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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

MARIAUS KASN1UN0 LAIMEIIMAS
CHICAGOS LIETUVIAMS
Jurgis Janušaitis
Netrukus Chicagos di meniškai priimtų pasi
džioji lietuvių kolonija kalbėti Lithuanian Pla— Marąuette Parkas pa za reikalu. Nesulaukęs
sipuoš ''Lithuanian Pla- atsakymo, rašiau į ki
za" iškabomis. Šiuo rei tą dienraštį — Chicago
kalu porą metų neatlai- American Action Line
džiai rūpinosi dabar vos skyrių. Už poros dienų
15 metų teturįs energin mano laišką dienraštis
gas skautas Marius-Ge atspausdino ir pranešė,
diminas Kasniūnas, žur kad jie mano laiško nuo
nalisto ir visuomeni rašą nusiuntė mano gy
ninko Vytauto Kasniūno venamosios vietovės aiCasimir J.
sūnus. Įdomu buvo pa dermanui
tirti, kokiu keliu jis Staszcuk, prašydami tą
siekė
lietuviams šio reikalą iškelti.
pripažinimo. Štai ką Ma
— Ar po to mėras R.
rius pasakoja:
Daley ir aldermanas C.
— Sakyk, Mariau, kas Staszcuk atkreipė dėmetave paskatino šio gra S į?
— Tuojau man parašė
žaus darbo?
laišką
aldermanas. Jis
— 1967 m. prieš Kalė
pranešė,
kad Lithuanian
das, valgant vakarienę,
Plazos
reikalu
tariasi
mano tėvelis sakė, kad
su
Valdu
Adamkum,
rei
jis kalbės telefonu su
KINIEČIU PASIRUOŠIMAI SOVIETŲ PASIENYJE
kalą
iškelsiąs
City
CounStasiu Pieža Lithuanian
Plaza reikalu. Jis sakė, cil ir ten patieks visą
aiškina, kad tam jie esą
Šioje vietoj mes jau
kad Stasys Pieža jau 1956 reikiamą medžiagą. Nuo minėjome sovietų kari VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
jau pasiruošę — kur tik
metais buvo išrūpinęs to laiko aldermanas C. nius pasiruošimus even
sovietai neįžengtų, visur
lietuviams
Lithuanian Staszcuk su manimi lai tualiam ginkluotam su rolas Ljaštenko. Jis sa jie turėtų kovoti su par
Plaza pripažinimą mies kė nuolatinį ryšį, tarė sidūrimui su komunisti vo žinioje turi 20 divi tizanais. Tas karas tu
to valdyboje, tik iki šiol mės visais Lithuanian ne Kinija. Logiškai gal zijų (apie 240.000 vy rėtų būti labai ilgas, ta
Marąuette Parko apylin Plazos reikalais ir ma vojant, tas susidūrimas rų). Tolimųjų Rytų apy čiau pasibaigs sovietų
kė nėra atžymėta spe ne informuodavo, kas nereikalingas nei vie gardai vadovauja raketų armijų visišku sunaiki
cialiomis iškabomis. Tė daroma. Prašė, kad aš nai pusei, tačiau iš abie specialistas generolas nimu.
velis sakė, kad tuo rei nupieščiau ir iškabų pro jų pusių jam ruošiamasi pulkininkas Tolubko, tas
New York Times ko
savo žinioje turi 15 divi
kalu žygių darė mūsų or jektą. Buvau padaręs,
su tokiais rezultatais., zijų, 412 vidurinės distan respondentas Harrison
ganizacijos. veikėjai ir bet piešinio nepatie- kad Maskvai gali labai
cijos raketų ir per 500
pavieniai asmens, o ypač kiau.
greitai pradėti niežtėti lėktuvų. Be to jam tal E. Salisbury savo naujo
J. Vaičiūnas, bet iška
nagai pabandyti kinie kininkauja viceadmiro- je knygoje "Karas tarp
Rusijos ir Kinijos" aiš
— Reikalui atsidūrus čius 'į protą atvaryti'
bos nebuvo iki šiol iška
lo Smirnovo Ramiojo kina, kad sovietams la
bintos ir reikalas gal pa iš naujo miesto valdy ginklu.
boje, ar buvo sutikta ko Silpna vieta iki 1966 Vandenyno laivynas su bai sunku suprasti ki
mirštas.
Artėjant Lietuvos Ne kių sunkumų Lithuanian metų pasienyje buvo 125 povandeniniais lai niečių galvoseną, kuri
vais, 50 naikintuvų ir 80 yra visai skirtinga. Bū
priklausomybės 50 metų Plazos įgyvendinime?
Mongolijos liaudies res raketinių greitlaivių.
dingas tai galvosenai
Pradžioje City publika. Dabar jos ap
atkūrimo sukakties mi
Prieš Ljaštenko pajė anekdotas iš karo su ja
nėjimui, aš ir nutariau Council atsakė, kad Li gynimui sovietai sukūrė
laikų skamba
kuo nors prisidėti prie thuanian Plaza pavadini naują vidurio Azijos ka gas kiniečiai turi sutel ponais
šios reikšmingos sukak mo negalį duoti, nes to rinę apygardą, kurios kę savo pirmąją lauko taip:
Vienas kinietis klau
ties įamžinimo. Tam ir ir kitos tautybės prašy priešakyje stovi gene-: armiją — per 250.000 ge
rai paruoštų ir apmokytų sia kito apie paskutinio
pasirinkau Lithuanian tų. Norėjo daugiau tuo
karių. Tos armijos už mūšio rezultatus su ja
Plazos galutino įgyven klausimu žinių. Praves
dinimo mintį ir tuo norė tos rezoliucijos archy Staszcuk miesto archy davinys yra apginti kinie ponais .
čių atominės jėgaines
"Mes praradome 10.
jau Nepriklausomybės vuose neradę. Tada me
šventės proga, kaip skau ro pavaduotojas pulk. vuose rado ir Stasio Pie Vakarinėje Kinijoje ir 000 vyrų" — atsako pa
tas, padaryti gerą dar Ralley kreipėsi į Lietu šos pastangomis pra kartu sudaryti grėsmę klaustasis.
vos general. konsulą dr. vestą rezoliuciją. Tada trans-Sibiro geležinke
belį savo Tėvynei.
P. Daužvardį, kuris pa reikalas atsidūrė finan liui. Tam tikslui ji tu
— Kokių priemonių, tiekė Plazos reikalu vi sų ir įstatymų departa rinti apie 200 raketų su
atominiais
užtaisais.
Mariau, ėmeisi savo sie są medžiagą. Tuo pačiu mentuose.
Jos
galinčios
pasiekti
tai
(Nukelta
į
6
psl.)
metu
aldermanas
C.
kiams įgyvendinti?
kinius
už
1.200
km.
Tuo
— Pirmiausia para
tarpu šiaurės Kiniją
šiau į Daily News dien
(Mandžiūriją)
saugo
raščio Bee Line skyrių
Šių metų balandžio 1 d.
penktoji
kiniečių
armi
 bus pravedamas JAV gy
laišką. Rašiau, kad esu
ja, vadovaujama draugo ventojų surašymas, kaip to
skautas, kad noriu pa
Wang
Cia-Tao (kiniečiai reikalauja krašto Konstitu
daryti savo tėvynei ge
neturi
karininkų laips cija kas dešimtis metų. Atrą darbelį. Išaiškinau
nių).
Skaičiumi
tai im kreipkit į tai rimtą dėmesį.
visą Lithuanian Plaza
pozantiškas
junginys,
Kadangi krašto gyvento
reikalą. Atsakymo ne
siekiąs per milijoną vy jų skaičius perviršijo 200
sulaukiau. Rašiau darkėrų, tačiau jo apginklavi milijonų, šis surašymas bus
lis laiškus — neatsakė.
mas nėra pavydėtinas, didžiausias istorijoje. Se
Skambinau telefonu. Po
lėktuvų, sakykim, kinie niau tai vykdė paskiriant
to nuėjau į redakciją ir
čiai turi tris kartus ma surašymo darbui vyrui ir
norėjau kalbėti su vyr.
žiau už sovietus ir tų moteris eiti iš namo į namą
redaktorium. Sekretorė
su klausimų lakštais.
stovis apverktinas.
nustebo, kad vaikas no
šį kartą bus kitaip: net
ri matyti redaktorių.
du trečdaliai visų žmonių
Tų
kariuomenių
išdės

Klausė ar aš jį pažįstu.
tymas, geografinė pa gyvenančių paštu aptarnauAtsakiau — taip. Redak
dėtis ir praeities paty naujamose srityse, gaus
toriaus nebuvo. Jam pa
rimas verčia manyti, "CENSUS ’70’’ lakštus paš
likau asmenišką laišką,
kad pirmas eventualaus tu. Lietuviai didelėje dau
kuriame vėl viską išaiš
karo aktas būtų abiejų gumoje gyvena paštu pasie
kinau. Po to greitai ga
pusių bandymas sunai kiamose vietovėse.
vau iš vyr. redaktoriaus
blankus atneš jums
kinti priešo atominį po į Cenzo
namus laiškų išnešiotojai
atsakymą. Jis pagyrė
tencialą. Sovietai gero keletą dienų prieš balandžio
mano darbą ir liepė
kai apnaikinę kiniečių
1 d. Užpildytus lakštus pa
kreiptis į miesto merą
miestus, paleistų savo geidaujama grąžinti tuoj po
R. Daley ir kitas tuo už
šarvuočių junginius į bal. 1 dienos. Bus paliktas
interesuotas miesto įs
strateginius
centrus ir vokas, kur išpildytą blan
taigas.
Mandžiūrijoje
ir
šiau ką grąžinti. Tam tikslui
Iškabos "Lithuanian Plaza" Jau paruoštos Iškabinti Chicagoje,
Tuojau parašiau mies lietuvią apgyvename Marąuette Parke. Vieną tokią iškabą laiko rės Kinijoje. Sovietai ti įsteigta apie 400 laikinų
to merui R. Daley ir rei prie šios minties {gyvendinimo daug prisidėję 13 tvardo alderma kisi, kad tai prives prie centrų Cenzo informacijoms
kalą išaiškinau. Pra nas Casimir Staszcuk ir jaunas skautas Marius Gediminas Kasniū- naujos Kinijos vyriausy surinkti.
Dauguma klausimų į kubės sudarymo, kiniečiai
šiau, kad jis mane as- nas.

JEI KARAS RYTOJ...

»

VIRŠUJE: Naujoji Vyriausiojo
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to valdyba. Stovi iš kairės: Ro
mas Kezys, dr. Bronius Nemic
kas. Tarybos pirmininkas Pra
nas Vainauskas, dr. Jonas Puzi
nas, valdybos pirmininkas dr.
J.K. Valiūnas, Stasys Dzlkas,
Jurgis Valaitis ir Juozas Audė
nas.
Vyt. Maželio nuotrauka

"O kiek prarado japo
nai?"
"Šimtą".
"Puiku, - atsako klau
sėjas, — mes greitai pri 
versime juos bėgti".
Aritmetika karo su so
vietais atveju yra tokia,
kad ir žuvus porai šim
tų milijonų kiniečių, jų
vistiek dar liks 600 ar
700 milijonų. Žodžiu, so
vietai ir po pirmų laimė
jimų turi skaitytis su
šimtamečiu karu. Už tat
Maskvos reakcija į Sa
lisbury knygą buvo rūkšti. Karo esą tik ameri
kiečiai nori, kiniečiai ir
sovietai nori gero sugy
venimo. Salisbury nuo
mone, kiniečių - sovie
tų byla pasiekė tokios
būklės, kada valstybės
vyrai jau griebiasi 'ki
tų priemonių'.

JAV GYVENTOIŲ SURAŠYMAS
1970 m. balandžio 1 d.
riuos reikės atsakyti reiks
tik apibrėžti paišeliu ratu
ką.
Neužpildytų lakštų pilnai
arba su klaidomis siuntėjai
bus telefonu paklausiami iš
artimiausio centro patiks
lintų davinių. Neturinčius
aplankys tam tikslui pa
skirtas asmuo; iš jo galima
pareikalauti parodyti ar jis
tikrai Cenzo biuro atstovas,
pirm suteikiant jam žinias.
Kuriems reikalinga bus
kokių paaiškinimų, galės
tai gauti telefonu blanke
nurodytoje vietoje.
Kadangi Cenzo metu in
formacijų teikimas yra
įstatymiškas reikalavimas,
n e i g noruokit, nenumeskit
blanko tikėdami, kad tas
gali jums būti kenksminga,
arba kad apsieis ir be jūsų
blanko ir tuo dalykas baig
sis.
Cenzo surenkamos žinios
laikomos paslaptyje, naudo
jamos suvedimui statistikų
bendro krašto stovio, gy
ventojų skaičiaus, lyties,
šeimos skaičiaus ir kitko
kas klausimuose paliesta.

1970 m. vasario 20 d.
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PO PIETŲ KRYŽIUM
VLADAS RADZEVIČIUS

AKTYVŪS IR PASYVŪS LIETUVIAI
Kartas nuo karto Australijoj pasigirsta viešų
patarimų visomis išgalėmis saugoti lietuvišką dar
bą dirbančiuosius. Girdi, greitai jų visai nebus,
nes prie jų mažėjimo, neskaitant mirties, priside
da ir polinkiai dirbančiuosius kritikuoti, jų darbus
pajuokti. Kartu su perspėjimais išrašomi ir recep
tai: nekritikuoti valdybų ir nesmerkti jų darbų, ne
rašyti nieko, kas nepatiktų menininkams ar visuo
menininkams, o taip pat pamiršti betkokią kovą už
savo įsitikinimus.
Dar lapkričio pradžioje (žiūr. "Dirva" Nr. 88)
buvau pastebėjęs, kad nuoširdžiai dirbą Australijos
lietuviai nebijo ir nesmerkia pozityvios kritikos.
Charakteringa, kad tarp dirbančiųjų vyrauja įsiti
kinimas, jog liaupsinimai, nors jie batų daromi ir
tautinio išlikimo priedangoje, vestų prie stagnaci
jos ir išsigimimo. Blogų darbų toleravimas skatin
tų dar blogesnius darbus. Neveikli bet glostoma
valdyba ne tik neduotų naudos tai pačiai kovai dėl
tautinio išlikimo, bet virstų stabdžiu. Savim paten
kinta valdyba, anot lietuviškos išminties, nei pati
ėda, nei kitam duoda. Nereikia daug darbo šūktelė
jimui: čia mūsų sritis ir darbas mums priklauso,
nors vienas Dievas težino, ką dirba.
Dalį veiklių lietuvių Australija, kaip ir kiti
kraštai, apgailestaudama palydėjo į kapus. Dalis
anksčiau dirbusių jau pavargo ir užleido savo vie
tas kitiems. Dalis, galbūt, nubyrėjo ir dėl to, kad
liaupsinimų nesulaukė (arba jų nenusipelnė). Ta
čiau per visus dvidešimts metų Australijai netrū
ko ir, greičiausia netruks pasišventėlių, nors jų
darbai susirinkimuose ar spaudoje būtų ir šakepakratomi.
Pažymėtina, kad Australijoj neatsirado dar nė
vieno, kad ir sunkiausio darbo, kuriam pritrūktų jė
gų ar pasišventusių darbininkų. Tačiau labai daug
vertingų užsimojimų teko nurašyti į nuostolius vien
dėl to, kad neatsirado lietuvių, kurie panorėtų tais
darbo vaisiais pasinaudoti. Mūsų aktoriai ir dai
nininkai kenčia ne dėl to, kad juos vienu ar kitu žo
džiu be liaupsinimų spaudoje apžvelgia, bet dėl to,
kad jų vaidyba arba dainomis nepakankamai domi
masi.
Retas kuris vaidintojų kolektyvas, praleidęs
ištisus metus veikalui paruošti ir sukrovęs savo iš
teklius dekoracijoms bei butaforijai, drįsta veikalą
pakartoti, nes ir premjerų metu salės nebūna pil
nos. Šie kultūriniai vienetai, neturėdami mecena
tų ir negaudami iš niekur medžiaginės paramos, la
bai dažnai patys iš savo kišenės padengia atsira
dusius nuostolius ir... repetuoja naują veikalą!
Chorai per visus metus ruošiasi vienam meti
niam koncertui, bet tuo koncertu pasidžiaugti irgi
nedaug kas skubinasi. Į Dainų Šventes, sujungtas
su turiningomis Lietuvių Dienomis suvažiuoja ma
žiau svečių, negu aktyvių dalyvių.
Kolonijose nuolat rengiamos įvairios kultūri
nės popietės. Pasiruošimai ir čia reikalauja daug
darbo, bet ir į tas popietes atsilanko tik saujelė
lietuvių.
Todėl Australijoj daug didesnė ir aktualesnė
problema yra ne aktyvių, nuoširdžiai dirbančių lie tuviu mažėjimas, bet pasyvių, absoliučiai apsnūdu
sių lietuvių daugėjimas. Ir tai ypač jaučia tie, kurie
dirba konkretų darbą skirtą platesniems savų tau
tiečių sluoksniams. Dalis jų panaši į mano pristaty
tą Anuprą Pinigėlį. Dolerio paaukojimu pasibaigia vi
sas jų dalyvavimas lietuviškame gyvenime.
Tautinis išlikimas slypi tremtinių masės išsau
gojime ir praktiškiau galvoją visuomenininkai šiai
problemai čia teikia didelės reikšmės.
***
• APSILANKYMAI Lietuvių Muziejuj kaip spaudą informuoja
Pietų Australijos Gerųjų Kaimynų Taryba, šiomis dienomis Ade
laidės Lietuvių Muziejų - Archyvą aplankė aštuonių tautybių atsto
vai. Spaudai duotame pranešime nurodoma, kad muziejaus {steigė
jas J. Vanagas supažindino svečius su šiuo puikiu muziejum - ar
chyvu, esančiu Lietuvių Namuose. Toliau informacijose nurodoma
kad muziejuj galima rasti lietuviškų pinigų ir pašto ženklų, o taip
pat medalių kolekcijas, tradicinius rankdarbius ir meno išdirbinius,
o archyve -- visus lietuviškus laikraščius, išleistus tremtyje per
paskutinius 29 metus o taip pat dokumentus apie atskirus lietuvių
meninius ir visuomeninius vienetus Australijoj.
Informacijoj taip pat nurodytas laikas, kada galima muziejų
apžiūrėti. J. Vanago iniciatyva, muziejus reklamuojamas ir Pietų
Australijos turizmo leidiniuose bei brošiūrose, skirtose MenoFes-

Adelaidės Lietuvių Muziejus. Dešinėje skulp. Ievos Pocienės Rū
pintojėlis, prieky ordinų, medalių ir tarnybos ženklų kolekcija.
A. Budrio nuotrauka
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KONFERENCIJA PIŽAMOSE...
Genovos konferencija
buvo iškilmingai atida
ryta 1922 m. balandžio
10 d. Tai buvo pats svar
biausias Europos vals
tybių susitikimas nuo
1878 m. kongreso Ber
lyne. Visi kraštai čia at
siuntė savo užsienių rei
kalų ministrus ir daly
vavo beveik visų vyriau
sybių galvos. Žurnalis
tai suvažiavo iš viso pa
šaulio, nes buvo kalba
ma kaip apie taikos kon
ferenciją ir kaip didelį
krikščionybės koncilijų
iš kurio buvo laukiama
didelių nutarimų, staig
menų. Senojo pasaulio
atstovai pirmą kartą vi
si susėdo aplink stalą,
net' su bolševikais. Kai
kas stebėjosi, kad bolše
vikai savo delegaciją su
darė ne iš kaž kokių be
mokslių, bet parinko
mandagius ir nusimanan
čius diplomatijoje asme
nis. Ar tai buvo taikos
ženklas? Ar ta buvo
kregždė, skelbianti pavasarį? Daug kas tuo
tikėjo.
Bet konferencijai ne
buvo gerai pasiruošta.
Lloyd George mėgo im
provizuoti ir tik jis vie
nas žinojo ko jis tikėjo
si. Jo idėja buvo visiems
kapitalistiniams kraš
tams susijungti, kad ga
lėtų ekonomiškai pagelbėti Rusijai atsistatyti,
Kaip tik dėl to turėjo
būti persvarstytas Vokietijos reparacijų klau
simas , nes jis gadino Eu
ropos vieningumą. Pran
cūzija su šia konferenci
ja sutiko nenoriai, nes ji
norėjo iš vokiečių dides
nių reparacijų, tad Lloyd
George, kuris vedė žai
dimą, stengėsi izoliuoti
prancūzus. Svarbiausiai
jis norėjo nuraminti bol
ševikus, kurie vis nepa
sitikėjo kapitalistų tie
siama ranka, nes jei su
susidarytų toks "paneuropietiškas consortium"
tai jis būtų Rusijoje stip
resnis už bolševikinę vai
džią. Bet anglai ir pran
cūzai tokiu būdu tikėjosi
išgauti carų skolas.
Konferencijoj visą laiką
buvo daugiau dėmesio
kreipiama į rusus ir vo
kiečiai pamatė, kad Ver
salio dvasia dar tebegy
va. Jie pradėjo apgailes
tauti, kad Berlyne prieš
šią konferenciją nesusi
tarė su rusais. Ir jei čia
bus susitarta, jiems dar
daugiau padidintų karo
skolas.
Didįjį penktadienį gan.
dai pasklido, kad vakarų
didžiosios valstybės bai
giančios susitarti su ru
sais. Didįjį šeštadienį
tie gandai pasitvirtino.
Rathenau bandė kalbėtis
su Lloyd George, bet šis

buvo nepasiekiamas. Ve
lykų sekmadienio išva
karėse vokiečiai susirin
ko pasitarti viešbučio
halėje. Jie visaip nagri
nėjo situaciją, kuri Vo
kietijai atrodė bevitiška. Apie vidurnaktį, kaž
kas pasiūlė eiti miegoti,
nes ar verta toliau dis
kutuoti. Bet ir po vidur
nakčio niekas negalėjo
užmigti. Kaip tik tokiu
momentu kaž kas pasi-

a

Šate mirties sprendimą?
— Priešingai, — atsa
kė Maltzanas džiaugs
mingai.
Po to tęsėsi vokiečių
delegacijos konferenci
ja "pižamose". Čia su
sirinko visa vokiečių de 
legacija: kancleris, už
sienių rekalų ministras
ir aukštieji pareigūnai.
Vieni susėdo ant lovos,
kiti ant kėdžių. Jie su
žinojo, kad rusai siūlo

U.S.S.R.

Nežiūrint siautusio Sovietijoj teroro, vakariečiai varžėsi dėl
draugystės su bolševikais, užmiršdami jų kruvinas rankas...

beldė į ministro von
Maltzan duris:
— Kaž koks ponas su
keista pavarde jus pra
šo prie telefono. Malt
zan užsimetęs chala
tą ir įsispyręs į šliu
res, nusileido tylomis
į viešbučio hale ir už
sidarė telefono kabino
je. Reikia atsiminti, kad
1922 metais net liuksusi
niai viešbučiai kamba
riuose dar neturėjo te
lefonų.
Kitame telefono gale
buvo sovietų užsienių rei 
kalų komisaras Cičerinas.
— Mes turime nesivėluodami rytoj susitik
ti. Aš jums turiu labai
svarbų pranešimą pa
daryti.
Maltzan buvo šalinin
kas susitarimo su ru
sais. Jis norėjo su jais
pasirašyti sutartį dar
prieš Genovos konferen
ciją. Rusai tai žinojo
ar spėliojo. Maltzan
jiems kėlė pasitikėjimą.
Antrą valandą ryto
Maltzan prikėlė visą vo
kiečių delegaciją. Nie
kas nemiegojo. Rathe
nau net nebuvo atsigu
lęs ir vaikščiojo po kam
barį. Jis paklausė Malt
zano:
— Ar jūs man atne-

tivalio svečiams. Muziejus buvo lankomas pereito Festivalio me
tu. Vanagas tikisi dar daugiau svečių per Š{metin{ Festivali, kuris
prasideda kovo mėnesj.
• LIETUVIŠKŲ knygų pristatymus visuomenei nutarė rengti
Sydnejuje jau ilgesni laiką veikiąs Plunksnos Klubas, šis klubas
planuoja taip pat surengti Sydnejuj ir literatūros vakarą. Sydnejui
tai reikšmingos naujienos.
• IŠLYDĖJO j kariuomenę tris jaunus vyrus Melbourno lietu
viai. Karinę Australijos uniformą dviems metams užsivilko Dr. L.
Dziukas, gimnazijos mokytojai Jonas Meiliūnas ir Jonas Verbyla.
• LIETUVIŠKĄ RADIO VALANDELę.vienintėlęvisoj Austra
lijoj suorganizavo negausi Geelongo lietuvių kolonija. Po ilgų dery
bų, panaudojant asmenines pažintis, geelongišklams padarytos di
delės nuolaidos ir dabar jie už 30 minučių programą turi mokėti
25 dolerius. Suma atrodo nedidelė, tačiau vos kelių šimtų lietuvių
kolonijai sunku kas savaitė išmokėti šią sumą. Į pagalbą pirmas
atėjo Melbourno Lietuvių Klubas — savo susirinkime sudėjo $120.
Amerikonai, prašom nesijuokti. Pas mus tai stambi suma. Fabri
ke nedaug kas be viršvalandžių tą sumą sukala per dvi savaites.

— Penktą valandą ry
to vokiečių delegacija nu
tarė vykti įRapallo. Ra
thenau dar reikalavo kad
leistų anglus bent tele
fonu painformuoti. Bet
ta jo sugestija buvo at
mesta: pirmą kartą ponai anglai dar miegojo,
o antrą kartą jie jau bu
vo išėję pasivaikščio
ti.
Rapallo kurorte vis
kas vyko kuo puikiausiai.
Rusai buvo saldūs kaip
medumi tepti. Iš viso ko
buvo matyti, kad jie no
rėjo susitarimo ir neda
rė jokių sunkumų, kai vo
kiečiai nepasitikėdami
paprašė projekte pada
ryti keletą pataisymų.
Penktą valandą vakaro
susitarimas buvo pasi
rašytas.

Rapallo įvykis buvo is
toriškas,
sujaudinęs
tarptautinę politikos sce
ną. Vokietija ir Rusija,
priimtos į Europos bend
ruomenę, pasinaudojo
proga sudaryti bendrą
frontą, prieš vakarie
čius. Lloyd George su
žinojęs naujieną siuto iš
pykčio. Visi jo planai su
griuvo. Prancūzų dele
gacija pradėjo krautis la
gaminus. Keli laikraš
čiai ne parašė apie gali
mą kąrą...
Bet audra aprimo. Bu
vo duoti pasiaiškinimai
ir užtikrinimai. Konfe
rencija nesprogo ir dar
porą savaičių tęsėsi,bet
jau nustojo savo tikro
sios prasmės. Vieninte
lis pozityvus rezulta
tas joj buvo pasiektas
tai Rapollo.
Oficialiai ši sutartis
liko galiojanti dvidešimt
metų iki 1941 m. birže
lio 2, kai HiMeris užpuo
lė Rusiją.
Kodėl rusams buvo ge
riau vokiečių negu vaka
riečių draugystė. Atsa
kymą randame "Diplo
matijos istorijoje", ku
ri pasirodė Maskvoje
1947 metais. Ten skaito
me: "Rapallo sutartis iš
ardė sąjungininkų ban
dymą sudaryti bendrą
frontą prieš Sovietų Są
jungą. Jų projektas at
statyti Europą^ karą pra
laimėjusių
sąskaiton,
nepavyko.
(Bus daugiau)

Velykų
sekmadienį
abiem delegacijom susi
tikti ne Genovoj, bet Ra
pallo; kur rusų delegaci
ja buvo apsistojusi,nuo
šaliai nuo kitų delegaci
jų. To susitikimo tikslas
niekam nekėlė abejonių.
Rusai nenorėjo pasirašy
ti susitarimo su Lloyd
George pirm nepasitarę
su vokiečiais. Jiems at
rodė, kad sutartis su vo
kiečiais yra geresnė už
Lloyd George siūlomą,
kad ir kažin kaip turtin
gesnė ji atrodytų.
Tai buvo džiuginanti
perspektyva ir vokiečiai
turėjo staiga imtis spren
dimo. Reikėjo susitarti
dėl naujos politikos hic
ir nunc, pižamose, nak
tį iš šeštadienio į sek
NEPAMIRŠKITE
madienį.
ATNAUJINTI
Pasirašymas sutar
DIRVOS
ties su rusais galėjo su
PRENUMERATĄ
sprogdinti visą konferen
ciją ir visiškai sukom
promituoti Rathenau pla
WANTED AT ONCE
ną, kuriam Lloyd Ge
1ST CLASS SKILLED
orge, atrodė, pritarė. Si
ALL AROUND
tuacija buvo svarbi, nes
MACHINISTS
buvo aišku, kad rusai ne
ON ENGINE &
darys trečio pasiūlymo
jei jiems bus atsakyta
TURRET LATHES
neigiamai ir niekas
NUMERICALjiems nekliudys susi
CONTROL
tarti su vakarų valsty Mušt be able to DRILLS.
sėt up work
bėmis .
from Blue Prints and Close
Rathenau paaiškino, Tolerance.
DAY & NIGHT SHIFTS
kad rusų pasiūlymo pri FOR
Steady work, overtime and
ėmimas reikštų atsisa fringe benefits.
kyti nuo susitarimo su
Contact Personnel Dept.
vakarais.
DIAMOND
— Esant tokiai situ
AUTOMATION,
INC.
acijai, aš eisiu painfor
23400 HAGGERTY RD.
muoti Lloyd George, —
FARMINGTON, MICH.
pasakė jis.
476-7100
— Tokiu atveju aš at An Eųual Opportunily Employer
(9-18)
sistatydinu, — pareiškė
Maltzan.
VANTED
Kancleris ir Wirth
IST CLASS
stojo Maltzano pusėn.
DIE LEADER
Mušt have experience on line and
Širdies gilumoje jie bu protfressive
dies.
vo "vakariečiai" kaip ir
Steady work for quahfied man.
Overtime and benefits.
EAGLE TOOL * DIE CO.
Rathenau, bet paskutinio
2424 Wolcott
Ferndald, Mich.
sios savaitės posėdžiai
(313) Ll 7-4300
(11-20)
perdaug įnervino. Rusų
pasiūlymas rodė išeitį:
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SKELBIMŲ TURINI IR KALBA REDAKCIJA NEATSAKO.
tis mums primena, kad
tautos laisvės kovos, au
kos ir darbai buvo giliai
prasmingi. Dar daugiau,
praeities laisvės kova
mums primena, kad lie
tuviai niekuomet kovoje
nepavargo ir nenustojo
veikti dėl Lietuvos. Jie
Lietuvos Atstovo nyje Aleks andrą Stulgins - ir dabar nenurims kru
J. Kajecko žodis Va kį, kurio atmintį neseniai tėti dėl Lietuvos.
ANTANAS PETRIKCNIS
šventadienis
Su dėkingumu prisi
sario 16 Dienos mi Washingtone minėjome.
15 Omahos lietuvių kolonijoje vasario 21-22 d. rengiame^ dailininko parodos, kuri įvyks St. Anthony
nėjimo proga pasa Pagerbkime šios sukak mename JAV laikyseną mokykloje, 5422 S. 32 St. Šeštadienj paroda bus atidaryta fluo 3 iki 8 v.v. ir sekmadieni nuo 11 iki 8 v.v.
kytas Washingtone. ties proga to istorinio ak Lietuvos atžvilgiu. Per Parodą globoja LB Omahos apyl. valdyba.
to visus signatarus, bei nai Valstybės Sekreto
Iš praeities pasisė žuvusius dėl Lietuvos rius, p. William P. Ro
mę stiprybės Lietuvos laisvės, atsistojimu ir gers, vasario 11 d. pareiš
sūnūs paskelbė Lietuvos minute tylos.
kime rašė: "...amerikie
nepriklausomybę. Šian
Dienraštis
Omaha ti, kad tai batą ir orga į J. Tautas. Didžiausi
Nors Vasario 16 Die čiai ir laisvieji viso pa
dieną to įvykio penkias nos akto visų signatarų saulio žmonės su gilia World - Herald apie lie nizuotos ir pavienės ini visų laikų imperialistai
dešimt antra sukaktis. "po žemių ilsis krūtinė" simpatija stebi lietuvių tuvius Omahoje ir net ciatyvos vaisiaus. Pui- yra Kremliaus žmogžu
Šios sukakties proga tačiau dar prieš Steigia tautos laisvės ir nepri Lietuvoje neretai duoda . kūs Rambyno choro pa džiai (thugs). Apie tai pa
konstatuojame, kad Lie mojo Seimo susirinkimą klausomybės siekimus. žinių. Pav. labai plačiai sirodymai, parodėlės, sakykime ir jiems, ir
tuvos okupanto dangus savanorių aukomis ir pa JAV Vyriausybė nuolat aprašinėjo apie Rūtos praeityje tautinių šokių laisvam pasauliui.
niaukiasi. Jis neramus sišventimu teko apginti atsisakydama pripažin
Lee-Kilmonytės pastan šokėjų pasirodymai, įvai
Reikia paaiškinti žo
dėl santykių su Raudo žymią Lietuvos dalį nuo ti prievartinį Lietuvos gas parsivežti Ameri rūs pavienių asmenų kon džio "thugs "tikrąją pras
nąja Kinija. Sovietų ver į ją besikėsinančių prie - įjungimą į Sov. Sąjungą, kon savo senelę. Visą taktai radijo ir televizi mę. Tai šiaurės Indijos
gai siekia status quo pa šų. Mums garbė šiandien patvirtina savo įsitikini istoriją pradėjo Rūtos jų stotyse, bei laikraš religinė sekta, kurios
keisti, kaip neseniai tai turėti savo tarpe pirmą mą, kad Lietuva pati tu Lee-Kilmonytės kelio
tyje Omaha World-He- profesija buvo (gal ir
siekė
Čekoslovakija. jį Lietuvos savanorį, jo ri apsisprendimo
.
teisę." nės į Lietuvą laiku (ilius rald padėjo sukurti at yra?) žudymai.
Okupanto būkštaujama ir 75 metų amžiaus sukak- Šiemet Valstybės Sek- truodamas tai nuotrau mosferų, kuri Omahoje
Į šį J. Navako rašinį
dėl eventualiai antro ties proga. Turiu omeny- retorius vasario 7 d. pa komis) ir baigė jau se apie lietuvius yra visais Omaha World-Herald ta
fronto Europoje galimo je p. Kazį Škirpą. Jį pa reiškime pakartotinai nelei atvykus į Ameri atžvilgiais mums palan me pačiame puslapyje
atsiradimo. Iš kitos pu gerbdami mes taip reiš tai patvirtina. Tai rodo, ką. Jame pasitaiko ži ki. Lietuvis Omahoje tu atsiliepė vedamuoju —
sės ekonominiai sunku kiame pagarbą visiems kad JAV Vyriausybė sie nių, kurios mini mūsų ri gerą vardą ir juo pa Gedulo Diena. Jame ra
mai Sovietuose padidė gyviems ir įnirusiems kia, kad santykiai tarp veiksnių veiklą, o taip grįstai gali didžiuotis ir šoma: Vasario mėn.
ję. Okupuotuose kraš besikuriančios Lietuvos valstybių būtų grindžia pat ir žinių ir apie įvy jaunas ir senas.
Amerikai yra laisvės
tuose jų susidurta ir su savanoriams. Juos jaut mi tarptautinės teisės ir kius Lietuvoje.
Štai, kad ir Vasario mėnuo, nes jame vyks
stipriu nacionaliniu ju - riu žodžiu ypatingai pri tarptautinės moralės
Laikraštis kiek Oma 16 išvakarėse Omaha ta Lincolno ir Washingdėjimu. Žydai, Ukrainie siminė vyriausia amžiu principais, bet ne stip hos, tiek ir pasaulio lie World-Herald lietuvių tono gimtadienių pami
čiai ir dargi patys Rusai mi Steigiamąjį Seimą ati resniojo brutalia jėga, tuvių gyvenimą nušvie tautos reikalo nepamir nėjimas. Šios dienos
subruzdo.
daranti Gabrielė Petke kaip tai praktikuoja So čia teisingomis spalvo šo. Tuo klausimu besi- Viešame pulse (tai laiš
Pereitą vasarą Lietu vičaitė. Ji kvietė Stei vietų Sąjunga.
mis, beveik visada nepa domįs laikraštis pirmau- kų skyriaus antraštė)
vos okupantui įteikta ir giamojo Seimo narius
Lietuvos okupacijos gailėdamas mūsų tautai jančioj vietoj įsidėjo ne Juozas Navakas nurodo,
40-ties Vilniaus arkivys nuskristi mintimis "... nepripažinimas istori ir Omahos lietuviams nuilstamai Lietuvos rei kad šis mėnuo yra svar
kupijos kunigų pareiški prie tų kareivių kapų, niu požiūriu nepaprastai gražiausių žodžių. Atro kalu rašančio Juozo Na bus ir lietuviams. Tai jų
mas. Jame pabrėžiama, kurie šiame kare arba svarbus dalykas. Jis do, tam daug yra padė vako laišką — Lietuvos respublikos gimimo da
kad "kunigai ir tikintie šioje kovoje savo jaunas reiškia, kad ateisianti jusi Omahos lietuvių kul Nepriklausomybės Die ta, o taip pat ir jų lais
ji yra diskriminuojami galvas padėjo, beginda diena, kada teisės prin tūrinė veikla amerikie na. Jame rašoma: Sovie vės praradimo gedulas.
kad jiems neleidžiama mi tėvynės sienas. "Ji cipai įsigalės tarptauti čių tarpe. Reiktų pabrėž tai nepaliaujamai kalti
Lietuvių kilmės ame
naudotis tomis teisėmis, kvietė taip pat nepamirš - niuose santykiuose.Lais
rikiečiai
prisimena 719na JAV ir kitas Vakarų
kurias garantuoja TSRS ti karo visur išblaškytų vo apsisprendimo teisė
ją
sukaktį
nuo jų krašto
valstybes už kolonijalizkonstitucija" ir prašo aukų, "kurios audrų iš yra tokia moralinė jėga,
suformavimo
ir 52-ją
mą ir imperializmą. Ta
ma, kad "Lietuvos ku rautos iš savo sodybų ra prieš kurią Sovietų Są mūsų pavergtųjų tautie čiau ar mes ką darome sukaktį nuo Lietuvos resnigai ir tikintieji, kaip ir do kapus toli, toli nuo junga nepajėgs atsilai čių viltis. Tikėkime,kad prieš Sovietų kolonializ sukaktį nuo Lietuvos
kiti piliečiai, galėtume savųjų". Prisiminusi lie kyti. Pastebėtina, kad kaip Popiežius Paulius mą?
Respublikos įsteigimo.
naudotis numatytomis tuvių veikėjus, ilgą lais jau virš 60 valstybių pri VI yra sakęs 1970.1.1 d.,
Bet Amerikos Lietu
Lietuvių
kilmės
ame
konstitucijos teisėmis". vės kovą ir tai, kad Stei sikėlė nepriklausomam kad "Dabartinė žmonijos rikiečiai šį mėnesį pri vių Bendruomenė pri
Tas pareiškimas patvir giamojo Seimo nariai gyvenimui po Antro Pa pažanga turi paliesti vi simena 719-tus metus mena, kad pirmadienio
tina lietuvių laisvės ilge yra krašto valios reiškė saulinio Karo. Jos kilo sas tautas ir nešti joms nuo Lietuvos valstybės (Vasario 16) sukaktis, to
teisingumą,
sį ir jiems Maskvos jai, ji pridūrė: "Mums iš Britų, Belgų, Olandų vienybę,
laisvę
ir
visa
tai,ką mes įkūrimo, kada Mindau lygi Amerikos Liepos
varžtų užkorimą.
gas Didysis sujungė vi ketvirtajai,
"neturės
pavesta versti naują Lie ir Prancūzų kolonijų. Tu vadiname taika".
Šių metų Vasario 16- tuvos istorijos lapą... rės neišvengiamai suby
sas
lietuvių
kunigaikštys

džiaugsmingų
pareiški

Po Izraelio šimtme
toji ypatinga ir tuomi, stenkimės visomis išgeu rėti ir Sovietų Sąjungos
tes
į
vieną
karalystę.
mų...
Atvirkščiai,
die
kad lygiai prieš 50 me lėmis tą naują lapą iš kolonijinė imperija, nes čiais pavergimo žydai Kartu yra švenčiamos na bus niūri ir pilna
tų JAV-jose neoficialiai laikyti gerą, patikrinda kolonializmas savo am gyveno savo tautos išsi 52-sios sukaktuvės,pa skausmo".
pradėjo veikti Lietuvos mi visiems valstybės gy žių atgyveno. Dabartinė laisvinimo viltimi. Jie minint ir Lietuvos Res
"Kremlius mėgsta sa
Pasiuntinybė, vadovauja ventojams lygias ir sau Lietuvos okupacija dide viens kitą atsisveikinda publikos įsteigimą 1918 kyti, kad Rusijos impe
ma Jono Vileišio, talki gias piliečių teises, leis lė nelaimė. Bet mūsų vo posakiu — Ligi pasi m. Vasario 16 d.
rializmas mirė su caru.
ninkaujant p.p. J. Žiliui, dami jiems savo būvį ge laisvės kova nepralaimė- matymo sekančiais me
Kongresas
savo
rezo

Bet Baltijos tautų liki
bei P. Žadeikiui. Jų pas rinti ir visiems drauge ta. Ji bus tęsiama iki tais Jeruzalėj". Tęski liucija reikalavo Balti mas rodo, kad tai tėra
tangų daliniai dėka JAV žengti į aukštesnį kultū Lietuvos nepriklausomy me ir mes gyventi vilti jos valstybių nepriklau tik žiauri fikcija". Juo
mi — "Ligi pasimatymo
pripažino Lietuvą de ju ros laipsnį".
bės aušros. Svarbu, kad sekančiais metais Vil somybės. Visi laisvę my zas Navakas, lietuvis pa
re.
lį amerikiečiai turi rei bėgėlis, kuris pagaliau
Steigiamasis Seimas, Lietuvos laisvės byla iš niuje".
Tačiau š.m. Vasario išrinkęs
kalauti, kad dabartinė ad rado namus ir laisvę
pirmininku liktų gyva tarptautinėje
16-tosios Dienos, bene, Aleksandrą Stulginskį,
ministracija šią akciją Amerikoje, šią teisybę
plotmėje ir kad tauta
Skaityk ir platink
vykdytų, įneš dama Bal labai gerai žino.
svarbiausias
bruožas pastarojo pasiūlymu, tuo- krašte neacionaliai iš
DIRVĄ
tijos valstybių klausimą
yra tas, kad prieš {jOme- jau vienbalsiai priėmė liktų gyva. Tame glūdi
(Vš)
tų, gegužės 15 d., susi- pirmąjį nutarimą. Jis
rinko Steigiamasis Sei- skamba sekančiai: "Liemas. Dar prieš jam su- tuvos Steigiamasis Seisirenkant, Lietuvos Ta- mas, reikšdamas Lieturyba 1918 m. Vasario 16 vos žmonių valią, proDieną paskelbė atstatan- klamuoja esant atstaty
ti nepriklausomą, demo- tą Nepriklausomą LieMAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ
kratiniais pagrindais su tuvos valstybę, kaip de
tvarkytą Lietuvos vals mokratinę
respubliką
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
tybę su sostine Vilniu etnologinėmis sienomis,
mi. Tą deklaraciją pa ir laisvą nuo visų valsty
Savininkai: J. JANUHAITIS Ir J. MAŽEIKA
sirašė 20 Lietuvos gar binių ryšių, kurie yra bu
bingų vyrų. Jų pavardžių vę su kitomis valstybė
Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių
aš neminėsiu. Jos jums mis". Vėliau, Steigia
ir kitokių garimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.
žinomos. Jas su pagar masis Seimas nustatė
Kainos žemos-Pasirinkimas didelis.
ba minės tauta. Paskuti Lietuvos pagrindinius
nis iš to akto signatarų santykius su kitomis
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
tik pernai teatsiskyrė su valstybėmis. Jis priėmė
šiuo pasauliu. Turiu ome- Lietuvos valstybės kons-.
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Mūsų laisvės kova

nepralaimėta...

OMAHOS LAIKRAŠTIS APIE VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ

Viešėdami Chicagoje aplankykite

1970 m. vasario 20 d.
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LIETUVIŠKOJI RŪTA
PALMIŲ PAUNKSMĖJE
Kalifornijos valstijos
pietinė dalis, nusitęsian
ti nuo San Luis Obispo
iki San Diego ir Meksi
kos sienos, labai dažnai
vadinama The Great
Southland. Čia 14 aps
kričių, įskaitant ir Los
Angeles, gyvena 13 mili
jonų žmonių, o tai su
daro 64 procentus visos
Kalifornijos gyventojų.
1968 metais šio ploto gy
ventojų pajamos buvo 48
bilijonai dolerių ir tai
sudarė taip pat 64 pro
centus visos Kaliforni
jos valstybės pajamų.
Kiekvienam šio ploto gy.
ventojui teko vidutiniš
kai po 3,800 dolerių per
metus.
Toji pietinė Kalifor
nijos dalis šuoliais kin
ta. Kasmet pastatoma
200,000 naujų namų, nes
skaičiuojama, jog ir gy
ventojų skaičius nuolat
didėja: kasmet priside
da maždaug 260,000 nau
jų gyventojų. Tai atiten
ka maždaug 20,000kiek
vienam mėnesiui, arba
5,000 savaitei.
Su naujų gyventojų
skaičiaus kilimu didėja
ir lietuvių kiekis, kurių
šiame plote apytikriai
priskaitoma jau apie 10,
000. Lietuviai daugiau
siai kuriasi Los Ange
les mieste ir jo apylin
kės priemiesčiuose. Pas kutiniųjų keliolikos me
tų būvyje čia ypatingai
pagausėjo jaunų šeimų
ir pensininkų kūrimasis.
Jeigu pirmuosius patrau kė aukštas universite
tų ir kolegijų mokslinis
lygis, teikiąs ir garan
tuojąs čia pat vietoje
geriausias darbo ir už
darbio sąlygas, su neri
botomis galimybėmis kil
ti savo specialybėje, tai
antruosius žavi šio plo
to klimato švelnumas,
sudarąs idealias sąlygas
poilsiui ir ramiai senat
vei.

Lietuviai šiame plote
stengiasi ne tik apsigy
venti, bet ir įsigyventi.
Retas, labai retas atve
jis, tiesiog vienos ran
kos pirštais suskaičiuo
jamas, kad sykį į Los
Angeles apylinkę atvy
kęs apsigyventi žmo
gus staiga pakeistų nuo
monę ir grįžtų vėl at
gal. Bet kiekvienas, ku
rį tik Šv. Kazimiero pa
rapijos parengime ar bet
kuriame kitame lietuvių
susiėjime užkalbinsi, ra
miausiai išdėstys visus
tuos patogumus, kuriais
jis čia gali džiaugtis,bet
kurių jis neturėjo gyven
damas didžiųjų ežerų
rajone ar rytiniuose pa
kraščiuose. Neretas dar
apgailestaus, jog būtų
dar laimingesnis, jeigu
čia būtų atvykęs prieš
mažiausiai penkiolika, o
ne trejetą metų.
Bene tvirčiausiai lietu
višką pėdą Pacifiko pa
krantėje, kaip atrodo,,
įmina tie mūsų lietuvi ai,
kurie suorganizavo lie
tuvių investavimo Rūtos
bendrovę arba kurie sa
vo kūrimąsi Kaliforni
joje ar naudingesnį savo
santaupų panaudojimą pa
tiki šiai lietuvių vadovau

jamai institucijai. Per
palyginti trumpą laiką
Rūtos bendrovė sutelkė
stamboką kapitalą ir savo
investuotojams įgijo še
šis pastatus Santa Moni
ca, Calif. Tų pastatų ver
tė šiandien skaičiuoja
ma per 700,000 dol. In
vestavimas į nekilnoja
mąjį turtą visuomet ir
visur yra pats saugiau
sias.
Šiuo metu Rūtos Bend
rovės vadovybė yra už
simojusi savo septinta
jam ir pačiam didžiajam
projektui, kurio vertė
pastačius bus kiek dau
giau nei vienas milijo
nas dolerių. Tai bus mo
dernus trijų aukštų, 36
butų šeimyninio stiliaus
kompleksas, kurio rū
sys, elektriniais keltu
vais sujungtas su visais
aukštais, skiriamas au
tomobiliams pasistatyti.
Tokios rūšies butų parei
kalavimas yra labai di
delis, nes jaunos šeimos
labai dažnai būna nepajė
gios nuosavus namus įsi
gyti.
Projektuojamas
pastatas kurio nuotrau
ką čia pat matome, bus
Rūtos bendrovės inves
tuotojų nuosavybė. Jeigu

Saugus ir pelningas santaupų
investavimas į nekilnojamąjį turtą
Jūs gaunate Kalifornijos
valstybės įstaigose įregis
truotą nuosavybės lakštą,
be Jūsų sutikimo ar su Ju
mis neatsiskaičius niekam
neperleidžiamą. Dėl smul
kesnių informacijų kreip
kitės į mus, lietuvių įkur
tą ir vadovaujamą inves
tavimo Bendrovę

RŪTA Ine., 3002 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, Calif. 90404
Tel.: (213) 828-7525

RŪTA INCORPORATED
statybą baigus investuo Šio laiško rašytoją projekto investuotojas,
tojai apsispręstų parduo Rūtos bendrovės vado besiruošiąs netrukus ap
ti, gali tikėtis 50%uždar- vybė pakvietė persikel sigyventi Kalifornijoje.
Noksta gražūs kant
bio. Apsisprendus pas ti Kalifornijon, kur atvy
tatą laikyti ir eksplotuo- kus jo laukiaRfltos bend raus darbo vaisiai: kyla
ti, metinis investuoto ka rovės nekilnojamojo tur susidomėjimas ir tuo pa
pitalo uždarbis gali siek to administravimas.
čiu pasitikėjimas lie
ti per 19%.
Kitas laiškas: "Dirva tuviškąja Rūta palmių paSusidomėjusieji šiuo talpino Tamstos pareiš unksmėje.
(lns)
projektu turėtų iki š.m. kimą, talpina Rūtos bend
kovo 15 d. susižinoti su rovės skelbimus. Esu
Rūtos bendrovės vadovy šiek tiek susipažinęs su
be, kuri pateiks visas vadovaujamos b-vės re dominančias smulkme aliais siekimais. Nuo š.
nas ir apskaičiavimus. mo. kovo 1 d. pradėsiu
Rūtos bendrovės va pensininko gyvenimą. Tu
dovybė gauna labai daug rimas bankuose 40,000
laiškų ir į juos tuojau santaupas norėčiau in
pat atsako. Štai pora bū vestuoti Jūsų Bendrovė
dingesnių ištraukų:
je, kad gaunamos divi
"Skaitydamas Tamstų dendais papildomos pa
skelbimą Dirvos laikraš jamos, pridėjus prie pen
tyje, susidariau nuomo sijos, sudarytų geres
nę, kad minima Rūtos nes pragyvenimo sąly
bendrovė apima biznį gas..."
Šio laiško autorius
plačia prasme, ne tik
namų ar žemės parda jau yra paskutinio Rūtos
vimą, bet ir namų admi
nistravimą bei jų prie
žiūrą. Pas mus Chica
goje yra daug tokių įs
taigų, kurios be parda
vimo, dar turi daug na
mų administravimui. Iš
to daro didelį biznį ir
krauna pajamas su di
• vestuvės: SPALVOTA ir juoda balta (gali vykti
deliu pelnu. Aš norėčiau
ir Į kitus miestus)
gauti darbo namų admi
•
portretūra
nistravimui ar priežiū
•
meno
darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai
rai, nes jau turiu tame
darbe 10 metų patir
422 MENAHAN St. — Ridgewood, N. Y. 11237
ties..."
LMJ-

ris į naktį. Daina nekantriai patraukė, bet jos balsas
buvo
švelnus.
ALGIRDAS GARLAUSKAS
"Ką, tu miegi? Einam".
Aras ėjo laikydamas jos ranką taikydamas sa
vo didelius žingsnius prie jos mažų. Ėjo-per sodą
tarp plačių medžių, kurių šakos sunkiai linko že
myn nuo didelių prinokusių obuolių. Mėnesiena spin
--------------------Novelė
———----------- dėjo vaisių žievėje. Už nugaros silpo muzikos gar
sai ir žmonių klegėjimas. Ėjo tylėdami,kartaispa(2)
silenkami po žemai augančia šaka. Salės triukš
Kadugio galva ūžė. Noreika tvarstė jo ranką. mas dingo, ir nakties tylą žadino tik svirplių čirpi
"Tau reikia daktaro. Reikia susiūti. Kaulas su mas.
laužytas".
Sodas baigėsi ir prasidėjo laukai pilni gelto
Kadugio mintys nesirišo. Jautėsi nusilpęs. Akys nų javų. Sidabrinė mėnulio šviesa žaidė javų ban
merkėsi. Noreika atsisukęs į Kardelį tarė:
gose. Netoli stovėjo apleista trobelė ir šulinys.
"Nugabenkim pas tą žmogų, kurį šeimininkas Priėję sustojo. Mergaitė giliai įtraukė nakties orą
nurodė. Jis turi ryšį su pogrindžiu. Kadugys be dak ir atvertė galvą aukštyn.
taro baigtas". Abudu greitai surišo švarkus tarp
"Kaip gražu... kaip nepaprastai gražu".
šautuvų ir padarė neštuvų. Pakėlę Kadugį dingo
Jos balsas lyg prižadino Arą iš minčių. Apšvies
tas švelnių spindulių jos veidas ryškėjo pilnam gro
rūke.
***
žyje. Geltoni plaukai lygiom bangom krito ant jos pe Aras paėmęs Dainos ranką palengva patraukė čių. Aras paleido ranką ir netyčiom atsiduso. Daina
merginą į save. Laikydamas jos dešinę savo kairė išgirdus atsisuko. Jos akys ieškojo jo veide lyg at
je, bandė laisva ranka ją apkabinti. Ištraukus ran sakymo į dar neklaustą klausimą.
ką ji švelniai atstūmė. Žiūrėdama į veidą viliojan
"Kas yra?" Jos balsas buvo tylus ir susirūpi
čiai nusijuokė:
nęs.
"Valdykis karštuoli..." Jos gražūs balti dan
Aras tylėjo įsmeigęs akis į laukų galą, kur
tys spindėjo tamsoje.
prieš žvaigždėtą dangų ryškėjos! tamsus piliakalnio
Aras įsmeigęs akis į merginą sutraukė anta šešėlis. Daina priėjo ir jį apkabinusi prisiglaudė.
kius. Iš salės sklindanti muzika erzino.
Galvą padėjus ant jo krūtinės neramiai paklausė:
Daina staiga pašokus nuo suolo ištiesė ranką
"Tu šiandiena toks keistas. Toks tylus ir liūd
ir linksmai tarė:
nas... kas yra?"
"Einam..."
Aras apkabinęs jo liekną liemenį prispaudė ar
Aras paėmė ištiestą ranką ir primerė akis. čiau prie savęs. Veidą paslėpė jos minkštuose plau
"Kur?"
kuose.
Abiem rankom sugriebusi Daina truktelėjo jį
"Nieko nėra, Dainut. Tik gal pavargęs".
nuo solo.
Daina pakėlė savo veidą ir Aras pabučiavo jos
"Einam pasivaikščioti".
lūpas. Prie savęs juto jos moterišką kūną, ir jo ran
Aras šyptelėjo ir pradėjo traukti į save. Daina kos slydo per jos liemenį. Daina sugriebė jo rankas
spyrėsi ir juokėsi.
ir prisimerkus palingavo galvą.
"Prašau, Aruti, būk geras. Eime".
"Ir šelmis tu. Kartais nežinau ką su tavim da
Aras nerangiai atsistojo. Salėje žmonės juokė ryti".
si, ir garsi šokių muzika veržėsi pro atidarytas du
Jos akys juokėsi, ir staiga pabučiavus ištruko

VĖLIAVA PILIAKALNY

iš jo glėbio. Pribėgus prie šulinio atsisuko ir pas
laptingai tarė:
"Ar tu žinai ką seni žmonės pasakoja? Kai mė
nuo yra pilnas, šulinyje galima matyti užburtą ka
ralaitės dvarą..."
Aras žiūrėjo į jos liekną gražiai nuaugusį lie
menį, ir nenorėdamas šypsojosi. Daina pasilenkė
ir žiūrėjo į šulinį. Aras priėjęs lengvai uždėjo ran
kas ant jos juosmens. Daina dar daugiau pasilenkė.
Aras laikė stipriau. Staiga pakratė galvą ir išsitie
sė. Šulinys buvo juodas ir tamsus. Ji atsisuko ir
tarė:
"Nieko, visiškai nieko". Pakėlus akis į Arą
juokėsi. "Ir kas tiki į pasakas..."
Jos rankos apsivijo apie jo kaklą ir jų lūpos su
sitiko. Besibaigiančios vasaros vėjelis judino prino
kusius javus. Žvaigždės mirgėjo švariame dangu
je ir balta mėnulio šviesa mėtė paslaptingus šešė
lius.
Aras glostė jos plaukus.
"Daina..." Jo balsas buvo užkimęs.
"Ką, brangusis?"
Akimirksnį patylėjęs tęsė:
"Aš rytoj turiu išvažiuoti".
Daina pakėlė galvą ir norėjo šypsotis, bet silp
noje šviesoje jo rimta išraiška ją sustabdė. Tyliai
paklausė:
"Kur, ir ar ilgam?"
"Mane pašaukė į kariuomenę".
Daina pakratė galvą.
"Bet tu gi studijuoji..."
Aras bandė nusijuokti.
"Žinai koks aš tinginys".
Daina priglaudė savo veidą prie jo krūtinės ir
virpančiu balsu kalbėjo.
"Tiek metų... tiek metų... kodėl tave? Tu gi stu
dijuoji... kodėl tu man nieko anksčiau nesakei?"
Aras pakėlė jos galvą už smakro ir bučiuoda
mas skruostus ramino:
"Neverk Dainut. Ne pasaulio galas. Aš su
grįšiu. Nenorėjau sakyti anksčiau ir tave jaudin
ti •
(Bus daugiau)
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Dėl Anatolijaus Kairio

PALIKIMO
Kaž kaip neišvengia
ma avangardiniame teat
re ieškoti Alberto Camus rezonansų dar 1942
suskambėjusių jo Le
Mythe de Sisyphe studi
joje (essay). Nuostabiu
supuolimu daugelis vei
kalų, kuriuos susumuoda-

JURGIS GLIAUDĄ

mas Martin Esslin pava
dino Absurdo teatru, yra
daugiau ar mažiau atsi
liepimai į Camus tezes.
Virtinė vardų ir visas
srautas veikalų dėl to
patenka į tam tikrą mo
notoniją. Ir kada siuže
tai ir jų personažai ne
paprastai įvairuoja, te
zės, tezių sprendimas
lieka tradiciniai ortodok
sinis. Kaž kaip to fakto
iki šiol nepastebi ver
KĘSTUTIS GUDŽIŪNUS
tintojai. Ir ta ortodoksi
Praeitą savaitę čia su ja yra tie rėmai,kuriuo
šypsniu prasitariau, kad se užsidaro netiek meni
lietuviškomis temomis nė, kiek grynai ideologi
nerašau, nes šios srities nė srovė, kuri savo
ekspertų yra užtektinai sprendimams turi sakra
linius Tabu. Ionesco,vie
ir be manęs.
nas
iš prodyktyviausiu
Bet šiandien ir aš įsi
avangardo
judėjimo kuljungiu į tą ekspertų drau
tivuotojų,
teisingai
paste
giją, nes atsirado labai
bi
avangardinio
teatro
atartima tema.
Praeitame Dirvos nu sigrįžimą į senųjų armeryje pradėta spaus chi-tipų atgaivinimą. Jis
dinti nauja novelė — Vė tvirtina, kad "archi-tiliava Piliakalnyje. Be pai yra visuomet jauni".
je, novelė buvo viena iš Imdamas savo kuriamą
Dirvos konkursan atsiųs ateitį, iš praeities, iš
tųjų, ir komisijos reko 1920 dekados Mokslinio
iš 1896 metų Jarmenduota spausdinimui. teatro,
ry
pjesės
Roi, ir nu
Žinoma, neginčytina, šokdami į Ubu
seniausią
te
kad Dirvos puslapiuose atro klasiką, avangardis
jau praėjo daug novelių tai nepastebi, kad juos 
ir galbūt, jų bus dar jungia kaip tik sprendi
daug ir ateityje.
kuris niekad neišBet kas buvo jų auto mas,
simuša
Sizifo darbo dės
riai — čia jau šiek tiek nio. Egzistencijos
absur
kitaip. Faktas, kad jau do įrodymui jie skiria
sa
nųjų prozininkų suskai- vo polėkį ir išradingu
tymui šiandien nereikia mą.
vienos rankos pirštų.
Visiškai natūralu buvo
Gaila, bet faktas.
laukti, kad mūsų iš ei višIr kada pasirodo nau koji dramaturgija neap
jas vardas, su nauju kū lenks nei Beckett’o, nei
riniu, iš mano amžiaus Anouilh’o, nei Ghelderokartos, tai ir vėl deja, de’o sceninės praktikos.
jau nekasdieninis įvy Prie viso to tik labai bai
kis
liai ima prisiartinti so
vietinės Lietuvos drama
turgai. Kas Vakaruose
jau paliekama, einant pir
myn, ten tai imama kaip
kūrybinė šviežiena ir
sceninis atradimas, kar
tu neapleidžiant ir di
džiausio kūrybinio varž
to: socialistinio realiz
mo metodo. Iš ei vi ško ji
dramaturgija arba aklai
nusekė aukščiau išvar
dintų vardų ir ideologi
nės jų atramos keliu, ar
ba veržėsi visa trans
formuoti savaip, gal būt
rasti tą simbiozę, kuri
išsaugo savitumą, lietu
Algirdas Garlauskas, viškų motyvų atskambį
clevelandietis, trisde ir būtų neatsijusi nuo tos
šimts metų vyras, Dir visuomenės, kurioje kū
voje pasirodo su savo no rinys randa savo siužeti
vele. Ir vietoj sausos, nę atramą.
įprastinės biografijos,
Sukurti absurdinę mū
užteks pasakyti kad jis, sų dramaturgijos srovę
kaip ir dauguma jo bend sekant didžiųjų sizifiraamžių, kasdien žengė nininkų tezes yra neabe
maždaug tokiais pačiais jotinas nuopelnas mūsų
žingsniais — buvo skau teatrui. Tačiau sukurti
tas , studentu būdam as da lietuvišką teatrinį avan
lyvavo jų veikloje, moks gardą yra nuopelnas dar
lą baigė čia, o dabar duo didesnis, nes čia būtų ne
ną pelno Cleveland Elect- tik sekimas, bet savos
ric Uluminating bendro visuomenės gyvenamųjų
vės pramonės pardavi tezių vivisekcija. Siuže
mo departamente. Beje, to ėmimas iš visuome
yra vedęs ir augina sū nės, ir tezės traktavi
nų Vykintą.
mas grynai ideologine
Ir ką galima daugiau linkme nesuriša kūri
pasakyti? Nebent dar pa nio su ta visuomene, ku kartoti vidinį džiaugs rios scena turtinama tuo
mą, ir tikėtis, kad dar kūriniu. Čia yra grynas
vienas prozininkas, gi kosmpolitinis momentas
męs, nemirs pakeliui na našus milžiniškoms li
mo iš ligoninės.
teratūroms, bet išeiviš-.

ŽVILGSNIAI

kai literatūrai perdidelis ir brangus liuksu
sas. Anatolijus Kairys,
savo kūrybos eigoje, at
stovauja tą našų mums
simbolį, kuriame jun
giasi siužetinis moder
nizmas, formos avangar
dizmas ir lietuvių egzilinės visuomenės ideolo
ginės problemos.
Nuo Diagnozės ligi
Palikimo Anatolijus Kai
rys tapo vienas iš pro
duktyviausių mūsų sce
nos kūrėjų. Tačiau, gre
ta produktyvumo jis sėk
mingai aštrina proble
mą, teikia siužetui skau
dų raiškumą ir veikalo
fone sukaupia tas šmėk
las, kurios buriasi mū
sų ideoliginių audrų cha
ose. Tuo Kairys mums
ypatingai vertintinas ir
dėl to čia jis stovi uni-

ANTANAS

PETRIKONIS
Iš Omahos lietuvių kolonijoje vasario 21-22 d. rengiamos parodos.

kurnu, neturinčiu prece
dento. Jeigu prancūziš
kasis avangardinis teat ras pasiskelbė turįs at
ramos punktą archi-tipų scenoje, Kairio Viš
čiukų Ūkis, Curriculum

Vitae, Šviesa kuri užsi
degė, neturi precedento
ir autoriui, teko laužti
pirmuosius ledus. Siuže
te ir metode teko vado
vautis savo patirtine in
tuicija. Ir visa tai tada,

kada išeivija neturi sa
vo profesinio teatro, ir
vaidinimai vyksta ad
hoc, be įsavinto išraiš
kos metodo, be aktorių
(Nukelta į 6 psl.)

su elektros kaina.
žiūrėkit kas dedasi. Kai pragyvenimo
kaina dvigubai pabrango nuo 1940 m.,
vidurkis elektros kainos naudojamos na
muose iš tikrųjų sumažėjo 28'r.
Dauguma apyvokos elektros reikme
nų, kuriuos vartojate savo namuose,
kaip skalbiamos mašinos, džiovintuvai,
televizijos plytos šaldytuvai ir daugelis
kitų, naudojimas kainuoja tiktai centai
j dienų.

Jūs turite daugiau elektrinių pagelbininkų dabar. Jūs naudojate juos daž
niau. Taigi mes galime pagaminti dau
giau elektros jėgos. Ir kuo daugiau mes
gaminame, tuo ekonomiškiau galima jų
duoti. Taip padeda sumažinti vidurkį
elektros kainos jums. Ir jeigu jūsų elek
tros sąskaita yra aukštesnė šiandien,
pagalvokite kaip daug daugiau naudoja
te gerų pirkinį.

ELECTRICITY HAS NEVER BEEN A BIGGER BARGAIN
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Ruduo

Mariaus Kasniūno laimėjimas..
(Atkelta iš 1 psl.)
— Ar šie departamen
tai nebedarė kliūčių to
limesnei eigai?
— įstatymų departa
mentas leidimą davė
lengvai. Finansų darė
sunkumų, nes buvo su
rišta su lėšomis. Tada
alder manas pasisiūlė
gauti spalvotą televizi
ją ir ją išleisti loterijos
būdu ir iš surinktų lė
šų apmokėti stulpų pa
statymo ir iškabų paga
minimo išlaidas. Nuo to,
kad ir nuoširdaus pasiū
lymo, atsisakėme ir rei
kalavome, kad miestas
išlaidas apmokėtų, arba
priešingu atveju lietu
viai patys_ suaukotų tam
reikalui lesų.

daug. Tik A. Regis, inž.
V. Adamkus ir gen. kon
sulas dr. P. Daužvardis
buvo mano didieji talki
ninkai. Tą pastebėjo ir
aldermanas C. Staszcuk
pabrėždamas, kad tai
yra mano pats svrbiausias atliktas darbas šia
me reikale.

— Kokios talkos susi
laukei iš aldermano ir
kaip jis žiūrėjo į tavo
pastangas? Ar jis ne
bandė tavęs atstumti?
— Mūsų aldermanas
C. Staszcuk man parodė
didelį dėmesį ir teikė vi
sokeriopą paramą. Su
manim nuoširdžiai ko
operavo, mano keliamus
klausimus gynė miesto
valdyboje, visur iškel
davo mano, kaip jauno
žmogaus iniciatyvą ir
mane pristatydavo kaip
pavyzdžiu. Aš jam užtai
lieku dėkingas.
— Manau, Mariau, kad
tu, kaip skautas, pada
ręs gerą darbelį Tėvy
nei, susilaukei iš Skau
tų vadovybės išskirtino
dėmesio ir padėkos?
— Į tai turiu atsa
kyti, kad skautų vyrenybė net neprisiminė ma
no darbo asmeniškapadė ka, išskyrus Skautų sky
rių spaudoje, kuris pa
minėjo mano žygį. Tik
skautų skyr. red. I. Re
gi enė mano darbui paro
dė nuoširdų dėmesį. Jai
ačiū. Bet aš padėkos ir
nelaukiau.

da ir kitų žmonių. Taip
jau gyvenime būna. At
sitiko taip ir šiuo me
tu. Gi nuotraukose pas
merą visada atsistojapolitikai ir užinteresuotieji. Aš gi buvau tik to
darbo darbininkas.
—
galvoji apie
mus, vyresniuosius?
— Sakote, kad jauni
mas nieko nedirba, nuto
lęs nuo lietuviškų darbų.
O kai mes ką padarome,
mus nustumiate. O norė
tume, kad mūsųnenustumtumėte, bet mums pa
dėtumėte. Mes nenorim,
kad taip atsitiktų ateity
je, kaip kad ir su Lithu
anian Plaza.
— Tu jutai pabaigoje
šiame darbe lyg ir nustūmimą į šalį. Ar tas
neatbaido tavęs Mariau,
nuo tolimesnių lietuviš
kų darbų?
— O, ne. Priešingai.
Aš noriu dar daugiau
dirbti ir įrodyti, kad mes
galime ir naudingų dar
bų atlikti.
— Ką tau, Mariau,
audiencijos metu pasa
kė meras R. Daley?
— Po priėmimo, at
sisveikinant, A. Kere
liui visus pristatant, kas
ką atliko, meras R. Da
ley pareiškė: Atlikai ge
rą darbą. Ir toliau taip
gerai dirbk.
— Ar savo darbą skai
tai baigtu ir ar esi pa
tenkintas laimėjimu?
— Mano darbas tie
sioginiai baigtas. Dabar
tik su komitetu baigsi
me iškabų iškabinimą.
Savo darbu esu patenkin
tas, nes mano svajonė
— padaryti gerą darbe
lį Tėvynei — išsipildė.
Geram skautui Ma
riui linkime dar daug
kartų padaryti po gerą
darbelį savo Tėvynei Lie
tuvai.

— Kada ir kokiu bū
du jums talkon atėjo Lie 
tuvių Bendruomenė?
— Kai 1968 m. kovo
mėn. pabaigoje pirmą
kartą buvau pakviestas
ir apsilankiau pas aldermaną Staszcuk ir kilo fi
nansų klausimas, tada po
to kreipiausi į Marąuette
Parko LB apylinkės pir
mininką V. Diminskį,
kad sudarytų komitetą
lėšoms sutelkti. LB pir
mininko V. Diminskio
prašomas, Algis Regis
įsijungė kaip LB atsto
vas. Ir tada visi trys nu
vykome pas aldermaną,
kuriam pristačiau LB at stovus V. Diminskį ir A.
Regį ir toliau svarstė
me Lithuanian Plazos
reikalus. Abu bendruo
— Užbaigiant Lithu
menės atstovai stipriai
anian
Plazos rūpesčius,
parėmė mano darbą.
nuotraukose ir kitur bal
— Ar teko lankytis sai skelbią nuopelnus ki
pas miesto merą R. Da- tiems asmenims, gi ta
ley, kada ir kokius Li vo vardas mažai bebuvo
thuanian Plazos reika minimas. Kodėl?
— Kai darbus baigi,
lus aptarėte?
vaisiais
naudotis atsiran
-— Pas Chicągos mies
to merą R. Daley lan
kėmės 1969 m. vasario
mėn. pradžioje. Dele
NAUJI PATVARKYMAI
gacijoje buvome: alderKurie dabar galioja muitu apmokėtiems siunti
manas C. Staszcuk, aš,
niams į LIETUVĄ ir U.S.S.R.
A. Regis ir naujas LB
Suprastintos prekių klasifikacijos, pakeistas mui
Marąuette Parko apy
tas kai kuriems daiktams etc.
linkės pirmininkas A.
SENA PATIKIMA FIRMA
Kerelis. Miesto meras
Toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skai
R. Daley mielai mus pri
čių, tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.
ėmė ir išklausė. AlderJei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų,
manas Stazscuk ir A.
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą.
Regis parodė dokumen
Jei ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir J ūs
tus, įrodančius, kad Li
būsite dėkingas mums.
thuanian Plazos reikalas
SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU,
Stasio Piežos pastango
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ..
mis, miesto valdybos bu
Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų
vo priimtas 1956 m. ir
kreipkitės į
šį dokumentą buvo pasi
rašęs pats meras R. DaGLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
ley. Meras stebėjosi, ko
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106;
dėl tas reikalas buvo ne
Tel. 215-925-3455
įgyvendintas. Meras pa
CENTRINĖ ĮSTAIGA NEW YORKE:
žadėjo visą reikalą ištir
220 Park Avė. South
New York, N. Y. 10003
ti. Jis savo pažadą iš
Tel.: 212-982-8410
tesėjo. Lithuanian Pla
zos reikalas galutinai iš
Ar j bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:
spręstas, iškabos pa
PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N. Marshall St., WA 5-8878
ruoštos ir netrukus bus
BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastem Avenue, DI 2-2374
iškabintos.
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 West Broadway, AN 8-8764

— Ar turėjote Lithu
anian Plazos reikalu pla
tesnių pasitarimų su or
ganizacijų atstovais?
— Pas adv. Kai buvo
bendruomenės atstovų
susirinkimas. Alderma
nas pranešė, kad plazos
reikalas tvarkoje, kad
reikia sudaryti organi
zacijų komitetą numaty
toms iškilmėms praves
ti. Posėdyje dalyvavo LB
atstovai J. Bacevičius,
A. Kerelis, A. Regis ir
kt.

— Ar šiame reikale
LB tau, Mariau, daug pa
dėjo?
— Nepasakyčiau, kad

1970 m. vasario 20 d.

DIRVA

Nr. 14 — 6

CHICAGO, III. 60632, 4102 Archer Avenue---------- 254-4144
CHICAGO, III. 60622, 2242 W. Chicago Avė., BE 5-7788
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th Street, 486-1836
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan. Avė., TA 5-7560
ELIZABETH,-N. J. 07201, 956a Elizabeth Avenue, 354-7608
HAMTRAMCK, Mich.-48212, 11415 Jos. Campau Av., 365-6350
HARTFORD,Conn,, 11 Charter Oak Avenue, 203 — 249-6255
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethany, AT 1-1757
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd., 382-1568
MIAMI, Florida 33138, 6405 Biscayne Blvd., FR 9-8712
MINNEAPOLIS, Minn. 55414, 21.7 E. Hennepin Av., FE 2-4908
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow, 224-0829
OMAHA, Nebr. 68107, 5524 So. 32nd Street, 731-8577
PARMA, OHIO 44134, 5432 Statė Road,...................749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avenue, GR 1-3712
ROCHESTER, N. Y. 14621, 683 Hudson Avenue, BA 5-5923
NEW YORK, N. Y. 10003, 101 First Avenue, OR 4-3930
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — 9th Avė., LO 4-7981
SEATTLE, Wash. 98103, 1512 N. 39th Street, ME 3-1853
SOUTH RIVER, N. J. 08882, 168 Whitehead Avė., 257-2113
WORCESTER, Mass. 01604, 82 Harrison Street, 798-3347
TRENTON, N. J. 08611, 730 Liberty Street LY 9-9163
VINELAND, N. J. 08360, parish Hali, West Landis Avė.,
691-8423

Gėlių ir namų parodoje Clevelande, kuri vyks nuo vasario 28 iki kovo 8 d. matysime tokį vasarnami
35,000 doL vertės.

Dėl Anatolijaus Kairio PALIKIMO
(Atkelta iš 5 psl.)
amplua,
be tinkamos
sceninės kritikos.
Todėl A. Kairio dra
matinėje kūryboje neiš
vengiamas tam tikras
pi onier iškurnąs. Ir, iš
tikrųjų, jeigu mes lygi
name dar taip netolimo
Valstybės Teatro reper
tuarą su išeiviškuoju te
atru, juo labiau su A.
Kairio kuriamu repertu
aru, matome tą pionieriškumą jo pilnybėje.
PALIKIMAS yra vie
no veiksmo trijų paveiks
lų drama. Veiksmo trūkmė suvesta į dvi valan
das, ir pripildyta pen
kiolikos veikiančių as
menų. Tai yra krėviško
jo, kilnaus ARO žūties
epitafija. Gausus simbo
lizmas, kaip visas pas
Kairį, sodriai atremtas
į alegoriką, aktualiją ir
freudišką asmenybės su
skilimą. Visas paveiks
las duoda galimybę žiūro
vui susekti dramos šal
tinį. Nelyginant taip bu
vo ir Šviesoje kuri užsi
degė, Partizano prieš
mirtinėje akimirkoje,
prailgusioje
šmėklų
konvulsijomis. Tas ab
surdinio teatro makabrizmas, kuris atsilie-.
pia personažo dvasios
konvulsijomis, pildo šį
Palikimą. Tačiau dra
ma, išviršiniai vykstanti
universalinio siužeto rė
muose, yra lietuviškos
visuomenės dramai. Ir
kaipo tokia, ji labiau
dreskia lietuvį žiūrovą
kaip kad kosmopolitinė,
klasikinė tragedija. Dra
ma yra išsemta iš mū
sų pastogės, iš mūsų kie
mo, ir mūsų gyvenamos
aplinkos.
Palikimo
pagrinde,
kaip ir kiekvieno A. Kai
rio veikalo pagrinde yra
pastovus vienų persona
žų klaidžiojimas klai
doje ir atkakli kitų per
sonažų kova dėl klai
dos demaskavimo. Ta
kova ir sudaro jo veika
lų grynai sceninę, gan
standartinę veikalo rodo
mąją pusę. Gryno absur
dinio teatro pjesėje
kovos elementas nive
liuojamas iki nulio. Ati
duodamas duoklę tradi
ciniam teatrui, Kairys
nevengia kovos elemen
to. Palikime toks kovos
čempionas yra Ponas M.
Bet jo antitezė Ponas
N. (pono M. sąžinė) dra
mos struktūrą perkelia į
kitą sferą. Sceninės ko
vos rutina kinta, freudiškas sprogimas, nuolatos
aštrinamas kitų perso
nažų, praplečia vyksmą
kurį mes galėtumėm sim
boliškai pavadinti ARO
įkalinimu. Ir siužetas
tampa ARO pastangomis
vis likti savo narve, ir

ir vėl užtikrino, kad jis
eina savo nuosavu keliu.
Kad aktualija ir simbo
lika, besipindamos jo
veikale, yra kartu rau
da dėl lietuviškos išei
vijos likimo. Ir kad Po
nas M, vyriausia Paliki
mo atrama, dar neišdrįs
ta nužudyti Pono N, savo
sąžinės.
Dramoje yra ryškus,
kaip ir kiekviename Kai
rio kūriny sarkazmo ele
mentas. Pono M. santy
kiai su Vilija praeina
sarkazmo ir cinizmo san
kryžoje. Imant grynai
vaidybine prasme, tų
dviejų personažų duetas
yra viena iš ryškiųjų dra
mos scenų. Gi Auksinuko pasirodymas įneša
staigmenišką, novelišką atmazgą dramai. Ta
paskutinioji scena be abe
jo bus palydėta žiūrovų
nusijuokimo.
Tačiau,
perkeltai pasakius, ar
tai nebus juokas iš sa
vęs?
Palikimas pasirodė
atskira laida Laiškų Lie
tuviams leidiniu. Virše
lio piešinys — dail. Zi
ta Sodeikienė. Autorius
dedikavo veikalą savo
tėvams.

kitų pastangomis pri
versti ARĄ palikti nar
vą. Tas apatiškas ir ap
maudingas sizifiškas ab
surdas (absurdo ryškiau
sias pažymys scenoje)
pristatomas reiškiniu,
kuris sklidinas nejėgos
savy, ir kuris gali būti
sutriukškintas. Taip Kai
rys leidžia absurdui,lyg
šešėliui nuslinkti sceno
je, bet neviešpatauti be
sąlyginiai.
Gal būt dėl to Kairio
veikalai kai kada nedavertinami, kaip tik už
tai, kad avangardinio ab
surdo idėja juose nėra
viešpataujanti, bet šešė
lis. Gal būt dėl to, kad
Kairys kovoja savo dra
mose už išlikimą ir iš
tikimybę sau, kaipo au
toriui, jo kovos sąvokos
neįvertina.
Kaip minėta aukščiau,
išeivijai lengva sekti,
sunkiau sukurti savitu
mą. Atidaryta visiems
keturiems kūrybinių madų vėjams, išeivija ta
čiau, tiktai tada pasiliks
verta savo misijos,kada
ji- duos savas vertybes.
Ir čia nėra tik utilitariz
mo gaida, bet tikrovės
respektas. Negali būti
vertybių, atskilusių nuo
tikrovės. Sena baironizCALIFORNIA SUPER
mo istorija, kada per
SERVICE
keltas caristinėn Rusi
Taisomi
automotorai, stab
jon baironizmas, visiš
džiai,
tun-ups ir t.t.
kai atskilo nuo gyvena
mosios tikrovės, ir pa
4824 So- California Avė.
Chicago, III.
gimdė tik dekoratyvinius
Tel. VI 7-9387
veikalus.
Savo Palikimu Kairys

K. ERIHGIS
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CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
• Juozas Kapočius, Lietu
vių Enciklopedijos leidėjas,
vykdamas iš Bostono j Chicagą, buvo sustojęs Cleve
lande ir aplankęs Dirvą, pa
liko naujai išleistos lietuvių
enciklopedijos anglų kalba
Encyclopedia Lithuanica Ijj tomą, kuris apima nuo A
iki C. Enciklopedija 608 psl.
gražiai išleista su menišku
dail. T. Valiaus aplanku.
Redagavo Simas Sužiedėlis.
Enciklopedija jau pradė
ta siuntinėti užsiprenume
ravusiems.
• Petras Kudukis tiksliai
ir tvarkingai užpildo INCOME TAX blankus, dirb
damas su Associated Tax
Service, adv. A. širvaičio
įstaigoje 19451 Euclid Avė.
Norintieji pasinaudoti jo
patarnavimu kreipiasi į jį:
įstaigos telef. 692-1222; na
mų telef. 932-0959.

Minint Vasario Šešioliktą Clevelande, Įnešus vėliavas, priekin buvo iškviesti Lietuvos kūrėjai sava
noriai gyveną Clevelande. Stovi iš kairės: J. Urbšaitis.V. šenbergas, J. Kašuba, K. Eidukaitis, V. Bra
ziulis, V. Kasakaitis ir dr. K. Pautienis. Šventėje negalėjo dalyvauti savanoriai kūrėjai Žilinskas, Lo
zoraitis, Rinkus, Barniškis, Orantas, Steponaitis ir Bartuška. Scenoje už vėliavų Čiurlionio ansamblis
vadovaujamas A. Mikulskio, išpildęs meninę programą.
J. Garlos nuotrauka

VASARI016 MINĖJIMAS CLEVELANDE

grama. Ją pradėjo ALT Cle
velando skyriaus pirminin
kas Kazys žiedonis, pa
kviesdamas sunešti į scenos
priekį organizacijų vėlia
vas.
Muz. A. Mikulskio diri
guojamas Čiurlionio An
samblis sugiedojo Amerikos
• Grandinėlės alumnai,
ir Lietuvos himnus. Kun. K.
kaip ir pereitais metais,
žemaitis atliko invokaciją.
ateis savo buvusiai šokių
LVS Ramovės Clevelando
grupei į pagalbą. Aušra
skyriaus pirmininkas V.
Barzdukaitė, Ingrida Bub
Knistautas trumpa kalba
lienė, Mirga Mazoliauskaiiškvietė savanorius - kūrė
tė-Burdett, Audronė Alkaijus: Vytautą Braziulį, K.
tytė-Caraselli, Silvija ObeEidukaitį, V. Kasakaitį,
lenytė-Mace, Gražina KuduJurgį Kašubą, St. Orantą,
kienė, Aldona Malėnienė,
V. šenbergą, J. Žilinską,
Rita Matienė, Dalia Oren
Joną Urbšaitį dr. K. Pautaitė, Regina šilgalienė Ma
tienį, J. Barniškį ir Joną
tilda Stasaitė, Lialė žilionyLozoraitį. Sustojusiems ei
tė ir Aldona Zorskienė, pa
lėje priešakyje scenos, mer
dedamos savo vyrų ir buvu
gaitės prisegė jiems po gė
sių šokėjų, padės svečiams
lę. Tiek dar turime Cleve
tvarkytis koncerto metu
lande ką Lietuvos nepri
WHK Auditorijoje, 5000
klausomybei atstatyti au
Euclid Avenue.
kojo savo gyvastis I Pas.
Bilietų likučiai bus par
karo metu, kurie išlikę gyvi
duodami koncerto dieną ma nesivėluoti. Nuo 2 v. p. su mumis dalyvauja. Sąry
(kovo 1) prie įėjimo.
p. WHK salės mašinoms pa šyje su tuo, Ansamblis su
Programa bus pradedama statyti vieta bus saugoma giedojo "Nuliūdę kapai”...
punktualiai. Publika prašo- specialios policijos.
Lietuvos Nepriklausomy
bės Aktą skaitė Aldona
Miškinienė.
Po to S. Sankalaitė per
skaitė Ohio gubernatoriaus
Rhodes paskelbtą šiai šven
tei skirtą proklamaciją.
Dr. Antanas Razma, Lie
tuvių Fondo pirmininkas,.iš
Chicagos,pasakė pagrindinę
lietuvišką kalbą, pabrėžda
mas mūsų išeivijos gyveni
mo ir veiklos programą ir
rūpesčius, nematant greitos
galimybės nepriklausomą
Lietuvą atstatyti. Ragino
lietuvius savo darbą tęsti
per gentkartes.
Clevelando miesto tary
bos narys lietuvis adv. Ed
Katalinas, pasveikinęs da
lyvius, perskaitė miesto
burmistro Stokes išleistą
proklamaciją Lietuvos Ne
priklausomybės 52 sukak
ties
minėjimo proga.
Cincy ir Ron Kauffmanal, brolis ir sesuo, šiais metais debiutuo
ja Shipstads and Johnson Ice Follies programoje, kuri bus išpildo
Dalyvavo ir miesto tary
ma Clevelando Arenoje nuo vasario 25 iki kovo 8 d. Kauffmanal pas
bos pirmininkas James B.
kutiniais metais atstovavo JAV olimpiniuose žaidimuose. Be jųpro
Stanton; jis reiškė lietu
gramoje dalyvauja ir garsioji Peggy Fleming, laimėjusi aukso me
dalį už dailųjį čiuožimą 1968 m. žiemos olimpiadoje Prancūzijoje. viams savo linkėjimus, ir
Yra ir komikų bei puikių sceninių pastatymų, dalyvaujant užsienio pasisakė, kad ateinančiais
artistams. Bilietai nuo $5.00 iki 3,00 gaunami Arenos kasoje ir rinkimais kandidatuoja į
kitą aukštesnę valstybinę
Richman's krautuvėje mieste, 736 Euclid Avė.
vietą.
Džiugu buvo matyti tokį
skaičių lietuvių užpildžiusį
didelę naujos parapijos salę
Vasario 16-tos minėjimo
šventėje. Tąs parodo, kad
visuomenė dalyvauja, re
mia svarbias, ne taip dažnai
rengiamas, turinčias tikslą
pramogas, kai kitų rengimų
vadai sulaukia tik apsivyli
mų.
Tas, be abejo, turi bendro
su perdažnai rengiamomis
pramogomis, kurios nesu
kelia lietuvių visuomenės
susidomėjimo.
Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo minėjimas
pradėtas vėliavos iškėlimu
sekmadienį prie naujos pa
rapijos bažnyčios. Po to se
kė pamaldos abiejose baž
nyčiose.
Po pietų, 4 valandą, nau
jos parapijos salėje praves
ta šventės minėjimo pro-

Dalyviams buvo pristaty
tas naujos parapijos rajono
miesto tarybos narys John
Prince.
Inž. R. Kudukis, senato
riaus W. B. Saxbe specialus
atstovas, paskaitė senato
riaus linkėjimus lietuviams.
Pristatė Latvių Tautinės
Tarybos pirmininką, ir po
jo — sveikinimo žodžiui

Tautybių Sąjūdžio pirmi
ninką Ralph J. Perką.
P a g rindinei amerikiečio
kalbai Kudukis perstatė
Ohio seimelio narį, kuris
atstovauja tirštai lietuvių
gyvenamą Clevelando distriktą ir Euclidą, adv.
George V. Voinovich, serbų
kilmės, kuris susipažinęs su
savo tėvų krašto Serbijos
panašiu likimu kaip ir Lie
tuvos, savo kalboje dėstė
abiejų tų tautų žmonių tra
gišką likimą žiaurioje ko
munistų priespaudoje ir
reiškė viltis, kad kada nors
sovietiniam tironui žlugus,
pavergtos tautos taps lais
vos.
Sekant . meninei progra
mos daliai, p. Onos Mikuls
kienės vadovaujamas Vysk.
Valančiaus lituanistinės mo
kyklos jaunimo būrelis kan
klėmis paskambino kelias
lietuviškas melodijas.
Programą apvainik a v o
energingas Čiurlionio An
samblis muz. A. Mikulskio
parinktomis šiam vakarui
populi ariomis dainomis:
Vyrų choras išpildė "Parti
zanų daina” ir "Augo kieme
klevelis”. Moterų choras —
"Gaudžia trimitai”. Pasku
tinės mišraus ansamblio
dainos, buvo: "Lietuvio
giesmė”, ”Kur bėga Šešu
pė’’ ir "Savanorių maršas"’.
(ksk)

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI MOKYKLOJE
Lituanistinės šv. Kazi
miero mokyklos vadovybė
kilniai praturtino mokinių
akiračius, paminėdama bran
gios Vasario 16-sios šventę
didžiojoje salėje vasario 14
d. Mokiniams tai — stiprus
akstinas savos tautos lem
čiai suprasti, išeivijos būk
lei įvertinti ir tėvynės mei
lei puoselėti. Gausios paži
bos iškilmės esmėje gaivins
skaisčiais spinduliais ir
švies skaudžiame ilgesyje
iki laimingesnio rytojaus.
įvado žodyje mokytojas
V. Kavaliūnas vaizdžiai pri
minė Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo aktą, su
juo susijusį laisvą gyveni
mą ir jį lydinčias didingas
prošvaistes iki žiauraus,
klastingo pavergimo su žu
dynėmis, šiurpulingais kan
kinimais ir siaubo kupino
mis bausmėmis už nusikal
timus be kaltės.
Patraukli pranešėja —
IX skyriaus mokinė R. Ba
lytė, tiktai, deja, kai kas
paskelbta pertyliai, arba ne
į garsintuvą. J. Minelgos ei
lėraštį — Vasario 16-ji de
klamavo VI sk. mokiniai
— D. Balčiūnaitė, D. Cepulytė, V. Kijauskaitė, R. Višnionytė ir P. Nasvytis. Ben
dras įspūdis labai mielas.
Išmoko sąžiningai. A. Ellmerreicho — Prie raitelio
— fortepionu skambino S.
Kazėnaitė. Sąmoningai val
do instrumentą. Muzikinis
jautrumas atrodo įgimtas.
Technika ganėtinai lengva.
J. Maironio — Mano gimti
nė — deklamavo minėtoji
R. Balytė, nuotaikingai
kanklėmis lydima IX sk. m.
R. Sniečkutės. Muzika pui
kiai priderinta, o eilėraštis,

sprendžiant pagal žinomus
deklamuotojos gabumus ir
praktiką, galėtų būti tru
putį labiau nugludintas. L.
Beethoveno — Aloizai —
skambino minėtoji S. Kazė
naitė. Žaismingumas glež
nai trykšta. Kiek didesnė
VII ir VIII sk. mokinių gru
pė sušoko Sukčių. Mokyto
ja — J. Kavaliūnaitė. Akor
deonistas — VIII sk. m. R.
Strimaitis. Permažai dar
nos kai kuriuose įvaizduose
bei paskiruose žingsniuose
ar posūkiuose. Gal perma
žai bandymų turėta? Akor
deonistas drąsus ir tikrai
ritmiškas.. Mokytojo J. Ka
zėno mokiniai — Br. Kazė
nas, G. Puškorius, š. Stempužis ir R. Strimaitis — su
grojo akordeonais, R. Cyvaitei pritariant fortepionu
— Žirgelius, Gražių daine
lių, Malūną, Rudenėlį (J.
Kazėno) ir Gyvatarą. Baigmai tiko pakili, linksma
nuotaika, net su prašmat
niais melodijų šuoliais. At
likta patyriai ir visai lais
vai. R. Cyvaitė jau nuolat
pirmauja.
Kūrinių eilės tvarka su
daryta numaniai, tartum
žinovų planuota. Energin
gai talkavo tėvų komitetas
su darbščiu pirmininku V.
Miškiniu priešakyje.
Programą užbaigė trum
pu, bet prasmingu žodžiu
mokyklos vedėjas P. Balčiū
nas ir pakvietė sugiedoti
Lietuvos himną, kurį skam
bino R. Cyvaitė.
Nors ne visi tėvai buvo
susirinkę, bet vistik galingi
minėjimo poveikiai kels mo
kinių dvasią tėvynei lais
vinti.
Vladas Braziulis

Clevelandietis Petras Mor
kūnas "Peak’nPeak" kalnuose,
A. Garlausko nuotrauka

SLIDINĖJIMO
VARŽYBOS
Clevelando "žaibo” Slidi
nėjimo Sekcija skelbia sli
dinėjimo varžybas. Besiruo
šiant Pabaltiečių Slidinėji
mo Pirmenybėms kovo mėn.
Michigan, tai bus gera pro
ga pamiklint slidės mažes
nio masto varžsbose.
Varžybos atviros visiems
lietuviams, latviams ir es
tams. Bus pravestas vyrų
slalomas, moterų slalomas,
vyrų didysis slalomas, ir
moterų didysis slalomas.
Jeigu sąlygos leis, bus pra
vestas ir
nusileidimas
(downhill). Amžius varžy
bose neribotas.
Varžybas numatoma pra
vesti Vakarų New York
"Cockaigne” kalne, kovo
mėn. 1 d. Visi latviai, estai
ir lietuviai kviečiami daly
vauti. Dėl varžybų informa
cijos galima skambinti:
Algiui Garlauskui (telef.
486-6987) arba Petrui Mor
kūnui (tel. 692-2390). Apie
varžybas bus pranešta
smulkiau kitos savaitės bė
gyje.

• "Kritusiems už laisvę”
Vlado Ramojaus parašyta
knyga apie Lietuvos parti
zanus, II tomas, jau gauta
ir pardavinėjama Dirvoje.
Kaina $4.00.
• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. ObeJenį tel. 531-2211.

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

I CLEVELANDO PARENGIMU I
1_ _ _ KALENDORIUS —J
KOVO 1 D., 3:00 v. p.p., WHK
Auditorijoj Grandinėlės šokių
spektaklis.
KOVO 7-8 D. Dail. J. Kelečiaus paroda Naujosios parapi
jos salėje. Rengia LB I ir II
apyl. valdybos.
KOVO 14 D. Kaziuko mugė
Naujosios Parapijos salėje.

KOVO 20-22 D. Dail. J. Baltuonio paroda Nauj. parapijos
salėje. Rengia LB I ir II apyl.
valdybos.
BALANDŽIO 4 D. Vysk. M.
Valančiaus Lit. Mokyklos tra
dicinis pavasario balius.

1970
ISĮJĮ
27tt ANNUAL CLEVELAND

_ BALANDŽIO 19 D. šv. Kazi
miero Lituanistinės mokyklos
koncertas.

|s;

BALANDŽIO 25-26 D. Ateiti
ninkų šventė,

FUBLIC AUDITORIUM
BAILY ANO tUN0AYI_nM A.M
l*»w.

Box Office Admission
will be $2.00

GEGUŽES 24 d. šv. Kazimie
ro lituanistinės mokyklos moks
lo metų užbaigt uvė9;

Sundin -ti

0000

RUGSĖJO 12 D. Abiturientų
pristatymas - balius. Ruošia LB
Ohio apyg. jaunimo sekcija.
Vasario Šešioliktosios proga prie Nauj. parapijos bažnyčios vasario 15 sningant buvo iškelta Lietuvos
vėliava. Prie vėliavos pakėlimo stovi savanoriai - kūrėjai Kašuba, šenbergas, Urbšaitis ir Eidukaitis.
J. Garlos nuotrauka

RUGSĖJO 26 D. Dirvos va
karas.

DIRVA

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
• Pašto įstaiga ateinantį
pirmadienį vasario 22 d.
bus uždaryta dėl Washingtono dienos. Laiškai iš paš
to dėžučių bus išimami
šventadienio tvarka.

• Registracija į lietuvai
čių mergaičių bendrabutį,
Putnam, Conn. jau pradėta.
Priimamos gero elgesio
mergaitės, vidurinės mo
kyklos kursui (higschool).
Registruojantis reikalin
ga: Elgesio liudijimas iš
lankytos mokyklos vadovy
bės, paskutinių mokslo me
tų pažymiai, sveikatos liu
dijimas.
Dėl smulkesnių informa
cijų kreptis; Sesuo M. Pal
mira, registratorė, Immaculate Conception Convent,
Putnam, Conn. 06260. Tel.
(203) 928-5828.
• Robertas Balzekas, Ire
nos ir Stasio sūnus, St.
Johns karinės akademijos
kadetas, apdovanotas sidab
ro žvaigžde už akademinius
atsiekimus. Jis yra pirmas
mokinys savo klasėj.
• Lietuvių fondo narių
suvažiavimas įvyksta vasa
rio 28 d., 10 v. r. Sharkos
svetainėje 7840 So. Western
Avė. LF, neliesdamas savo
pagrindinių lėšų, mūsų kul
tūros reikalams paskyrė
jau 100,000 dol.

DETROIT
DALYVAUKIME LF
PIETUOSE-KONCERTE

Sol. Roma Mastienė

LF Detroito Apylinkės
Komitetas ryžosi suregzti
ryšius su visuomene ir pa
judinti vajų. Tam tikslui
ruošiami LF narių pagerbi
mo PIETŪS-KONCERTAS,
vasario 22 d. (sekmadienį),
12:30 vai. LIETUVIU NA
MUOSE, 3109 TILLMAN
STREET.
Koncerto programą išpil
dys solistė Roma Mastienė,
akompanuojant muz. Alvy
dui Vasaičiui.
Pietuose dalyvaus ir tars
žodį dr. Gediminas Batu
kas, Lietuvių Fondo Tary
bos pirmininkas, iš Chica
gos ir inž. Vyt. Kutkus, iš
Detroito.
Maloniai prašome kiek
vieną LF Bičiulį, nutarus
pietuose-koncerte dalyvau
ti, būtinai užsiregistruoti
pas bet kurį LF k-to narį,
arba pas Vladą Mingėlą, tel.
268-2941 arba tiesiog pas
Juozą Racevičių, tel. WE
5-8362.

LOS ANGELES
PAGERBĖ DIRVOS
NOVELĖS LAUREATĄ

A.L.T. S-gos Los Angeles
skyriaus valdyba, savo po
sėdyje, nutarė Dirvos no
velės konkurso laimėtoją
Jurgį Gliaudą, gyv. Los An
geles, Calif., pasveikinti, pa
siųsdama jam šitokio turi
nio laišką:
Didžiai Gerbiamas mūsų
Kultūrininke,
A.L.T. Sąjungos Los An
geles Skyriaus Valdyba la
bai
nudžiugo patyrusi
Tamstos laimėjimą 1969
metų "Dirvos” novelės var
žytinėse.
šiuo
kūriniu
Tamsta neginčijamai išva
rei dar vieną vešlią užuoga
ną lietuvių literatūros bare
ir tuo būdu įnešei į mūsų
kultūros lobyną pasigėrėti
ną kraitį.
Tamstos literatūriniai lai
mėjimai nebe pagrindo mu
mis visus ne tik džiugina,
bet kartu ir stiprina mūsų
dvasines jėgas kovoje prieš
tautos engėjus.
Tad šia garbinga proga
mes nuoširdžiai Tamstą
sveikiname ir kartu didžiuo
jamės matydami Tamstą
nenuilstamai kuriant ir
taip ryžtingai kopiant, gal
ir siaurais, gal ir ne dievai
žino kuo klotais, bet sa
vais, — lietuviškais laiptais
į Lietuvos, o kartu ir visos
žmonijos, literatūros aukš
tybes.
Gilia pagarba
Skyriaus Valdyba
Juozas Jurkūnas
Antanas Mažeika
Bronius Dūda

PRALEISTA KOMITETO
PIRMININKO PAVARDĖ
Aprašant Los Angeles
kredito kooperatyvo veiklą
(Dirva Nr. 8) ir vardinant
kooperatyvo yadpyybę, iš
kritus vienai eilutei buvo
praleista pavardė kreditų
komiteto pirmininko Alfon
so Valavičiaus, kuris šiose
pareigose yra nuo pat ko
operatyvo įsisteigimo, tai
yra daugiau negu septyne
rius metus.
Dėl šios klaidos p. Vala
vičius ir korespondenciją
rašiusio p. M. atsiprašome.
REIKALAUKITE
PAS KNYGŲ
PLATINTOJUS
ARBA DIRVOJE

REZI
STEN
CIJA

F^?. S PAL_i S

Kaina 6 doleriai.

A. A.

STASEI ŠUKAITIENEI
mirus, jos vyrą ANTANĄ ŠUKAITį ir brolį JO
NĄ VAITKŲ giliai užjaučiu

J. Stanaitis

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
Gerovės Komitetas
Rinkime į SLA vadovybę
žmones, kurie turi narių
tarpe pasitikėjimą
šia proga patariame rink
ti į SUSIVIENIJIMO LIE
TUVIŲ AMERIKOJE PIL
DOMĄJĄ TARYBĄ paty
rusius veikėjus. Esame įsi
tikinę, kad patys patikimiausieji ir rimčiausieji
kandidatai į mūsų broliškos
organizacijos vadovybę yra:
P. P. Dargis — preziden
tas
A. Chaplikas — vicepre
zidentas
A. Budreckis — sekreto
rius
A. Mikužis — iždininkė
S. Bredes — iždo globė
jas
Josephine Miller — iždo
globėja
Dr. S. Biežis — daktaras
kvotėjas.
Iš virš minėtų kandidatų
du yra nauji. Į Sekretoriaus
Urėdą Algirdas Budreckis
ir į viceprezidentus Alek
sandras Chaplikas. Nors
trumpai pažvelkime mūsų
rekomenduojamus asmenis
ir jų veiklą.

domojoje Taryboje, kaip
SLA Centro sekretorius.

Iždininkė:
Euphrosine Mikužis bai
gė University of Chicago,
gaudama mokytojos diplo
mą. Ji taip pat baigė ir in
vestavimo kursus. Ji yra
Corn Products Co. Trademark Dept. vedėja. Ji pir
mininkavo ALT skyriui
Chicagoje, o dabar yra
ALTo direktorė. Ji buvo
SLA IŽDO GLOBĖJA, o da
bar eina iždininkės pareigas
Pildomojoje Taryboje.
Iždo globėjas:
Steponas Bredes yra bai
gęs teisių mokslus ir nuo
1926 užsiima advokatūra
Nevv Yorko valstijoje. Jis
yra SLA 38-tos kuopos ir
SLA 5-tos Apskrities pirmi
ninku. šiuo laiku SLA Pil
domojoje Taryboje jis eina
iždo globėjo pareigas. Adv.
S. Bredes per daugelį metų
yra BALFo direktoriate.
Iždo globėja:
Josephine Miller yra bai
gusi Business School ko
mercinius kursus ir Eggert
Music Conservatory. Ji yra
kvalifikuota pianistė. Jinai
yra American Travel Service įstaigos Chicagoje vedė
ja. Josephine Miller yra
SLA 336 kuopos iždininkė
ir sekretorė, šiuo metu J.
Milleriūtė yra SLA Pildo
moje Taryboje ir eina iždo
globėjos pareigas.

Prezidentas:
Povilas P. Dargis gimęs
Lietuvoje. Studijavo teisę
Europos ir Amerikos uni
versitetuose. Jis eina atsa
kom ingas pareigas Pittsburgho Apygardos Teisme.
P. P. Dargis jau eilę metų
AMERIKOS LIETUVIŲ
TARYBOJE atstovauja Su
sivienijimą. Povilas P. Dar
gis SLA nariu yra nuo pat
savo atvykimo iš Lietuvos.
Daktaras kvotėjas:
Jis čia Pittsburghe įkūrė
SLA 353 kuopą ir šiuo laiku
Dr. Steponas Biežis yra
yra SLA Pildomojoj Tary SLA 322 kuopos pirminin
boj ir garbingai eina SLA kas ir Chicagos apygardos
Prezidento pareigas.
ilgametis veikėjas. Per eilę
metų jis buvo Amerikos
Viceprezidentas:
Lietuvių Gydytojų Draugi
Aleksandras Chaplikas iš jos centro pirmininku. Jis
profesijos yra inžinerius. daug sielos yra idėjęs dirb
Jis yra plačiai žinomas vi damas lietuvių skautams
suomenininkas. Buvęs ALT paremti. Dr. S. Biežis savo
Bostono skyriaus ir Bosto darbais yra įrašęs savo var
no Lietuvių Piliečių Drau dą Amerikos Lietuvių isto
gijos pirmininkas. Per eilę rijoje. šiuo metu dr. S. Bie
metų jis buvo SLA Kontro žis yra SLA Pildomojoje
lės Komisijoje, o dabar yra Taryboje eidamas daktaro
SLA Skundų ir Apeliacijų kvotėjo pareigas.
Komisijos pirmininku, ir
Visi gerai žinome, kad čia
sykiu SLA 2-roj Apskrity
išvardinti
SLA pareigūnai
je einąs pirmininko parei
yra
įtakingi
visuomenės
gas.
veikėjai. Ne be reikalo jie
turi mūsų Susivienijimo na
Sekretorius:
rių pasitikėjimą. Nomina
Algirdas Budreckis yra cijose dalyvavo tie broliaigimęs Amerikoje. Studija sesės, kuriems rūpi SLA
vęs visuomeninius mokslus, gerovė ir klestėjimas. Bene
teisę, politiką ir istoriją visi mūsų veikėjai sukruto
Fordhamo ir Rutgers uni ir įteikė savo kuopai nomi
versitetuose, 1965 m. gavo nacijų balotus. Ogi iš visų,
mokslo daktaratą. A. Bud kurie atliko nominacijas
reckis du metu dėstė uni 1969 metais gruodžio mė
versitete, porą metų dirbo nesyje, 96% balsavo už
Nevvark Star Ledger dien viršminėtus kandi datus.
raščio redakcijoje ir pasta Duomenys jau paskelbti ir
ruoju metu buvo Pavergtų šis nepaprastai aukštas nuo
Tautų Seimo spaudos ir in šimtis autentiškai liudija
formacijos vedėju. Jis yra mūsų kandidatų pasitikėji
šakotą vagą išvaręs lietu mą nariuose. Tai reiškia,
vių kultūrinėje ir visuome kad Prezidento Povilo P.
ninėje veikloje. Nuo 1962 Dargio vadovaujama Pildo
jis yra SLA jaunuolių ko moji Taryba turi geriausią
misijos narys, nuo 1966 tos užgyrimą-atestatą — narių
komisijos pirmininku. Jis valią.
Iš teisinio ir finansinio
yra dirbęs SLA seimų se
kretoriatuose. Dabar A. taško žiūrint, apie dabarti
Budreckis eina pareigas Pil nę SLA vadovybę rimčiau-

šiai pasisako valstybių apdraudos departamentai. Ap_
draudos departamentų revi
zoriai patikrina su nepap
rastu kruopštumu Susivie
nijimo visas iždo, knygas,
piniginę atskaitomybę, apdraudų išmokėjimus, visas
pajamas bei išlaidas. Jie
pripažino, kad visi SLA
Centro piniginiai reikalai
atliekami tvarkingai ir są
žiningai. Tai yra objekty
viausia priežastis, kodėl rei
kia iš naujo perrinkti mū
sų siūlomus kandidatus.
Perrinkdami mūsų kandida
tus į SLA vadovybę, užtik
rinsime tolimesnį tvarkingą
ir saugų Susivienijimo pini
gų augimą bei fondų stiprė
jimą. Naujo dešimtmečio
rūpesčius ir reikalavimus
tegali nugalėti patyrę SLA
darbuotojai, kurie turi mū
sų pilną pasitikėjimą.
Todėl mes kviečiame vi
sus, kuriems rūpi mūsų pa
triotinės organizacijos atei
tis, prisidėti prie mūsų ir
išrinkti dabartinės SLA Pil
domosios Tarybos narius,
kurių pavardės nurodytos
šiame lakšte.
1970 m. kovo mėnesį visi
dalyvaukime savo kuopų
susirinkimuose. Visi pažy
mėkite balsavimo balote
ties mūsų nurodytų kandi
datų pavardėmis ženkliu
kus, tuo pademonstruosite
visiems, jog savo balsus
esate atidavę patikimiausiems kandidatams į SLA
Pildomąją Tarybą.
Pasirašo:
SLA GEROVĖS
Komitetas:
A. Miliauskas, M. Vaidyla, Verną Olienė, J. Lekys,
K. P. Deveikis, Milda Anesta, P. B. Balčikonis, H. Cišauskienė, VI. Braziulis, J.
Andrilionytė, A. S. Trečio
kas, M. Zdankienė, J. M. Tumavičienė, M. Gudelis, M.
Klimas, Ant. Diržys, V. Ka
marauskas, B. Spudienė, S.
Michelsonas, M. Stanislovaitienė, K. J. Mačiukas, P.
Žilinskas, Ona Biežienė, J.
Krasinskas, G. Žilinskas.
SLA Gerovės Komitetas,
91-13 102 St. Richmond
Hill, N. Y.

BOSTON
SVEIKINANTIS
REIŠKINYS
Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Bosto
no skyriaus iškilmingas Va
sario 16 minėjimo susirin
kimas, įvykęs š. m. vasario
14 d. inž. J. Vasio reziden
cijoje įrodė, kad skyrius
auga ir jaunėja. Iš 30 daly
vių trečdalis sudarė jauni
mas baigęs mokslus Ameri
koje. Jų tarpe vienintelė
moteris chem. Dalia Ivaškienė.
Skyriaus Valdybą suda
ro, du iš trijų, jauni žmo
nės.
Vakaro pagrindinis kal
bėtojas dr. J. Girnius, savo
temoje "Generacijų tautinė
įtampa", labai įdomiai pa
vaizdavo problemas su ku
riomis susiduria mūsų jau
nimas. Lituanistinis auklė
jimas baigiasi su šeštadie
nio mokykla, t. y. maždaug
15-16 m. amžiaus. Tolimes
nis auklėjimas nėra organi
zuotas. žmogui sunku būti
laisvu ir išmintingu. Jauni
mas išėjęs į laisvę nevisada
sugeba pasnaudoti, lituanis

tiniu atžvilgių pozityvia
kryptimi. Dėl to atsiranda
spraga ir daugelis jų ati
trūksta nuo lietuviškos kul
tūros židinių, o vėliau nesu
geba įsijungti. Būtina jau
nimui organizuoti įdomius
lituanistikos seminarus, —
dėstė dr. J. Girnius.
Tema buvo aktuali ir įdo
miai pateikta.
Menines dalies pusę taip
pat atliko jaunimas. Pianis
tas Saulius Cibas, 14 m.
amž., nuotaikingai paskam
bino F. Lit’o ir Paganini kū
rinius, inž. K. Barūnas pa
skaitė jauno skyr. nario inž.
Algio Lapšio poeziją — Se
nuolio akys, Mątymai ir
Birželis — kūrinių autorius
dabar karo tarnyboje. Inž.
Z. Gavelis paskaitė jo paties
suredaguotą Brazdžionio ir
Santvaro kūrinių Vasario
16 poezijos pynę. Susirinki
mui pirmininkaujantis inž.
Brutenis Veitas perskaitė
Garbės Nario prof. Ig. Kon
čiaus sveikinimą.
Atsistojimu buvo pagerb
tas neseniai miręs buvęs
skyriaus narys inž. Feliksas
Giedrys.
Po Tautos himno pirmi
ninkas įteikė namų šeimi
ninkei p. Vasienei tradicinę
atminimo dovanėlę. Maloni
šeimininkė pakvietė svečius
vaišėms, kurių metu buvo
renkamos aukos. Dar nega
lutinais daviniais bendroji
aukų suma pasiekė $1520__
Skyriuje šiuo metu yra
55 nariai, iš kurių 26 jaunos
kartos, baigę mokslus Ame
rikoje. Be inžinierių ir ar
chitektų yra keli fizikai,
matematikai ir chemikai.
Sekantis susirinkimas nu
matomas š. m. balandžio 3
d.
(d)

AUKOS DIRVAI
G. Biskis, Clarendon Hills 4.00
M. Selivončikas, Boston.... 7.00
K. KraučiOnas, Chicago ... 2.00
V. Graužinis, Chicago ..... 2.00
B. Povilavičius,
Dorchester ........... 2.00
S. Nutautas, Sodus............ 2.00
E. Capas, Richmond Hills 5.00
M. Gegevičius, Chicago......L 00
J. Baublys, Detroit............ 3.00
J. Kaškelis, Toronto ....... 7.00
V. Stankauskas, Cleveland 2.00
Boreišis-Rumiant,
Lakewood ............... 3.00
L. Jakutytė, Dorchester .. 5.00
S. Kęsgailą, Montreal...... 2.00
J. Salasevičius, Cleveland 5.00
K. Matutis, Chicago........ 5.00
V. Augustinas, Richmond
Hill .......................... 7.00
J. Dundulis, E. Chicago .... 2.00
P. Alekna, Santa Monica ... 2.00
V. Senute, Brockton........... 1.00
J. Cinkus, Chicago............ 2.00
N. Matijošaitis, L.A........ 10.00
V. Šukys, Toledo...............2.00
A. Malakauskas,Waterbury 2.00
J. Montvila,Chicago........... 2.00
S. Paulius, Chicago ........... 7.00
V. šeštokas. Los Angeles.. 2.00
A. Daugridas,Willowick.... 2,00
A. šumakaris, Cleveland... 3.00
I. Vasyllūnas, Somerville 10,00
K. Pautienis, Cleveland .... 5.00
A. Matioška, Dorchester ...4.00
A. Davidonis, Philadelphia 2.00
R. Garbenis, Chicago....... 2.00
Lith. American Conservative Club Clevelande L 00
E. Juodėnas, Cleveland .... 2.00
A. Griauzdė, Boston......... 5.00
P. Druseikis, Rochester ... 2.00
P. Mačiulaitis, Unlon........ 2.00
V. Bložė, Strongsville ..... 7.00
C. šadeika, Farmington 7.00

Skaityk ir platink
DIRVĄ

JAU GALIT ATSIKVIESTI
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS
IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ

AMERIKOS LIETUVIŲ
PILIEČIŲ KLUBAS

APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit
savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletvpe
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinias apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

Cleveland, Ohio
Kviečia visus tapti klubo nariais.

6835 Superior Avė.

Telef. 391-1143

GROGER TRAVEL BUREAU

Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve
lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly
nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis
dienomis įvairūs kiti valgiai.

152 THE OLD ARCADE
TELEF. 621-6036
CLEVELAND. OHIO 44114

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

