai. Giedami himnai ir 
pareiškiama ištikimybė 
vėliavai. Invokaciją su
kalba East Chicagos liet, 
parapijos klebonas kun. 
Ig. Vichuras.

Sveikino Gary miesto 
burmistras Richard Hat« 
cher, kuris praeitais me
tais net lietuvių delega
cijos nepriėmė, East Chi
cagos burmistras, ge
ras lietuvių draugas, dr. 
John Nicosia ir Ham- 
mondo burmistro John 
Klen vardu teisėjas Sto- 
dola. Kongresmanas Ray 
Maden, nors buvo žadė
jęs, asmeniškai nedaly
vavo, bet atsiuntė ilges
nį pasveikinimą, kurį 
perskaitė jo sekretorė.

Vasario 16 Lietuvių 
Diena paskelbė ir pro
klamacijas pasirašė: In
dianos gubernatorius E. 
D. Witcomb, East Chi
cagos, Gary ir Hammon- 
do burmistrai.

Pagrindiniu kalbėtoju 
buvo dr. Z. Danilevičius 
iš Chicagos. Abiem kal
bom prelegentas žvilgte
rėjo į praeitį ir plačiau 
nors gana trumpai, su
stojo prie šių dienų lie
tuvių uždavinių bei pa
reigų. Kalba buvo sklan
di ir įtikinanti.

Priimtos rezoliucijos 
vyriausybei ir savo se
natoriams.

Meninę programą pra
dėjo vietos lituanistinės 
mokyklos mokiniai mon
tažu LIETUVA, kurį pa
ruošė mokytoja K. Peč- 
kaitienė. Mokinių cho
ras, vadovaujamas mo
kytojo V. Lapėno, padai
navo 4 dainas, įterpiant 
ir vieną eilėraštį, kurį 
padeklamavo Rūta Ta- 
varaitė. Taip pat moki
niai pašoko tris tautinius 
šokius, kuriuos paruošė 
mok. K. Pečkaitienė, o 
akordeonu grojo Leonar
das Ruzgą.

Meninę dalį užbaigė 
solistė Janina Šalnienė,

tadienį, 9 vai. ryto. Gimi
nės, draugai ir pažįstami 
prašomi dalyvauti. (d) 

akompanuojant Idai Pet
kus, padainuodama Vana 
gaičio — Dobilėlį, Dva
riono — Žvaigždutę ir
L. Delibes Varpų dainą 
iš operos Lakme. Solis
tė buvo labai šiltai su
tikta ir iššaukta bisuo- 
ti. Janina Šalnienė buvo 
apsirengusi gražiais 
tautiškais rūbais, kas la
bai maloniai pakuteno 
lietuvių tautinius jaus
mus. Ji yra dažna dau
gelio organizacijų tal
kininkė ir programas iš
pildo nemokamai, tuo pri
sidėdama prie didesnio 
pinigų sukaupimo vada
vimo reikalams. Padėka 
jai.

Minėjimas buvo gerai 
organizuotas ir gausus 
dalyviais. Programa ne
perkrauta, gerai paruoš
ta, neišvargino klau
sytojų ir susirinkusieji 
nenoriai skirstėsi na
mo.

Vakarienę paruošė il
gametė skyriaus vicepir
mininkė Antanina Nenie- 
nė, talkinama gausaus bū
rio vyresnių ir jaunesnių 
talkininkių. Salė naujai 
išdažyta ir gražiai deko
ruota, tik bėda, kad taip 
rūkoriai pridūmino, kad 
nebuvo kuo kvėpuoti. 
Kaip turėjo jaustis solis* 
tė, kai reikėjo tokiam 
tvankiam ir dūmų pri
terštam ore dainuoti?!

(aj)

CHICAGO

• Chicagos Lietuviu Pre
kybos Rūmai išsirinko nau
ją valdybą, kurio-s pirminin
ku yra Casimir G. Oksas, 
vicepirmininkais P. Vilke
lis, R. Gregg, S. Raudonis, 
ižd. A. Valonis ir sekr. B. 
Gramont.

• L. Taut. Akademinis 
Sambūris š. m. kovo 15 d. 
ruošią akademiją Sibiro 
tremtiniams pagerbti, ku
rioje bus pristatyta Vilties 
draugijos išleista St. Rū
kienės knyga. Pati autorė 
atvyksta Chicagon ir daly
vaus akademijoje. Taip pat 
bus pagerbtas knygos mece
natas dr. J. Dauparas.

KAZIUKO MUGĖ
Kovo 2 d. Chicagos skau

tės, skautai ir akademikai 
skautai ruošia Kaziuko mu
gę. Veiks bufetas, kavinės, 
laimės šuliniai. Galima bus 
įsigyti ir skautų rankų dar
bų — medžio drožinių, pa
galvėlių, lėlių ir kitokių gė
rybių. Visuomene kviečia
ma atsilankyti ir paremti 
mūsų skautiškąjį jaunimą.

... Mamytės, pietų nevir- 
kit! — Tegul tėveliai jus 
nuveš ir pavaišins Kerna
vės kuore, ar nuves Litua- 
nicon. O gal sustosit Auš
ros Vartuos? Gal akademi
kai vilios ? Lankykit būtinai 
Juodkrantę — ten Tauro ra
gas gal užgros...

Chicagos ir apylinkių vi
suomenė kviečiama aplan
kyti Kaziuko mugę, kovo -2 
d., 11 vai. ryto Jaunimo 
Centre, Chicagoje.

• Komiškoji opera Gio- 
vanni Pergolesi "La Servą 
Padrona” (Ponia Tarnaitė) 
bus statoma Chicagoje kovo 
mėn. 8 d. "Laiškai Lietu
viams” parengime.

Operos solistai: kolara- 
tūrinis soprano Dalia Ku- 
čėnienė ir bosas Vytautas 
Nakas.

Solistus paruošė pedago
gės Izabelės Motiekaitienės 
dainavimo studija. Operą 
režisuoja ir vaidybinę par
tiją atliks aktorius J. Va
lentinas. Dekoracijos daili
ninko J. Daugvilos. Kostiu-

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 
MINĖJIMAS JAUNIMUI

LST Korp! Neo-Lithuania Chicagoje rengia 
iškilmingą Lietuvos nepriklausomybės atsta

tymo 51 metų sukakties minėjimą
kovo 9 d., 4 vai. p. p. Jaunimo Centro 

didžioje salėje.

Programoje1
4 vai. p. p. iškilmingas posėdis. 
Paskaitą skaitys korp. fil. inž. V. 
IZBICKAS iš Bostono.
Meninę dalį atliks jaunieji neo- 
lituanai.
Po to įvyks kavutė.

Nuoširdžiai kviečiame jaunimą ir visą vi
suomenę minėjime dalyvauti.

LTS Korp! Neo-Lithuania 
Chicagoje

mus suprojektavo dail. N. 
Banienė. Pačio kompozito
riaus opera orkestruota ma
žam kamerinio ansamblio 
orkestro sąstatui. Orkestre 
dalyvaus: M. Motiekaitis, 
P. Armonas, P. Matiukas, 
F. Strolia ir A. Paukštys.

Bilietai gaunami "Margi
niuose”. (Sk.)

• Premjera "DANOS”, 
komp. J. Gaidelio operos, 
įvyks š. m. balandžio 12 d., 
Chicagoje, Marijos Aukšt. 
Mokyklos salėje. Kiti spek
takliai — bal. 13 ir 19 d.d. 
Libretas — S. Santvaro. 
Dirigentas — A. Kučiūnas. 
Solistai: D. Stankaitytė, R. 
Mastienė, S. Baras, A. Bra
zis ir J. Vaznelis. Rėžis. — 
P. Maželis. Dail. — A. Ku- 
rauskas.

Bilietai gaunami "Margi
niuose”, 2511 W. 69th St., 
Chicago. Telef. PR 8-4585. 
Užsakant paštu — siųsti 
čekį: Lithuanian Opera of 
Chicago, 6441 So. Kedvale 
Avė., Chicago, III. 60629.

Bilietų kainos: Partery
je: 8, 6.50 ir 5 dol. Balko
ne: 7, 5 ir 3 dol. Premjerai 
— visi bilietai 1 dol. bran
gesni.

Chicagos Lietuvių Opera

REMIA PUTNAMO 
SESELIŲ DARBĄ

Tradicinė kasmetinė va
karienė, Putnamo Seselių 
darbuotei paremti, buvo su
ruošta vasario 9 d. Jauni
mo Centre.

Įžangos žodį tarė M. N. 
Pr. Seselių rėmėjų Chica
gos apygardos pirmininkė 
Marija Remienė. Trumpą 
sveikinimo žodį tarė ALT 
narys Jonas Jasaitis. O pro
gramos vadovė rašytoja Ni
jolė Jankutė-Užubalienė per- 
skaitė Motinos M. Aloyzos 
sveikinimą iš Putnamo, ir 
pradėjo meninę programą, 
paskaičiusi poeto Mykolo 
Vaitkaus pavasariškų eilė
raščių pluoštą, o taip pat 
poetės Danutės Augienės, 
kupinus humoro kupletus, 
šio pobūvio proga parašy
tus.

Užuolaidai pakilus, sce
noje pamatėm Aldutės an
samblį, vadovaujamą diri
gentės Alice Stephens. 
A k o m p a n avo Geraldine 
Nivvranski. Malonu buvo 
stebėti jaunas, grakščias 
mergaites, dainuoja n č i a s 
lietuvių ir kitų tautų sukur
tas dainas. Tas darnus švel
nių balsų choras visus nu
teikė giedriai. Kai kurios 
dainos buvo palydėtos gita
rom, nors jos ir nesigimi- 
niuoja su lietuviškais in
strumentais, bet malonu, 
kad mūsų jaunimas myli 
lietuvišką žodį ir nesibodi 
pasirodyti scenoje, kultū
ringai propaguodamas lie
tuvybę.

Vakarienę skaniai paruo
šė L. Matulevičienė.

Didžioji Jaunimo Centro 
salė buvo sklidinai publikos 
užpildyta. Tai parodo, kad 
Putnamo Seselių lietuviška 
veikla visiems prie širdies.

(kp)

BOSTON

MENO PARODA
Bostono Lituanistinės Mo

kyklos Komitetas ruošia 
arch. Jurgio Okunio meno 
parodą kovo 1-2 d. Tautinės 
Sąjungos namuose, 484 E. 
4th St., So. Boston. Paro
dos atidarymas — šeštadie
nį, kovo 1 d., 7:30 vai. vak.

Sekmadienį, kovo 2 d. pa
roda bus atidaryta nuo 10 
vai. ryto iki 5 vai. po pietų.

Bostono ir apylinkių lie
tuviai kviečiami parodą ap
lankyti. Parodos pelnas ski
riamas Lit. mokyklai.

G. BACEVIČIŪTĖS 
KŪRINIŲ KONCERTAS
Sekmadienį, kovo 2 die

ną, 8:30 v. v., Jordan Hali 
salėje, Bostone, rengiamas 
šeštasis lietuviškosios mu
zikos rečitalis. Smuikinin
kas Izidorius Vasyliūnas ir 
pianistas Vytenis N. Vasy
liūnas duos Gražinos Bace
vičiūtės sonatų vakarą. Bus 
atliekama jos trečioji, ket
virtoji ir penktoji sonatos 
smuikui ir fortepijonui. Bi
lietai į koncertą po 2 ir 3 do
lerius gaunami pas Stelmo
ką ir kasoje prie salės.

Gražina Bacevičiūtė gi
musi Lietuvoje 1913 me
tais, baigė muzikos moks
lus Varšuvoje, toliau tobuli
nosi Paryžiuje. Atvažiavu
si į Lietuvą davė puikų 
smuiko rečitalį. Po to nuvy
kusi Lenkijon rado savo 
darbui palankią dirvą, pra
simušė į pirmaujančių Len
kijos kompozitorių eiles, 
laimėjo Chopino tarptauti
niame konkurse Varšuvoje 
antrą premiją už fortepijo
no koncertą.

šis rečitalis, planuotas, 
kaip eilinis lietuviškosios 
muzikos koncertas, netikė
tai tampa jos pomirtiniu 
minėjimu. Gražina Bacevi
čiūtė, susirgusi plaučių už
degimu, mirė sausio 17 die
ną Varšuvoje.

• Connecticut lietuvių 
jaunimas ruošia slidinėjimo 
iškylą kovo 1 d., Mohawk 
Ski Area, prie Cornwall 
miestelio važiuojant 4-ju 
keliu į vakarus nuo Torring- 
ton, Conn.

Dienos programoje: slidi
nėjimas, čiuožimas, tauti
niai šokiai, dainos ir paro
dėlė. Vakare: susipažinimo 
vakaras Waterburyje, 48 
Klube, 48 Green Street. 
Nakvynės bus parūpintos. 
Naujosios Anglijos lietuvių 
jaunimas ir senimas kvie
čiamas gausiai atsilankyti.

(jv)


	1969 Vas.26 0001
	1969 Vas.26 0002
	1969 Vas.26 0003
	1969 Vas.26 0004
	1969 Vas.26 0005
	1969 Vas.26 0006
	1969 Vas.26 0007
	1969 Vas.26 0008

