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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BRAŽINSKAI LAISVI

LENKAI NEBEPAKELIA
KOMUNISTINIO REŽIMO SLĖGOS
Lenkų tauta visuomet
buvo dinamiška ir revo
liucinga. Ji atkakliai ko
vojo dėl laisvės carų lai
kais, ji suruošė keletą
žymių sukilimų: 1831,
1863 m., ji ir dabar ke
lintą kartą priešinasi
komunistinei diktatūrai.
Tai, kas įvyko š.m. gruo
džio viduryje Lenkijoje
galima laikyti normaliu
lenkų tautos politiniu žy
giu, revoliucine uver
tiūra.
Kas vertė lenkų liaudį
pasipriešinti dabartinei
valdžiai? Tai dvi pagrin
dinės priežastys: ūkinė
ir politinė. Komunisti
nės Lenkijos ūkis išgyveno-ir dabar atsidūrė dar
į didesnę krizę. Nors W,
Gomulka, KP bosas ban
dė liberaliau tvarkyti
Lenkijos ūkį, tačiau vis
tiek žemės ūkis nusmu
ko: ūkininkų vaikai ėmė
bėgti į miestus, į pramo
nę, o senieji nebepajė
gia prigaminti ūkinių gė
rybių,
kad aprūpintų
kraštą maistu. Valdžia,
norėdama išmaitinti sa
vo gyventojus, yra pri
versta 2,2 milijonu tonų
javų įsivežti iš užsienių.
Dviejų metų blogas der
lius ir blogas ūkinis šei
mininkavimas pridarė
Lenkijai apie 30 milijar
dų zlotų nuostolio. Todėl
komunistinei
valdžiai
nieko kita nebeliko, o tik
pakelti žemės ūkio pro
duktų kainas. Paskutiniu
metu valdžios įsakymu
ir buvo tai padaryta. Šitkaip pakilo kainos: jautie
nos kilogramas 1969 m.
kainavo 30 zol. dabar kai
nuos apie 35, kg. kiau
lienos 42 zl., dabar —
apie 49 si., kg. miltų —
6,70 pzl., dabar — apie
8 zl„ kg. duonos — 5zl.
dabar — apie 6.5 zl.,
pieno
litras kainavo
2,70, dabar — apie 3 zl.
Kaip Lenkijoje kainos pa
kilo ilgesniam laikui bė
gant, galima spręsti iš
šio pavyzdžio: vištienos
kilogramas 1953 m. kai
navo 26 zl., o pernai —
43 zl. Turint galvoje,
kad lenkų valdininkų, dar
bininkų ir intelektualų
uždarbiai nėra dideli, su
prantama, kad lenkų ma
sės yra labai nepatenkin
tos dabartiniu ūkiniu šei
mininkavimu. Pvz. uni-

STEPAS VYKINTAS
versiteto profesorius už
dirba 7.000 zl., bet jei
jis nori nusipirkti televi
ziją, jis turi mokėti 11.
000 zl., o jei nori įsigy
ti lenkų gamybos fiatą,
jis turi mokėti 200.000
zl. Zloto perkamoji ga
lia: už 100 zl. galima
Lenkijoje tiek nusipirk
ti, kiek JAV maždaug
už 3-4 dolerius. Supran
tama, kad lenkų masės,
nebepakeldamos ūkinių
sunkumų, išėjo į gatvę
reikalaudamos duonos ir
laisvės.
Nemažiau svarbi ir
politinė priežastis. Len
kija jau 25 m. yra valdo
ma komunistų partijos
diktatūriškai. Jos valdy
mo sistema yra Mask
vos modelis. Vyriausias
krašto valdovas - dikta
torius yra partijos ge
neralinis
sekretorius.
Kas jis bebūtų, jis vis
tiek turi laikytis Mask
vos nustatytų politinių
gairių. W. Gomulka buvo
bandęs pasipriešinti sta
linizmui, tačiau buvo nu
šalintas iš valdžios, o į
ją grįžęs pajuto, kad val
džios duona yra pelninga
ir negalima priešintis
•Maskvai. Taip jis ir li
ko ištikimas Maskvos sa
telitas, diktatūrininkas.
Dėl psichologinio karo
motyvų Lenkijoje neva
veikia laisvesnis sei
mas. Jis renkamas 18 m.
sulaukusių piliečių 4
metams. Jį sudaro 460
atstovų.
Dabartiniame
seime yra 255 komunis
tų atstovai, 117 Ūkinin
kų partijos, 39 atstovai
Demokratų partijos ir 49
bepartyviai. Tačiau neko
munistinės lenkų parti
jos ir bepartyviai yra Ko
munistų viršūnių kon
trolėje. Rinkimai vyks
ta visai panašiai, kaip So
vietų Rusijoje, visos par
tijos eina vienu sąrašu,
piliečiai neturi teisės iš
statyti ir rinkti kandida
tus, kurie jiems demo
kratiškai priimtini. Tai
gi, politinių laisvių Len
kijos pilietis tiek pat te
turi, kiek ir Sovietų Rusi
jos.

Todėl visiškai supran
tama, kad Lenkijos gy
ventojai, ypač buvusių vo

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ 1971
METŲ proga giliai nuoširdžiai sveikinu visus ge
ros valios lietuvius.
Su pasigėrėjimu prisimenu visų JAV lietuvių
veiksnių, organizacijų, kultūrininkų, laikraštinin
kų bei pavienių asmenų ryžtingus žygius ir ener
gingą veiklą Lietuvos klausimais 1970 metais. Tai
patvirtina visų lietuvių prisirišimą, ištikimybę bei
meilę savo Tėvų žemei. Tai rodo jų nenuilstamą
ryžtą veikloje Lietuvai atgauti Laisvę ir Nepri
klausomybę ir tautiečių Tėvynėje likimui page
rinti.
Giliai nuoširdžiai dėkoju visiems už taip kil
nias aukas Lietuvai. Taip pat nuoširdžiai dėkoju
visiems už man pareikštus sveikinimus bei linkė
jimus Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga. Iš
savo pusės — linkiu visiems malonių šv. Kalėdų
ir sėkmingų Naujųjų 1971 Metų. Dangaus palai
ma telydi mano tautiečius jų asmeniniame gyve
nime bei veikloje Lietuvos labui.

J. Rajeckas
Lietuvos atstovas

kiškų žemių, Dancige,
Gdynioje, Gdingene, Stolpe, Stettine, išėjo į gat
vę protestuodami prieš
dabartinę valdžią ir rei
kalaudami politinių tei
sių ir ūkinio, ekonomi
nio gerbūvio. Išėjo ne tik
studentai, bet ir uostų
darbininkai, net mote
rys. Kilęs Dancige maiš
tas kasdien plėtėsi į ki
tus miestus ir apėmė vis
didesnes nepatenkintųjų
mases. Lenkijos komu
nistinė valdžia į savo gy
ventojų maištą reagavo
labai
brutaliai. Šiam
maištui malšinti buvo pa
siųsta ne tik policija, bet
ir kariuomenė. Riedėjo
triaukščiai bolševikiniai
tankai.
Moteriškė su
mažu vaiku buvo tanko
sutraiškyta. Apie 20 žmo
nių neteko gyvybės, apie
300 žmonių buvo sunkiai
ar lengvai sužeistų. Da
nų žurnalistas Anderse
nas, kuris norėjo stebėti
įvykius, buvo policijos
suimtas, iškratytas ir iš
varytas iš krašto. Jis Da
nijoje paskelbė,
kad
maištas lenkų policijos
ir kariuomenės buvo taip
orutaliai malšinamas
kad būtų didžiausia gėda
tai parodyti televizijoje.
Taip pat ir švedų žurna 
listai buvo lankų polici
jos persekiojami ir išva
ryti. Diktatūros kraštas
spaudos laisvės žodį trypia tankų pagalba. Bet ar
ilgai lenkų darbininkai
norės gaminti tankus,
kad jais valdžia traišky
tų jų žmonas ir vaikus?
Po savaitės laiko Len
kijos komunistinė val
džia brutaliu būdu susi
dorojo su maištininkais.
Dabar televizija paskel
bė, kad W.. Gomulkapasi
traukė iš pareigų. Bet
atėjo vėl kitas Maskvos
patikėtinis, diktatūrinin
kas, kuris ir toliau len
kų tautą slėgs pagal
Maskvos įsakymus, šiuo
metu mes giliai užjaučia
me Komunistų partijos
diktatūros valdomą len
kų tautą ir jai linkime
greičiau susilaukti demo 
kratinės laisvės laikų.

MIRĖ PULGIS
ANDRIUŠIS

Gruodžio 19 d. Australi
joje mirė žymusis mūsų ra
šytojas Pulgis Andriušis,
sulaukęs 63 metų amžiaus.
Velionis buvo gimęs 1907
m. kovo 18 d. Gaidžių km.,

Pranas ir Algirdas Bražinskai

DĖL SIMO KUDIRKOS GRAŽINIMO
I AMERIKA
JURGIS GLIAUDĄ

C

c

Niekšingai išduoto rusams
lietuvio Simono Kudirkos grąži
nimas t tą valstybę, į JAV, J
kurtą jis veržėsi patekti, atrem
tas į labai palankius tarptauti
nės teisės ir tarptautinių su
tarčių nuostatus. Ryžtingai ir su
gera valia pradėtas jo sugrąžini
mo procesas gali tęsti ilgai,
kaip dažna tarptautinė procedū
ra. Tačiau, visų pirma, toks pro
cesas turi būti pradėtas. Kaip
kiekvienam vyksmui, tam rei
kalingas pirmas žingsnis ir pir
mas posūkis j reikalo esmę.
Stebin įvykį, atrodo, iš pat
pradžios nuklystama į klystke
lius, vengiama pastatyti reikalą
jo privalomoje plotmėje. Galbūt
visa tai ir vėl nauja kelionė j ne
aprėpiamas valstybinio biuro
kratizmo erdves? Todėl mums
tenka netiktai laikyti tą įvykį po
savo kontrole, dėkoti Preziden
tui už jo dėmesį įvykiui, (juktai
jo, kaip vyriausiojo egzekutyvo,
pareiga duoti įvykio aiškinimui
eigą), bet ir pagrįstai nurodyti,
pagrįstai reikalauti kas daryti
na. Tuo savo reikalavimu ir prie •
žiūra mes privalome teikti įvy
kiui teisingą kryptį.
Investigacijos tereikalingos
išaiškinti: kas kaltintinas dėl
Simono Kudirkos išdavimo ru
sams? Atskyrus emocijas, at
rodo yra tikra, kad visos inves
tigacijos pasibaigs apgailestavi
mais, esą, pareigūnai nebuvo tin karnai susipažinę su politinės
azilės gavimo detalėmis. Simo
no Kudirkos išdavimas, dėl to,
nebeatrodys baisus nusikalti
mas prieš humaniškumą, prieš
žmogaus teisių integralumą, bet
tik klaida vykdant pareigas.
Suspenduotieji asmenys, ku
rioje nors formoje, atgaus savo
pareigas ir pasižadės, kad nuo
dugniau susipažins sutarptautinio tvarkymosi nuostatais,ka
da reikalas lies tarptautinį san
tykiavimą. Tokia gali būti, ste 
bint proceso dabartinę eigą, Si-

Tauragnų valse. Baigęs
Kauno gimnaziją studijavo
literatūrą Vytauto D. uni
versitete ir bendradarbiavo
periodinėje spaudoje pasireikšdamas humoristiniais
straipsniais. 1928 metais
atliko kelionę žemaituku po
Europą ir Maroką. Išvertė
lietuvių kalbon Cervanteso
Don Kichotą, Dorgeles Me
dinius Kryžius. 1949 metais
iš Vokietijos persikėlė gy
venti Australijon, kur ne
padėjo plunksnos ir akty
viai reiškėsi literatūrinia
me gyvenime.
Velionis paliko žmoną
Mariją, sūnų Gediminą ir
dukteris Laisvę ir Rasą.

mono Kudirkos išdavimo trage
dija. Nebus kaltų ar nekaltų pa
reigūnų, bus kaltas tik netinka
mas pažinimas taisyklių. Ir dar gi, bus kalus tas paslaptingasis
"kaž kas", kas laiku ir vietoje
nesupažindino Kranto Apsaugos
tūzus su Genevos konvencijos
nuosutais.
Žmogaus nužudymo drama
bus nuskandinta apgailestavimų
ir tjtikrinimų, kad taip daugiau
nebeatsitiksią mariose.
Tačiau, niekad tarptautinio
konflikto eiga nebuvo taip palan
ki nukentėjusiam, kaip Ši.
Simonas Kudirka, JAV akimis
yra Lietuvos pilietis, atstovau
jamas Lietuvos pasiuntinybės
JAV teritorijoje. įvykis buvo
JAV teritoriniuose vandenyse,
ant Vigilant laivo denio, kuris
yra savaime JAV teritorijos da
lis, Todėl Lietuvos pasiuntinybė
privalo reikalam! JAV egzekutyvinius organus talkinti grą
žinti jai Lietuvos pilietį, kuris,
JAV pareigūnams talkinant bu
vo brutaliu būdu pagrobtas JAV
teritorijoje. Lietuvos pasiunti
nybė privalo prašyti JAV egzekutyvinius organus daryti visas
pastangas reikalam! grobiko,
tai yra Sovietų Sąjungos, grą
žinti Simoną Kudirką (gyvą ar jo
lavoną) Lietuvos pasiuntinybės
žinion.
Investlgaclja, kas kaltas ir ko,
dėl kaltas, gali rūpėti tiktai
amerikiniams organams. Lie
tuvos pasiuntinybei turi rūpėti
tiktai vienas siekis: JAV admi
nistracija turi atgami auką, nes
ieškąs azilės asmuo dėl JAV ap
sileidimo tapo tokia auka. Genevos konvencijos trisdešimt
tretysis paragrafas buvo paikiai
ignoruotas.
Šiuo atveju tas įvykis nėra
identiškas asmenų grobimo įvy
kiams, kurie tokie dažni dabar
lotynų Amerikoje. Ten grobi
mai vykdomi tos pat valstybės
piliečių. Ten atsakomybę užgro
bimus tenka tai valstybei, ku
rios teritorijoje nusikaltimai
daromi, čia gi iš vienos vaIsty.
bės teritorijos asmenį grobė ki
ta valstybė, čia yra valstybių
konfrontacija. Ta konfrontacija
tvarkoma tarptautinių sutarčių.
Legalinė konflikto eiga yra vi
siškai palanki teigiamu spren
dimu JAValstybėms ir Lietu
va L čia yra prielaida tos di
džiulės ir praktiškai siekiamos
naudos, kuri plaukia išJAValstybių sovietinės aneksijos ne
pripažinimo.
JAV einant tradiciniu keliu,
gali reikalauti Simono Kudir
koj sugrąžinimo per Jungtines
Tautas. Tam Ir yra ta instituclja, kur egzistuoja Žmogaus
teisių apsaugos komisija. Ir ta
komisija buvo budri. Ji pirmo
ji pareiškė, kad JAV pažeidė

Vyriausiojo Lietuvos
Išlaisvinimo Komiteto
įgaliotas advokatas Cavdar sekmadienį iš ryto,
gruodžio 27 d., iš Anka
ros telefonu pranešė,
kad Pranas ir Algirdas
Bražinskai
Turkijos
Aukščiausiojo Teismo iš
teisinti ir yra laisvi.
Vliko pirm. dr. K.J.
Valiūnas tuoj pat pasiun
tė padėkos telegramą
Turkijos vyriausybei ir
Turkijos Žurnalistų Są
jungos pirmininkui Akyol už laisvę ieškojusiems Bražinskams su
teiktą globą ir objekty
vų bylos nagrinėjimą ir
sprendimą.
Už kelių dienų Vliko
pirm. dr. K.J. Valiūnas
asmeniškai vyks į Turki
ją pasirūpinti Bražinskų
tolimesniu likimu.

Genevos konvenciją, išduodant
Simoną Kudirką, Tas pareiški
mas, kartu, buvo ir pripažini
mas, kad Simonas Kudirka pa
statęs kojas ant Vigilant denio
ir pareiškęs azllio prašymą, eo
ipso tapo Genevos konvencijos
ginamu asmenim. Tai turi pa
veikti JAV vyriausybę kad ir
post factum egzekutyvinetvarka
suteikti Simonui Kudirkai poli
tinės azilės teises. Tačiau ir
apie ui nieko negirdėti, visą
energiją nukreipus J investiga
cijos pelkes I Kodėl ir toliau Ge
nevos konvencija žeidžiama, kodėl iki šiol nėra akto, suteikiau
čio Simonui Kudirkai politinio
pabėgėlio statuso?
Efektingiausią tokio konflikto
metu valstybių galvų tarpusavė
komunikacija. Geros valios prie
laidai esant prezidenus Neo
nas turėtų atskira valstybių su
sipratimo noro vedina nou kreip.
tls J Sovietų Sąjungos vyriausią
egzekutyvą, prašydamas grą
žinti Simoną Kudirką. Notos iš
eities punktas gali būti taikus ir
tikslus: Vigilant laivo irSovietskaja Litva laivo pareigūnai pa
darė nesuderinamus su Gene
vos konvencijos dvasia poelgius.
Raginti Prezidentą talppasielgti (suteikti politinio pabėgėlio tei
ses ir kreiptis sugrąžinimo rei
kalu į Sovietų Sąjungos vykdo
mąją valdžią) turlJAV piliečiai,
tie rinkikai ir mokesčių mokė
tojai, kurie Prezidentą įvedė į
Baltuosius Rūmus ir finansiškai
palaiko jo politiką. Telegramos
ir laiškai turi didelį raginamąjį
poveikį.

Niekad tarptautinio konflikto
eiga nebuvo taip palanki nukentė
jusiam, bet ir vėl u prakeikta
baimė neperdaug rūstinti rusiš
ką mešką paraližuoja logišką
proceso vyksmą. Juk daug pa
rankiau buvo ir Pilotui nuslplau
ti rankas, kaip kad tarti kraujo
reikalaujančiai miniai "veto".

TUŠČIA KĖDĖ
Kalėdų laukė ir joms
iš anksto ruošėsi visas
laisvasis pasaulis. Tai
šeimos šventė vieniems
nešanti džiaugsmą, ki
tiems liūdesį ir skaus
mą. Tai šventė, prime
nanti susimąstyti ir pri
siminti praėjusių metų
laimėjimus ir nesėk
mes, iš kurių didžiausią
nelaimę pajunta ta šei
ma, kuri tų metų bėgyje
neteko savo mylimo šei
mos nario. O kiek daug
yra tokių lietuvių šeimų,
kuriose prie kūčių stalo
stovėjo tuščia kėdė.
Viena iš skaudžiausių
šių metų nelaimių, ne vie
nai kuriai šeimai, bet vi
so pasaulio lietuviams
buvo Simo Kudirkos tra
gedija. Simo, to jauno, ga
baus ir laisvę mylinčio
mūsų tėvynės garbingo
sūnaus, kuriam artėjan
čių Kalėdų išvakarėse
laisvė buvo jau taip ar
ti, jau peržengtas vergi
jos slenkstis ir... sukau
pusį paskutines jėgas,pa
sislėpusį
amerikiečių
laive, pasitikėjus į laisvo
jo pasaulio humanišku
mo sąžine, tebeegzistuo
jančia pasaulyje teise,
negirdėto žiaurumo oku
pantas — rusiškieji ko
munistai visiškai išse
kusį, sukruvintą, nete
kusį sąmonės, apdaužy
tą, surištą įmeta atgal į
Lietuvos pavergėjo lai
vą, kur jo laukia begali
niai kankinimai ir neiš
vengiama žiauri mirtis.
Jo namuose praeitų kū
čių vakarą stovėjo tuščia
kėdė, bet jo ryžtas ir au
ka parodė visam pasau
liui, kad laisvė žmogui
yra brangiausia už viską
ir Simo vardas apie tai
bylos ne tik Lietuvos, bet
ir pasaulio istorijos pus
lapiuose.
Kita tuščia kėdė sto
vėjo taip patpasaulyjeiš
garsintos
Bražinskų
šeimos, kurių likimas to-

(Uiima rago
TEISINGI ŽODŽIAI
Perskaičiau Dirvoje L. Urbo
no "Amžini dipukai" ir pagalvo
jau, -- bene pirmas toks teisin
gas straipsnis: juk mūsų dailės
parodos, {vairūs "kultūriniai"
parengimai yra visai pavirtę į
dvasios ubagyną ir veidmainia
vimą — blogai darome, bet ir
žinodami apie tai tylime, (o dar
blogiau — plojam vienas kitam
per petj sakydami: "kaip gra
žu!...)
Norėtųsi tokių straipsnių ma
tyti daugiau. Manau atėjo laikas
"išsiskalbti kailius" ir {ver
tinti savo darbus objektyviai!
Auga jaunoji karta -- ir kaip
ilgai ją apgaudinėsim?! Kalbam
apie gražiąją Lietuvą ir tuo pa
čiu savo "lageriniais" darbais
griaunam tą idealą kur} taipsun,
kiai savo vaikams mėginam su
kurti.
Pati turėdama suaugusius vai
kus pastebėjau, kad jie yra sa
vos rūšies "silent minority" —
dėka lituanistinių mokyklų, skai
to lietuvišką spaudą ir patyliu
kais (nenorėdami užgauti tė
vų...) tarpusavyj diskutuoja ir
stebisi: nejaugi tėvai nemato
skirtumo, kaip šiuo laiku viskas
daroma? Nejaugi lietuviškumas
pateisina gero skonio, takto ir
estetinius prasižengimus? (Ne
manau, kad mane kas nors tole
ruotų jei su purvinais kaliošais
drožčiau per šviesų kilimą {sve
čių kambarį -- nežiūrint gera
lietuvė ar ne!...)
Ar nevertėtų tą netašytą stuob
riškumą palikti praeity irpradė.
ti rodyti lietuvišką kantrybę ir
kruopštumą: — geriau rečiau ir
gražiau, tada ir mums būtų kuo
pasigrožėti ir svetimiems turė
tume ką parodyti.
Aldona

1970 m. gruodžio 30 d.
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EMILIJA ČEKIENĖ

kiu pat begaliniu laisvės
troškimu tebėra neaiš
kus, bolševikams ne
girdėtais, neįtikinamais
kaltinimais šmeižiant ir
įrodinėjant nebūtus tėvo
ir sūnaus nusikaltimus,
kaip ir Simui Kudirkai,
nes komunizmas melą
laiko pagrindine socializ
mo kūrimo priemone.
"Šmeižtas, buvom pratę
galvoti,
nekultūringo
žmogaus savybė, o bolše
vikas pareiškė tvirtai ir
aiškiai: šmeižk liaudies
priešą, šmeižk neaktingą - demokratą, kad jis
imtų kovoti, šmeižk do
rą, sąžiningą žmogų, jei
gu tas žmogus nenaudin
gas bolševizmo reikalui/
— teisingai primena L.
Dovydėnas savo prisimi
nimų knygoje "Mes val
dysimi pasaulį".
Ir kaltino Lietuvos oku
pantai Simą Kudirką įvai-

riais būdais, tebekaltina
Bražinskus pabėgusius
nuo jų smurto ir kaltina
kiekvieną laisvę mylintį
lietuvį ar kitos jųpavergtos tautos žmogų.
Daugelyj e Ii etuvių š eimų kasmet eilę metų vis
dar tebestovi tuščia kė
dė bolševikų į Sibirą iš
tremtųjų šeimų narių ir
tų, kurie tik pirmas Ka
lėdas švęsdami savo na
muose matė tuščią kėdę
vienu ar kitu būdu nete
kę mylimo ir brangaus
šeimos nario.
Pirmųjų kančios ir
vargai teprimena ir
mums, kad laisvė yra
brangiausias turtas, to
dėl ryžkimės visais įma
nomais būdais dalyvauti
Lietuvos laisvės atstaty.
mo kovoje, nesusvyruoki
me, nepalūžkime patys
anksčiau nei likimo ran
ka mus palauš.

NAUJOS DETALĖS IŠ SIMO
KUDIRKOS IŠDAVIMO
Tarptautinė žinių agentūra
UPI, aprūpinanti netiktai JAV
spaudą, bet ir kitų kontinentų
žinių šaltinius, paskelbė {do
mią, sensacingą žinią iš Kon
greso užsienio reikalų pakomi
sijo.* tyrinėjimų, skirtų nelai
mingojo Simo Kudirkos {vykiui.
Tai yra Vigilant laive buvusio
vertėjo Aleksio Cbolenskio pa
rodymas.UPI taip atpasakoja pa
rodymą:
Sovietinis jūreivis, kuriam
JAV Kranto sargyba nuneigė po
litinės azilės prieglaudą, sa
kė, kad jis geriau šoks { jūrą
ir žus, negu jis būtų grąžintas
{ jo rusiškąjį laivą. Taip pa
aiškėjo per tardymus penktadien{.
Alexis Obolensky, JAV val
diškasis vertėjas, kuris buvo ant
kuterio Vigilant incidento metu,
sakė turėjęs du pasikalbėjimus
su Simu Kudirka, galimu perbė
gėliu, prieš tai, koj jis buvo
"sutvarkytas" ir sugrąžintas {
jo laivą.
Obolensky liudijo Kongreso
užsienio reikalo pakomisijai,
kuri vedė {vykio tardymus. Liu dytojas pasakė, kad jis reikala
vo Vigilant laivo komanderio
šaukti Valstybės sekretorių Wil
liam P. Rogers prieš atiduo
dant Kudirką, bet tai buvo at
mesta;

UŽBAIGIA TYRINĖJIMĄ
Baltieji Rūmai sako, kad Pa
krantės Sargyba baigė savo for.
malu {vykio tyrinėjimą ir, kad
Transportacijų
sekretorius
John A. Volpe visa tai paskelbs
netrukus.
Obolensky buvo ant Vigilant
laivo lapkričio 23 d. JAV terito
riniuose vandenyse prieMassachussetts krantų kaipo vertė
jas pašnekesiams su rusais apie
žvejybos reikalus.
Kol Kudirka buvo ant laivo
siekdamas azilės, jis pasakė
Obolenskui greičiau nušoksiąs {
vandeni ir mirs dėl išsekimo, ne
kaip kad būtų grąžintas {jo lai
vą.
Bet Obolensky sako, Kudirka
negavo progos {vykdyti savo su
manymą, nes rusai nuveikė j{
per žiaurias grumtynes, kurios
truko vieną valandą ir keturias
dešimt penkias minutes, ir nu
kėlė jūreivi lietuvi su Pakran
tės sargybos valtimi.

Pakrantės sargyba sakė, kad
buvo duotos instrukcijos koman
deriui Ralph Eustis, Vigilant
kapitonui, mėginti gelbėti Kudir
ką, jeigu jis šoktų vandenin, ir
rusai neparodys pastangų pir
mieji pasiekti jį
Kuomet Obolensky kreipė
si { Eustis pašaukti Rogers, liu dijo vertėjas, Eustis atsakė,
kad jo {sakymas yra galutinis
ir kad Kudirka turjs būti sugrą
žintas.
UPI pranešimas ir vėl mums
rodo, kad du asmenys incidento
metu davė blaivius patarimus
kapitonui Eustis neskubėti su Si
mo Kudirkos išdavimu. Tai bu
vo latvis Robertas Briezė ir ver
tėjas Alexis Obolensky. Tačiau
kruvinoje dramoje ant Vigilant
denio tie blaivieji nurodymai ne
atrado pritarimo, nei buvo iš
klausyti. Tai visam incidentui
suteikia šlykštaus sadizmo at
spalvį

NATIONAL REVIEVV konservatyvusis JAV leidžiamas žur
nalas, tur{s pusę milijono skai
tytojų. Žurnalo 45 nr. stambių
jų {vykių apžvalgoje, redakcija
rašo apie Simo Kudirkos {vyk{:
SKAIDRUSIS BALSAS GALI
BOTI GIRDIMAS VISĄ LAIKĄ

Vienas faktorius sulaiko "Si
mo incidento" negarbę nuo vi
siško totalumo: tai Amerikos
Balso veikla. Be jokių priedan
gų ir švelninimų Amerikos Bal
sas (Voice of America) netik
tai skubiai pranešė pasauliui,įs
kaitant Sovietų Sąjungą ir kitas
komunistines valstybes, tiesą
apie begėdiškąjį {vyk{, bet pažy
mėjo kaip parblokšti buvo Ame
rikos žmonės. "Rusai buvo
{leisti ant JAV Kranto Apsau
gos kuterio mušti jūrininką,
kuris ieškojo prieglaudos ant
laivo denio ir nuvilkti j{ atgal
{ sovietin} laivą... Mintis, kad
gali būti atmesta politinė prie
glauda yra amerikiečiams ne
priimtina. Mintis, kad Kranto
apsaugos kuterio kapitonas ir
jo {gula leistų sovietų jūrei
viams {lipti { amerikini laivą
tokiai brutaliai funkcijai atlik
ti lygiai yra šlykšti". Tai buvo
gerai parinkti žodžiai, kaip "ne
priimtina" ir "šlykšti" (lietuviš
kai skambėtų "atstumianti").

_ SAVE
u- AT

Prezidentas pareikalavo "pil
nų ir tuč tuojau atliktinų" tyri
mų. Mes pageidautumėm: "ir
viešų”. Čia nėra nieko kas rei
kalautų slaptumo liečiant tuos
sovietų amerikiečių plepalus
apie geltonuodegių plekšnių žūk
lę, kada atsirado ir tas inciden
tas. Atbėgėllo išdavimas ir lei
dimas mušti j{ iki sąmonės ne
tekinio, ką atliko sovietiniai jū
reiviai ant amerikinio- laivo, ne
buvo staigus ir impulsyvus ak
tas. Įvykis išsitęsė dešimties va
landų periode, per kur{ ne tik
tai Kranto Sargybos distrikto
komanderis, bet ir jo vadovybė
Washingtone ir Valstybės Depar
tamentas, buvo informuoti ir kon
sultuoti.
Kažkas čia kvepia labai supu
vusiai. Pagaliau ta indoktrinacija aukštųjų pareigūnų ir karinin
kų mūsų vyriausybėje, kaip rei
kia santykiauti su sovietais,yra
baugiai nevykusį
Si NATIONAL REVIEW nuo
monė drąsiai atskleidžia visą
Simo Kudirkos incidentą kitoj
plotmėj. Kaip tiktai šita plot
mė labiausiai gąli būti priimta
lietuviams. Tai yra nerūpestin
gumo esmė elgesyje su pabėgė
liu iš už geležinės uždangos, iš
sovietinio kalėjimo, nes tas pats
faktas gal{s, kaip rašo NATIO
NAL REVIEW, sugadinti sovie
tines nuotaikas. Todėl pagal kaž
kokius slaptus kanalus ir sun
kiasi ta nuotaika: maldyti sovie
tus net žmogaus gyvybės kaina.
Investigacijos nebus pilnos, kol
jos nebus visiškai viešos. Dabar
slaptas investigacijas pravedė
Valstybės Departamentas ir
Kranto Sargybos. Tos investiga
ei jos yra niekingos, savybėje ir
nuo viešumos slepiant netgi pa
reigūnų vardus. Mes turime rei
kalauti iš savo senatorių ir kongresmanų atrasti konkrečius kaitininkus, kurie dabar kaž kur
sustoję už budelių talkininkų Eus
tis, Ellis, Brender nugarų.

AUTOMOBILIO
VAIRAVIMAS IR
ALKOHOLIO GĖRIMAS

Pereitais metais Ameri
koje 46,400 žmonių buvo
užmuštų utomobilių nelai
mėje ir iš jų 30,000 buvo
alkoholio intoksikuoti arba
jau girti. Išgėrus alkoholi
nių gėrimų, 20% alkoholio
greitai absorbuoja skrandis
ir 80% absorbuoja plonos
žarnos. Tokiu būdu per kelioliką minučių alkoholis
patenka j kraują.
Patekęs alkoholis j krau
ją turi labai didelį palinki
mą jungtis su smegenų au
dinių ir smegenų funkcija,
per nervus, į periferiją per
duoda nepakankamą kon
taktą raumenų funkcijai.
Tokiu būdu, rankų ir kojų
raumenys nekord i n u o j a
normaliai. Kad ir nuo kelių
stikliukų alkoholio, kūno
jautrumas sumažėja, at
mintis susilpnėja, vairuoto
jas nepakankamai apskai
čiuoja greitį savo mašinos
ir kelio plotį ir kitų mašinų
atstumas dažnai susikonfuzija. Alkoholis ypatingai
mažina naktinį regėjimą li
tas prisideda prie dažnesnių
naktinių kelio nelaimių.
Mašinos vairuotojas ma
no, kad alkoholio išgėręs po
kelių valandų, gali jau išsi
pagirioti ir automobilį vai
ruoti. Tai didelė klaida. Po
alkoholio išgėrimo, praslin
kus 16 valandų tik apie 4%
alkoholio išsiskiria per ink
stus ir pašalina per šlapu
mo takus ir 8' < alkoholio
išsiskiria per plaučius, o li
kęs 80'< alkoholio palieka

Kai studentai kviečiami,
o profesoriai žudomi
Draugo kultūriniame prie
de š.m. gruodžio 19 d. Ker
tinėje paraštėje k. brd. ra
šo:
"Vargu ar likimas galėjo iš
krėsti dar ironiškesn{ ir kartesnj pokštą, kaip "Akiračiams"
pritariančiai paskelbus kvieti
mą išeivijos jaunimui studijuo
ti Vilniaus universitete ir tuoj
po to atėjus žiniai, kad okupan
tų ten nužudytas Vilniaus univer
siteto profesorius Jonas Kaz
lauskas, vienas iš šiuo metu di
džiausių lietuvių kalbos mokslo
autoritetų. Ne vienam tuoj pat
kyla klausimas: kodėl? Vietoj
atsakymo tebūna tik faktai: kaip
kalbotyros mokslo garsenybė
prof. J. Kazlauskas buvo kvie
čiamas svečio teisėmis paskai
tyti kai kurių savo srities pas
kaitų Amerikos universitetuos:
kviečiamasis ten namuose jau
darė atitinkamų žygių gauti lei
dimui Amerikoj apsilankyti, bet
rusiškieji pareigūnai leidimo
jam nedavė, o spalio 8 d. apie
2 vai. popiet prof. Jonas Kaz
lauskas Vilniaus gatvėje buvo
paimtas pravažiuojančio "Vol
ga" automobilio ir nugabentas
{ beprotnami, gi po kurio laiko
jau tik profesoriaus lavonas, su
nužudymo žymėm, buvo ištrauk
tas iš Neries prie Vilniaus.
Žinoma, šioje vietoje galė
tume tik palinguoti galva ir pa
sakyti: ne pirmas ir ne pasku
tinis, juk ne vien maskolių
okupuotieji kraštai, bet ir pati
Rusija pilna panašių faktų, ka
da rašytojai, mokslininkai ir
{vairių sričių intelektualai, ly
giai kaip ir stalinistinio teroro
metuose, grobiami, grūdami {
beprotnamius, {vergų stovyklas
ir šalčių šalčiausiai žudomi.
Tačiau prof. Jono Kazlausko at
veju mums vien galvos palin
kimo neužtenka, kai jaunimo
kvietimas Vilniaus universite
tan taip kraupiai sutapo su to
universiteto profesoriaus nugalabinimu.
Nereikia nė sakyti, kaip kiek
vienam lietuviui tėvynėje ir iš
eivijoje brangus Vilniaus univer
sitetas. Juk jo auditorijose ir
kiemuose, galime sakyti, dar
neatšalo nei Valančiaus, nei Dau
kanto, Stanevičiaus, profesorių
Putino, Sruogos, nei Karsavino
(taipgi nukankinto rusų Sibire),
nei studentiškos žemininkų kar
tos rašytojų, mokslininkų bei
{vairių intelektualų pėdos. Bran.
gus kiekvienam lietuviui ir šiaa.
dieninis Vilniaus universitetas

kūne. Reiškia ir po 16 va
landų negalima tinkamai ir
be rizikos vairuoti mašiną.
N e v airuok automobilio,
alkoholinių gėrimų išgėręs,
nes nervai ir raumenys ne
pakankamai tavęs klauso ir
automobilis nevažiuoja ten
kur pats nori, bet dažnai
prieš paties valią automobi
lis atsimuša j stulpą ir į ki
tą mašiną. Jei jautiesi išgė
ręs gerokai tai nevairuok
mašinos, bet duok vairuoti
tam kuris blaivus arba jei
reikia, paimk taksį, šitokiu
protingu pasielgimu išgel
bės] savo gyvybę ir nepada
rysi nuostolio kitiems.
Dr. K. Pautienis

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

ta prasme, kad jo prieglobsty
je bręsta jaunatviškai r okupan
to sunkiai palaužiama autai gra
žesnės ateities viltis. Tačiautikėjimo ekstazėje neužsimerki
me, bet matykime ir tai, kas
okupanto universitetui primeta
ma, nuo ko jis tverte atitveria
mas, prieš ką tauta spyriuojasi
visomis jėgomis. Siaubas ima
kiekvieną syk{, kai tik reikia pa
vartyti Lietuvos aukšt. mokyk
lų ar Mokslų akad-jos tenykš
čius leidinius, kuriuose lietu
vių kalba neretai yra atsidūru
si jau tik kampininkės vietoje,
mokslo leidinių puslapius užgo
žiant straipsniais, parašytais
vien rusų kalba. Gi praktiškų
jų mokslų srities leidinių lie
tuvių kalba bevelk nėra. Oku
panto sudaroma tokia situacija
kad kiekvienas šių sričių stu
dentas ar studijas baigęs pro
fesionalas, nori nenori, turi nau 
dotis vien tik rusiškąja savos
srities literatūra, nenorėdamas
atsilikti.
Naiviai kartais net ir iš lais
vojo pasaulio Vilniun pasisve
čiuoti nuvykę pasidžiaugia, kad,
girdi, universiteto mokslo me
tų atidarymo iškilmėse visi šo
ko, dainavo ir kalbėjo tik lie
tuviškai. Ar vien to universite
tui jau ir užtenka? Lietuviškai
šokti, dainuoti ir kalbėti labai
gerai sugeba ir neakademiškĮė
ji kolchozų saviveiklininkai.
Universitetui reikia akademi
nės lietuviškosios kalbos ir
mokslo kultūros visose moder
niose žinijos srityse. O čia ir
pasirodo okupanto šėtoniška už
mačia lietuviškumą palikti tik
liaudiniame lygyje, kad po ku
rio laiko lietuvių tauta savo var
du mokslui nieko netartų ir iš
kristų iš visos žmonijos žaibiš
kos pažangos, pasilikdama tik
pasaulio provincijos nereikšmin gu ir liaudiniu užkampiu.
Reikėjo visa tai šiandien čia
užsiminti ne priekaištaujant
tėm ar kitsttn geros valios lie
tuviui, bet tik susimąstyti dėl
to lengvai ištarto kvietimo at
vykti, kai norėjusių mus pa
siekti profesoriaus Jono Kaz
lausko ir jūrininko Simo Kudir
kos kelias pasibaigė kraujo
klanuose".

* PROF. J. KAZLAUS
KO, kalbininko, neaiški
mirtis tebejaudina okup,
Lietuvos gyventojus. Vil
niaus spauda gruodžio 4
d. paskelbė teismo medi
cininės komisijos 8 ži
novų - ekspertų praneši
mą, iš kurio seka, kad
J. Kazlauskas, š.m. spa
lio 8 d. dingęs ir kad lap
kričio 17 d. jo lavonas
buvo rastas Neries upė
je, Vingio rajone. Kūne
nebuvę rasta sužaloji
mų.
Pranešimas būdingas,
nes jis turėjo atsirasti
dėl visos eilės neaiš
kumų, gandų. Eltos žinio
mis, prof. Kazlauskas
paskutinį kartą buvo ma
tomas Vilniaus pašte spa
lio 8 d. Po to jis... dingo.
Lietuvoje
niekas ne
mano, kad Kazlauskas
būtų nusiskandinęs ir vi
siems aišku, kodėl Vil
niaus įstaigos susirūpi
no pateikti žinią apie
Kazlausko lavoną,teras
tą upėje po šešių savai
čių.
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DIRVA

ir daugelis kitų lietuvių jubilia
tas pasitraukė Į Vakarus. 1949
metais atvyko ĮChicagą.čia pra
dėjo iš naujo emigranto gyveni
mą. Bet studijų ir gyvenimo pa
tyrimas padėjo pasitaikiusias
sunkias kliūtis nugalėti ir gana
gražiai ir gerai Įsikurti.
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RYŽTINGI) IR VILTINGI)
SIMO KUDIRKOS METI)
Praslinks dar keletas
dienų, ir mes kartu su
milijonais kitų įmus pa
našių žmonių baigsime
senuosius metus ir kiek
vienas pagal savo nusi
teikimą, papročius ir sie
kimus žengsime įnaujuosius. Nors senųjų metų
lūžis ir naujųjų žėruojan
ti aušra iš tikrųjų tėra
tik akimirka nuolatinė
je ir nesulaikomoje lai
ko tėkmėje, tačiau toji
akimirka, kasmet pasi
kartodama, kaip jūros
bangavimas ar bangos su •
dužimas
atsimušus į
krantą, skatina mus susi
kaupti, nes ties ta aki
mirka atsiskiria neži
nią nešanti ateitis nuo
to, kas buvo, įvyko ir ne
sugrįžtamai
praėjo.
Praėjo, bet nepasakytu
me, kad be pėdsako din
go, nes praėjusių dienų
šešėlis visuomet pasilie
ka su mumis. Jos suda
ro mūsų gyvenimą, jos
suformuoja mūsų būdą,
jos suteikia stiprybės ir
prasmės
hiūsuį būsi
miems užsimojimams.
Ir štai kodėl kiekvienas
mūsų skirtingai ir saviš
kai žengiame per naujų
jų metų slenkstį.
Nesudarys skirtumo,
kur ir kaip metų lūžimo
akimirką sutiksime: sa
vo šeimoje, artimųjų bū
relyje, bendraminčių su
sitelkime ar triukšmin
goje margaspalvės mi
nios salėje. Kiekvienu at
veju mūsų mintys ir troš 
kimai suksis apie mus
pačius. Žengdami į nau
juosius metus, visa šir
dimi trokšime, kad jie bū
tų mums gražesni, leng
vesni, laimingesni, negu
tie, kuriuos palydime.
Ryšimės ateinančiais bū
ti stropesni, apdairesni
ir susiėmę vengti tai,
kas žvilgterėjus įnetolimą praeitį nebešviečia
maloniu ir skatinančiu
prisiminimu.
Nedaug tėra žmonių
kurie galėtų išsilaikyti
susigūžę tik savo asme
niniame kiaute. Tokių tė
ra tik saujelė ir dar ke
li. Visi kiti jaučiasi vie
nu, kitu ar visais būdais
susiję ar tiesiog suaugę
su platesne visuomene.
Todėl stengsimės gra
žiuosius naujųjų metų lin
kėjimus nuoširdžiai per
duoti kitiems, gyvenan
tiems tais pačiais sieki
mais, kaip ir mes patys.
Tebūnie naujieji metai ir
jiems šviesūs, malonūs ir
nešą gražiųjų siekimų
įgyvendinimą.
Vien tik tokiomis min
timis naujuosius metus
sutiktume ir šventiškai
nuotaikai atslūgstant į
juos įsijungtume, jeigu
būtų buvę lemta gyventi
savo tėvų ir senolių gim
tajame krašte, kur, Ka

zio Inčiūros žodžiais tariant, dangus mėlynas
kaip melsvi linai. Vieni
pabirome po platųjį pa
saulį, savo ir vaikų gy
vybes per liepsnojančius
karo griuvėsius į laisvą
jį pasaulį išnešdami. Ki
tus iš savo gimtųjų namų
į Sibiro taigas sunaikin
ti ištrėmė okupantai.
Trečius fiziškai ir dva
siškai prievartauja sve
timieji ir jiems iš bai
mės pataikaudami saviš
kiai. Viskas gyvenime
mainos ir kinta. Nepaki
tęs lieka Broniaus K. Ba
lučio pasakytas įrašas
Laisvės Varpo; O skam
bink per amžius vaikams
Lietuvos, kad laisvės
nevertas, kas negina jos!
Ir skambindavo tai
Laisvės Varpas kiekvie
ną naujųjų metų naktį
Karo muziejaus sodely
je susirinkusiai miniai,
radijo bangomis ją jung
damas su visa Lietuva.
Laisvės
troškimas,
jos siekimas ir jai net
aukojimasis strigo įlietuvių širdis ir įstrigo
taip giliai, kad net žiau
riausios okupanto prie
monės , be atodairos nau
dojamos ištisus dešimt
mečius, negali jų sunai
kinti. Jis gyvas ir gai
vus. Jis eina iš kartos į
kartą. Partizanų aukos,
deja, neišgirdo pasaulis
taip, kaip jis turėjo gir
dėti ir reaguoti. Bet tė
vo ir sūnaus Bražinskų
žygis pramušė tylos už
dangą ir tikslą pasiekė:
viešumon atskleidė nai
kinamos tautos trage
diją, o aukščiausias juos
priglaudusios Turkijos
teismas padarė galutinį
ir neatšaukiamą spren
dimą. Jie laisvi.
Simo Kudirkos tragiš
kas šuolis į laisvę sukre
čia tautų kalėjimo sie
nas. Dar daugiau. Jo
kraujas ima deginti ap
kerpėjusias sąžines,už
lygina rūpestingai supil
tus kalnus bei iškastas
bedugnes tarp skirtingų
kartų, ir po daugelio me
tų vėl pasigirsta vienin
gas jaunimo ir senimo
balsas, reikalaująs iš
girsti pavergtųjų laisvės
šauksmą. Laisvės Lie
tuvai! Laisvės visoms ki
toms rusų pavergtoms
tautoms.
Tokiomis mintimis ar
tinamės šiemet į Nau
juosius Metus išeivijo
je. Tepaskatina jie mus
visus, išlyginus skirtin
gurnus, darniai, vienin
gai ir sutartinai siekti,
kad mūsų visų pastangų
vaisiai būtų verti didžio
sios Simo Kudirkos au
kos. Todėl mes čia ryž
tingų ir viltingų Simo
Kudirkos Metų linkime
visiems, kurie šventai
tebetikime kad ten, kur

VISUOMENINES VEIKLOS
BARE
Nuo kasdieninio dabo nulie
kamą laiką jubiliatas sunaudoja
lietuvių visuomeniniam gyveni
mui judinti ir puoselėti. Jis Į lie
tuviškumą ir savo autos reika
lus visados didelĮ dėmesĮ krei
pė. Jo gyvenimo darbų progra
moje visuomeninė veikla visa
dos buvo pirmuoju darbų tvar
kos punktu. O vėliau sekė as
meninių ir kasdieniniu reikalų
tvarkymas. Todėl Į šią jo as
mens būdingą savybę buvo at
kreiptas Lietuvių Studentų Tau
tininkų Korp! "Neo-Lithuania"
vadovybės tinkamas dėmesys,
L.S.T. Korp! "Neo-Lithuania vy
resniesiems filisteriams reko
menduojant dr. Antanas Kalvai
tis buvo pakeltas Į filisterius ir
Gruodžio 13 d. Lietuvių Tautiniuose Namuose Chicagoje, ALT S-ga, Akad. Taut. Sambūris, Korp! Neojam suteiktos korporacijos
Lithuania ir Lietuvių Tautiniu Namu statybos komitetas suruošė savo nario Antano Kalvaičio 75 metų am
spalvos.
žiaus sukakties minėjimą. Nuotraukoje jubiliatas Antanas Kalvaitis priima rengėjų dovaną -- dail. SeveriŠiuo metu jubiliatas, kaip fi
nos Juškuvienės tapytą žiemos vaizdą. Ant sienų kiti tos pačios dailininkės Lietuvių Namams padovanoti
listeris yra gražiai Įsijungęs Į
kūriniai. Nuotraukoje iš kairės: Jonas Jurkūnas, Antanas Kalvaitis ir Elena Matutienė.
tautiškųjų korporacijų organizaV. A. Račkausko nuotrauka
ciją — Lietuvių Tautini Akade
mini SambūrĮ. Jau tr®ji metai
iš eilės eina valdybos vice-pirmininko pareigas. Tai toks trum _
pai suglaustas yra dr. A. Kal
DR. ANTANUI KALVAIČIUI 75 METAI
vaičio nueitas ilgas ir turinin
gas kelias.
litinio gyvenimo horizontuose.
š.m. gruodžio 13 d. 3 vai. p.p.
IGN. ANDRAŠIŪNAS
75 metų sukakties ir vaišių
Garbingam jubiliatui, kad ir ne proga jis buvo gražiai pasvei
laikinoje tautinių namų būstinė
teko lietuviškoje mokykloje bū kintas ir turininga kalba pagerb je {vyko retai pasikartojantis
čiais ir vargais dėl rytojaus duo ti nė vienos dienos, bet jis la
pobūvis. Tą dieną Dr. Antanui
tas Lietuvos Geeralinio Kon
nos kąsnio ir saugios pastogės.
bai greitai lietuvių kalbos raš
Kalvaičiui, jo 75 metų sukakties
sulo dr. Petro Daužvardžio. Tau
Per visą studijų metą savo kas
tą išmoko. Pirmoji jo darbo vie
proga, giminės, artimieji, vien
tinės Sąjungos pirmininko Te
dieninę duoną ir pastogę užsidir
tovė buvo Kauno miesto valdy
minčiai ir idėjos draugai suren
odoro Blinstrubo, šiltais žo
bo Įvairiuose orkestruose daly
gė svetingą ir nuoširdų pagerbi
boje. Ten ėjo vyriausiojo bu
džiais ir linkėjimais jo 75 me
vaudamas
kaip
pianistas.
Baigęs
halterio pareigas.
mą-vaišes su gražiomi ir turi
tų kryžkelĮ papuošė giminių ir
Komercijos
Institutą
viename
ningom prakalbom, sveikini
artimųjų vardu, sesuo, operos
Barcelonos banke pradėjo dirb
DIPLOMATINES
TARNYBOS
mais ir sparnuotom mintim pa
solistė A. Velbasienė ir LST
ti,
kaip
išsimokslinęs
specialisVINGIAIS
lydimais linkėjimais.
Korp! Neo-Lithuania valdybos
tas-ekonomistas.
Ir
atrodo,
kad
Dr. Antanas Kalvaitis savo
Neilgai jam teko Kauno mies
vardu kol. A. Augaitis. [bendrą
čia turėjo jo gyvenimas {gauti
gyvenimo laikotarpyje yra nuė
to
valdyboje dirbti. Labai grei
sveikinimų pynę buvo Įsijungę
pastovias
ir
sėslias
formas.
jęs Įvairų, ilgą ir turiningą ke
tai Užsienių Reikalų Ministerija
dar šie jo idėjos draugai ir vien
lią. Dar beveik vaiku būdamas,
jĮ pakvietė diplomatinei tarny
minčiai: M. Naujokas, St. Vai
TĖVYNĖS ILGESYS ŠAUKIA...
vos sulaukęs 13 metų amžiaus
bai, kaip mokant} gerai keletą
čius, St. Vidmantas ir Ign.AndKai
Europa
kėlėsi
iš
pirmojo
iškeliavo mokslo siekti Į saulė
Vakarų Europos svetimų kalbų.
rašiflnas.
pasaulinio karo siaubo ir griu
tą Italiją. Florencijoje mokino
Po trumpo darbo Užsienių Rei
Kad bendras sveikinimų ir lin.
vėsių, tada jubiliato liepsnojan kalų Ministerijoje, Kaune 1926
si muzikos. Iš ten likimo ban
kėjimų vainikas suspindėtų tik
čios
jaunystės
gražiausiojojepa
gos nunešė 1 kultūringą ir gra
m. dr. A. Kalvaitis buvo paskir
rąja savo verte ir grožybe, būti
vasario aušroje pabudo svetima
žią Šveicariją. Garsiame Freitas Į Karaliaučių Lietuvos kon
nai reikia pažymėti adv. Jono
me
krašte
ilgesio
kankinama
burge baigė katalikišką prancū
sulu. Po poros metų tapo perkel Našliūno sveikinimo kaikurias
nerami lietuviška širdis. Tuo
zų kalboje gimnaziją. Gavęs
tas 1 Chicagą Lietuvos Konsulo
būdingas ir originalias mintis.
laiku Lietuva numetusi vergi
brandos
atestatą jaunystės
pareigom. Chicagoje išbuvo iki
Jonas Našliūnas savo kalboje
jos
pančius,
žengė
pirmuosius
troškimų skatinamas ir naujų
1936 metų. Iš Chicagos 1933 me
apie jubiliatą pažėrė šiuos dei
nepriklausomojo gyvenimo
{spūdžių ieškodamas pasiekė Is
tais suorganizavo Įspūdingą Da mančiukus: "Jubiliatas turi di
žingsnius. Gimtosios žemės il
paniją. Gražiojoje Barcelonoje
riaus-Girėno skridimą Į Lietu
deli takto ir lygsvaros pajauti
gesys, kaip koks svajingas ka
Komercijos Institute pradėjo stu
vą. GrĮžęs iš Chicagos Į Lie
mą, yra linksmo ir gyvo būdo,
ralaitis viliojo ir šaukė pamaty
dijuoti ekonomijos mokslus. Po
tuvą kai kurĮ laiką dirbo Užsie
išauklėtas dar prieš pirmąjį pa
ti
prisikėlusios
Lietuvos
skais

Įtempto darbo savo mokslopas
nių Reikalų Ministerijoje, Kau
saulin} karą taikos metais gero
tų veidą. Ši graži ilgesio gies
tangų vaisių apvainikavo ekono
ne. 1939-40 metais buvo paskir
se vakarų Europos mokyklose ir
mė paskatino jubiliatą palikti
mijos daktaro laipsniu.
tas Lietuvos Generaliniu Konsu universitetuose yra aukštesnio
mėgiamą
pianiną,gražiai
Įreng

Katalikiška prancūzų kalboje
lu Klaipėdoje. Tuo metuKlaipėintelekto ir didesnės kultūros u?
tą butą, visą turėtą turtą, Bar
baigų gimnazija ir Barcelonos
dos mieste ir krašte buvo nėra
daugelĮ
kitų. Yra labai draugiš
celonos banke tarnybą ir pažin
Komercijos Institute studijos ju mūs laikai. Hitlerio pagrobtoje
ko būdo ir socialus, moka su jau
tą
jo
"sweetheart"
gražią
ispa

biliatui leido suvokti ir {žvelgti
Klaipėdoje ir krašte teko likvi nais ir su senais rasti bendrą
nę...
giliau { sudėtingas gyvenimo pro
duoti daug Lietuvos valstybės
kalbą ir jaukumą. Nėra milijo
Jubiliatas anuo metu vyko Į
blemas. Tačiau jo iš prigimties
turto ir kitokių stambių darbų
nierius, o gyvena iš tarnybos,
Lietuvą
tik
trumpm
vaišėm,
apjautri siela neleido jam paskęs
atlikti. Š{ sunkų ir nedėkingą
bet Lietuvos kultūros ir mokyklų
lankyti tėvų, brolių, seserų ir
ti šaltuose komercijos mokslo
darbą pagal savo diplomatinius
reikalams nesigaili, reikalui
artimųjų.
Bet
pažadintas
tėvy

labirintuose. Jis siekdamas pa
sugebėjimus ir didelĮ šioje sri
esant vieną - kitą šimtinę dole
nės
meilės
ilgesys
buvo
tas
di

sirinkto mokslo aukštumų vir
tyje patyrimą mūsų jubiliatas
rių paaukoti. Yra tvarkingas sa
dysis kvieslys, kuris jo gyveni
šūnės nepamiršo tobulinti ir sa
pasistengė be jokių priekaištų
vo gyvenime ir pareigose, kuk
mą
sujungė
ilgais
ir
nepertrau

vo asmenybės.
sąžiningai ir gerai Įvykdyti.
lus, nesiveržia Į pirmąsias vie
kiamais ryšiais su Lietuva ir
Jei sutiksime, kad asmeniu,
tas ir drauge turi savyje inteli
jos
besikuriančia
valstybine
kū
arba asmenybe yra vadinamas
EMIGRANTO LIKIMUI
gentišką pajautimą ir paprastu
ryba.
Atgimusiai
Lietuvai
labai
žmogus, kuris yra vispusiškai,
SIAUČIANT
mą.
Todėl yra draugų mylimas
trūko išsimokslinusių žmonių.
lygiagrečiai ir proporcingai iš
Dr. A. Kalvaičiui antrojo pa
ir pageidaujamas jų bendrijose
O
ypatingas
trūkumas
buvo
to

ugdęs visas savo prigimtyje
saulinio karo pradžioje likimas
nes savo geromis būdo savybė
kių vyrų, kurie buvo išsimoksli
glūdinčias galias, tai dr. A.
lėmė
gyventi
Berlyne.
Vokie

mis papildo draugų bendrijos tu
nę Vakarų Europos universite
Kalvaitis yra prie šio idealo
čiams okupavus Lietuvą išBerrini. Už tai, mielą jubiliatą, mes
tuose.
Jubiliatas
laisvai
kal

priartėjęs. Jis laimingu būdu
lyno grĮžo Kaunan. 3 metus dir
mėgstame, mylime ir gerbia
bantis:
prancūzų,
ispanų,
italų
savo pasaulėžiurin} žvilgsni ir
bo
artelių
centre.
Artėjant
rau

me.
Todėl šią Iškilmingą Tavo
ir vokiečių kalbomis buvo retas
tautinj jausmą suvedė { harmo
donajam siaubui ir marui, kaip
(Nukelta Į 4 psl.)
fenomenas
ano
meto
mūsų
po

ningą sintezę. Tautini jausmą ir

BŪDINGA IR ŠVIESI ASMENYBĖ

religini nusiteikimą šaltu protu
sugebėjo {prasminti, atbaigti ir
pakelti Į didžiųjų dorybių rangą.
Ir tik šitokiom dorybėm išpuoš
ta jo asmenybė daro ji patrauk
liu, tolerantu ir krikščioniškai
humanišku, šitokiais atspin
džiais jis šviečia savo kolegų
tarpe. Jo taurios asmenybės au
reolė, mums jo draugams lie
ka tuo didžiuoju pavyzdžiu, ku
rio visi pakeleivingi idėjos drau
gai turi siekti. Ypatingai jis
mums darosi savo vidine šilu
ma, savo dvasine darna patrauk
lus šiandien, stovėdamas savo
75 metų didžiojoje kryžkelėje.
Jis savo mokslinimosi metų dar
bo Įkarštyje visados išliko ne
palūžęs dvasioje, nežiūrint Į tai,
kad jo gyvenimo kasdienybė bu
vo išpuošta ne kvapiais rožių
žiedais ir gausais materiali
niais ištekliais, bet dienos rflpes-

banguoja Nemunas ir Še
šupė mielai plaukia, am
žiais turi būti laisva Lie
tuva.

'.I

IT i

ALT S-gos pirm. Teodoras Blinstrubas sveikina jubiliatą Antaną Kalvaiti, 75 metų amžiaus sukakties
proga Lietuvių Tautiniuose Namuose, gruodžio 13 d. Prie stalo matomi iš kairės: Mečys Šimkus ir p.
Ivynienė.
V. A. Račkausko nuotrauka
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jos tarpimas būtų sėk
mingesnis, jei visuome
ninėje veikloje sulauktu
me Renesanso. Čia mū
sų supratimu, labai rei
kalinga
visuomeninės
kaip kad teigia A.G.,nuo
veiklos kūrėjų pagalba.
svarbių
visuomeninės
Visų sričių tikrieji kū
veiklos darbų (Mano pa
rėjai sugeba išlikti ir pa
braukta A.B.) Ypatingai
sireikšti. Vieną iš tokių
tumet, kai skundžia
tikro meno švenčių tu
mės, kad pasigendame
rėjome gruodžio 12 die
tikslesnės, realesnės ir
ną Clevelande — Stasio
Baranausko, Jono Vazproduktyvesnės veiklos
gairių išmąstymo ir jos nelio ir Aleksandro Ku
suplanavimo. Ar tai ne
čiūno koncerte. Nežinau
būtų mūsų filosofų, psi
ar dėl to, kad tai buvo
chologų ir kitų intelektu lietuviškos kūrybos sin
alų pareiga? Ar mums tezė: poetė Buivydaitė,
nereikia naujos veiklos muzikas Banaitis ir so
kelių išmąstymo realių listas Stasys Baras, vie
galimybių ribose? Rei na tik žinau, kad "Sako
kia aukšto intelekto vi naktį medžiai kalba"
suomeninių
diskusijų krikštolinis skambesys
šioms veiklos gairėms staiga ir nelauktai siau
išdirbti ir jas išpopulia
bulingu šiurpesiu — bai
rinti. Vargu ar vien jau
mės pavidale užliejo krū
ni skautai ir jauni atei
tinę ir tik po to širdyje
tininkai sugebės (ir pano ištipro
neišpasakytu
rės) pavergtos Lietuvos džiaugsmu. Ačiū, Tau,
padėtį diskutuoti ir jai Stasy, Jonai ir Aleksand
galimybių ribose padė rai. Ačiū ir visiems ki
ti. Šia kryptim gal buvo tiems menininkams ir
tikslesnis Lietuvių Stu kūrėjams už lietuviškos
dentų Sąjungos bandy kultūros iškėlimą. Jūsų
mas jos suvažiavimo pro įkvėpti gal ir kitų sričių
ga Clevelande surengti kūrėjai prisidės prie lie
diskusijas ir pasikvies tuviškosios veiklos pakė
ti visų kartų atstovus. limo.
Šis Sąjungos bandymas
būtų dar geriau pavy
kęs, jeigu jo organizato
(Atkelta iš 3 psl.)
riai ir du jų patarėjai bū
tų pasistengę išbalansuo amžiaus sukakties proga Lietu
vių Tautinio Akademinio Sam
ti diskusantų intelektuali
būrio vardu, kolegų prietelių ir
nį pajėgumą bei jų pasi
asmeniškų Tavo draugų vardu
ruošimą kalbėti realių aš sveikinu Tave ir linkiu Tau
galimybių ribose, o ne sveikatos, geros nuotaikos ir
vien užsispyrusiai kar
dar daug daug metų dirbti lie
tuvių tautos labui ir pasilikti to
toto dogmatinius pareiš
kiu pat ir toliau, koks buvai sa
kimus (kad ir teisingus,
vo gyvenime iki šiol”.
bet jau nuo seniai rea
Po šitokių nuoširdžių svei
lios naudos neteikian
kinimų ir linkėjimų minėjimo ir
čius).
vaišių komiteto vardu inž. Jo
Pakartotinai pritaria
nas Jurkūnas įteikė Jubiliatui
me A.G., kad lietuviškos menininkės Severinos Juškienės
tapytą dideli paveikslą, vaizduo
kultūros skriausti ne
norime. Mūsų supratimu janti žiemą su visų vaišėse daly.

LŪŽIS PASITIKĖJIME
Jurgis Valaitis, dary
damas Vliko tarybos ir
valdybos pranešimą jo
seime Chicagoje, pami
nėjo, kad pastarasis nė
ra sudaręs jaunimo ko
misijos ir kad Vliko ve
damoji mintis — glau
desnis ryšys suvisuome
ne. Taip pat pasidžiaugė
Vliko santykių nuoširdu
mu su visom pagrindi
nėm
organizacijom
(Žiūr. J. Daug.Draugas,
gruodžio 7). Dr. K. Kar
velis , kalbėdamas apie
jėgų telkimą Lietuvos
laisvinimui siūlė Vlikui
asmenišku laišku kreip
tis į mūsų intelektualus,
duodant (jiems) medžia
gos ir prašant aktyviai
įsijungti į Lietuvos lais
vinimo pastangas. Lie
tuviškose kolonijose per
skautus, ateitininkus ra
gino organizuoti simpo
ziumus pavergtos Lietu
vos gyvenimui diskutuo
ti. Kolonijose steigti Vli
ko delegatūras, kurios
padėtų Vlikui palaikyti
kontaktą su visuomene
(Mano pabraukta A.B.)
Šie pareiškimai, tik
riausiai ir svarstymai,
Vliko Seime (panašiųpareiškimų buvo ir seniau)
kelia rūpesčio: a) Nejau
gi Vliko veikėjuose stin
ga idėjų Lietuvos laisvi nimo veiklai planuoti?
b) argi Vlike įsivyravo
visiškas
nepasitikėji
mas jo suplanuotų dar
bų vykdytojais? Juk pats
Vlikas prieš dvidešimt
metų Lietuvių Chartos
paskelbimu padėjo pag— rindus Lietuvių Bendruo
menės steigimui. Pasta
rosios, pagal Vliko L.
Chartą ir yra vienas iš
pagrindinių tikslų vyk
dyti dr. K. siūlomus dar
bus. Kolonijose Vliko de
legatūrų steigimas tai bū
tų dar vienas dvilypiškumas, kurių mūsų gyveni
me ir taip per daug. Ypa
tingai JAV-se.
Visiškai sutinkame su
inž. A. Gečio siūlymu,
kad veiksnių veikloje rei
kalinga didesnio planin
gumo ir veiklos suderini
mo. PLB Valdyba savo
veiklos Visuomeninėse
Gairėse yra aiškiai ak
centavusi Vlikui politi

nės veiklos vadovavimą.
Mūsų kuklia nuomone Vli
kui betarpiai organizuo.
tis savo delegatūras kolo.
nijose būtų daugiau ne
gu nesusipratimas. Jei
gu tarpinstitucinis pasi
tikėjimas ir būtų laiki
nai sušlubavęs — j į rei
kėtų atitaisyti pirm negu
griebiantis pragaištingų
dublikacinių darbų.
Sakoma, kad žmogus,
kuris nepasitiki savim
— netiki ir kitais. Neži
nome, kiek tas posakis
būtų galima apibendrinti
ir jį pritaikyti institu
cijoms. Nepasitikėjimas
kitais, tiek asmenimis,
tiek institucijomis, mū
suose, deja, vis labiau
pasitaikantis reiškinys.
Tam, sakome, kaltos
emigracinės sąlygos. Iš
emigracinės
sąlygos.
Išliksime —ar ne
— viena iš mus labiau
siai kankinančių proble
mų ir nepasitikėjimą su
keliantis netikrumas. Be
sigriauždami ir besirū
pindami jaunesniųjų išli
kimu iš tiesų didžia da
lim nesame tikri dėl sa
vęs ir savosios veiklos
metodų tikslingumo. Ne
pasitikėdami savimi, ne
tikime ir kitų veikla, tad
griebiamės kiekvieno ei
linio darbo, nepalikdami
jo kitiems, tą darbą iš
priklausomumo ir iš pa
reigos jau dirbantiems.
Tuos eilinius darbus be
dirbdami nebeturime lai
ko atsikvėpti ir svarbes
nės reikšmės darbus su
planuoti. Tad ir skęsta
lietuviška veikla eilinių
darbų jūroje, kurių atli
kimas daug energijos
pareikalauja, o išlie
kančios naudos jie ne vi
sados daug atneša, ypa
tingai kuomet yra dublikuojami.
Šioje
visuomeninės
veiklos
maišatyje pa
skendus vargu ar galime
sutikti su Al. Gim., ku
ris Draugo Kultūriniam
Priede lapkričio 14 d.
apeliavo neskriausti kū
rybos. Tiesa, kūrybos
skriausti, sutinkame, ne
reikia. Tačiau ar iš tie
sų būtų tikslu atpalaidoti mokslininkus, akade
mikus ir intelektualus,

Iš kelionių po Vespučio žemes (4)

Pr. A.Kalvailis...

Apie senienų restauraciją
Iš daugelio turistų, kurie savo turistiniais įnašais ir inturisto
Įmokomis, sėkmingai papildo sovietinę iždinę tvirta valiuta, maty
ti, kad Vilniuje, o ir taip pat Kaune, lietuviškų senienų restauracija
vyksta pilnu tempu.
Eina turistas Puškino aikšte Vilniuje ir mato prie kurio nors
pastato stalažus. Paklausia: kas čia dirbama? Atsako: restauruo
jame. Pasuko j Gogolio gatvę, ir vėl mato stalažus.
Kai kurie nuvažiuoja Į Kauną, bent porai valandų. Eina Greifenbergerio gatve: stalažai. Pasuka Į Keturių komunarų skersgatvĮ ir
vėl stalažai.
Su kaž kokiu dvasiniu pasitenkinimu sutinkame žinias: restau
ruoja. Reiškia, dvidešimt penkerius metus stovėjo pastatai su kiau
rais stogais ir iškultais langais, bet puolė prie užguitų senienų ir
restauruoja.
Lengviausia restauruoti bažnyčias. Išbaltinai sienas ir pava
dink "ateistinis muziejus”. Tokių muziejų paklausa kiekviename
miestelyje. Į restauravimą lęngva suvaryti jaunimą. Kas gi atsisa
kys dirbti, jeigu darbui prisegta politinė eiketė?
Kai kur,Jtur neĮleidžiami užsienio turistai, ir šokių saliukę ga
lima sukombinuoti bažnyčią berestauruojant. Daug kur senuose pa
tarnauja proletariato poreikiams. Sename ir gerai išlikusiame Vil
niaus pilies arsenale Įrengia prabangią aludę-kavinę. Bus ir progra
ma. Gal būt bus ir šokiai. Ir kokia graži proga užsienio lietuviams
kalbėti apie meilingą dėmes} lietuviškoms senienoms, kurĮ jie ma
tė belankydami senuose pastatuose Įrengtas aludes.
Bet vienas turistas sugrĮžo, vis dėlto, nusivylęs. Štai ką jis pa
pasakojo mūsų korespondentui:
— Aš pastebėjau keletą pastatų, aptvertų stalažais. Aišku,nuo
taika buvo pakili. Rašė, rašė, mūsų spaudiniai, kad mūsų senovė
Lietuvoje išgaišta ir nyksta. O čia miela matyti, kad ir tarybiniai
tautiečiai jaučia beveik maironišką meilę senam namui, ar seniems
griuvėsiams.
— Tai kodėl gi nusivylęs? — paklausė korespndentas.
— Aš, vadovui apsižioplinus, užkalbinau stoviniuojančius prie
stalažų vyrus. Paklausiau, ką čia restauruojate, ir jie...
-- Ir ką jie?-paklausė korespondentas.
— Jie nusijuokė, paskui nusispiovė, paskui užsirėkė ir paskui
atsakė.
-- Ką jie tamstai atsakė? — stvėrėsi korespondentas už užrašų
bloknoto.
— Jie atsakė: restauraciją restauruojame.
-- Nesuprantu, -- sušuko korespondentas.
-- Nėra ko čia nesuprasti, — burzgėdamas pasakė buvęs turis
tas. — Sako, prieš trejetą metų jie pastatė tuos stalažus. Paskui, po
trijų metų, kada stalažai ėmė griūti ir pasidarė pavojingi, juos at
siuntė senus stalažus pakeisti naujais stalažais.
-- O pastato restauracija? -- išsižiojo korespondentas.
— Darbininkai man atsakė: po kelių metų atvyksime su kitais
stalažais, ir šiuos pakeisime. Restauracija reikalinga ne pastatui,
bet darbadieniams.
vaujančių asmenų parašais.
Dr. A. Kalvaitis savo šiltame
ir iš jo malonios asmenybės iš
plaukiančiame širdingame padė kos žodyje su sklindančia šilu
ma, malonia šypsena ir kūry
bingu sąmojum padėkojo vi
siems šių jubiliejinių iškilmių
rengėjams ir dalyviams, kurie
jam suteikė, jo 75 m. didžiojoje

kryžkelėje tokią didelę ir malo
nią staigmeną. Ir kad jo šia pro
ga sakomasžodlscurėtųgražesnl turinj ir turtingesnę prasmę,
šiame iškilmingame momente,
kaip jubiliatui tokiais retais at
vejais tPrasta savo žodį baigė
liudijimu, 100 dolerių čekiu tau
tinių namųvadovybei laikinosios
būstinės reikalams.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ
2534 WEST 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.

Jonas Pranas Palukaitis

Smėlis užpustė, legendos užklostė...
Iš kur toji pasaka įsipynė atradimo istorijon?
Na, tik pervažiuokite Ameriką ir suraskite bent vie
ną mineralinę ar šilto vandens versmę, kurios indė
nai nelaikė šventa, stebuklinga. Didžiajam ežerui
(Grand Lake) Uoliniuose kalnuose nereikėjo nė tiek
— jį indėnai laikė šventu nuo kasnakt virš vandens
susitelkiančio rūko. Bet indėnai ir nebuvo kvaili —
jie greit suvokė, kas žavi vyrų iš marių širdis —
pasakojimai apie auksą ir kitokius stebuklus; tad
genocidiniame pragare ir bandė gelbėtis gyvybes, tų
pasakų negailėdami. Gal dalis konkvistadorų ir tik
rai tikėjo pasakomis apie jaunystės vandenis, bet ži
noma, kad jos buvo naudojamos ir laisvalaikio
juokams
ir ta forma pasiekė karaliaus dvarą.
Valdžios dvare sėdėjo, šių dienų raudonąja
termnologija tariant, Vatikano agentas, kuris re
guliariai siųsdavo pranešimus Romos vyskupui
apie tai, kas dedasi pas karalių. Jo pranešimai bū
davo baigiami kokiu linksmu nutikimu ar plepalu iš
dvaro gyvenimo. Viename jis parašė:
— Šį kartą turiu tikrai gerą. Iš Vakarų Indi jų
sugrįžę kareiviai pasakoja apie Biminio salos šal
tinį, kuris atjaunina senus vyrus, jame išsimaudžiusius ar išgėrusius jo vandens. Gal norite pa
plaukti į ten?
Tai nebuvo naujiena. Jau trečiojo Kryžiaus ka
ro dalyviai žinojo niekad neatšifruosimo autoriaus,

J. GRAUDA

Dr. A. Butkus

prisidengusio Sir John Mandeville slapyvardžiu,pa
sakojimą apie Polombo kalną, iš jo ištekantį šalti
nį ir tokį liudijimą:
— I, John Maundeuill, sawe this wellanddrank
theroff thrys and all my felawes, and euermoresen
that tyme I fele me the better and the haler... Sum
men calleth that well Fons iuuentutis, that esfor to
say, the well of yowthehede; for thai that driųketh
theroff semeth all way yung. And thai say this well
commeth fra Paradys terrestre.
Su naujų žemių atradimais atgimė visa eilė se
nų legendų — sužibo iš naujo ir ši, paremta prane
šimu iš karaliaus dvaro, jau su aiškiai nurodyta sa
la. Herrera, rašydamas Vakarų Indi jų istoriją, gal
vojo logiškai: Naujoji Meksika atrasta, ieškant Cibolos miestų ir aukso, Kalifornija atrasta, ieškant
Kalafijos aistringųjų amazonių ir aukso, kodėl Pon
če de Leon turėjo ieškoti vien aukso? Mandevilles
knyga buvo visuotinai pripažintas kelionių vado
vas ir, jeigu autorius teigia pats su visais "felawes" gėręs to stebuklingojo vandens — toks šalti
nis turėjo egzistuoti, tik vietų vardai pakito su
naujais atradimais. Biminio salos vardas oficia
liai įrašytas antrajame karaliaus patente, skirian
čiame atradėją Biminio ir Floridos adelantado
postan; jei jis Biminį su šaltiniu rado, tai tur būt
jo ir ieškojo — ir kas čia nuostabaus, jis juk tada

buvo jau penkiasdešimt trejų metų. Taip jis miglo
tai savo istorijon ir įrašė, taip istorikai ir kartojo
šimtus metų.
Po kelių dienų postovio San Salvador mažoji
vilkstinė vėl pakėlė bures. Užklupusi audra pakrei
pė vilkstinę daugiau į vakarus. Dvidešimt aštuntą
kelionės dieną žvalgai iš stiebų pradėjo šaukti
lauktą žodį:
— Tierra, tierra! — Žemė, žemė!

Tai bus nutikę ties ta vieta, kuri dabar vadi
nama Indėnų upės įlanka, žemiau Cape Canaveral.
Dar vieną dieną buvo pakrante plaukiama šiaurėn.
Balandžio 2 vilkstinė sustojo, bet per naktį laukta,
kol audra galutinai nurims.
Panašiai bus atrodęs tas vakaras, kaip dabar
šis, kurį sėdime aukštokose, dar nespėtose vasar
namiais užtraukti kopose už 18 mylių į šiaurę nuo
Šv. Augustino, kur pagal skaičiavimus Juan Ponce
de Leon turėjęs išlipti krantan. Metų laikas tada
buvo kitas, bet gamtos ritmo ir amžinojo vande
nyno su baltomis pakrantėmis laiko slinktis nepa
keitė, tik kopų vijokliai dabar nešviečia vaiskiai
siais žiedeliais.

Gal už šios pačios kopos slėpdamiesi timukvanai, ar tik ne inteligentiškiausi kontinento indė
nai, bandė užgniaužti širdyse jau plazdančią gū
džios ateities nuojautą, stebėdami neregėtus daly
kus ant plačiųjų vandenų. Kaip dabar trys jachtos
saugiam atstume nuo kranto, ten tada ant bangų su
posi trys ispanų burlaiviai, ir stiebų gūžtose tupį
žvalgai šaukė vakarines maldas, ir ant denių lieps
nojo laužai po vakarienės katilais.
(Bus daugiau)
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"AKIRAČIŲ” SIRENŲ VILIONĖS

nė pastebėjo? -- kalbėjo veikė
jas.
Čia priėjo Kadžiulis Ir urė:
— Kada jis ištekėjo užarabo,
ir spaudoje tilpo didelė vestuvi
nė nuotrauka.
•**

APIE LAIKINUMU IR
PERMANEHTIŠKUMAC

ABRAKADABRŲ MEISTRELIAI

Nauji metai, tie pat lapai
Lietuvoj tie pat satrapai.
Išeivijoj tie pat baliai.
Spaudoje tie pat rakaliai.

Naujųjų Metų išvakarėse tenka prašnekti apie
laikinumo ir permanentiškumo sankryžą. Nueidami,
senieji metai byloja apie tai, kad nėra nieko amžino
po mėnuliu. Bet tos pat problemos, atkartojamos ir
per naujuosius metus vėl gi byloja, kad viskas yra
perfiianentiška ir amžina. Horoskopo ženklai nuola
tos skelbia atsikartojantį permanentiškumą.
Permanentinis yra totalinis išeivijos exodus iš
tremties į savas rezidencijas. Permanentinis yra ir
finansinio pajėgumo varžovų rūpestis, kad varžovas
neįsigytų Rolls-Royce, nes permanentiniuose trem
ties varguose, dabar jau sunku nustebinti Jaguaru.
Permanentinis veržimasis "veidu į Lietuvą" ir rė
mimas šimtais tūkstančių dolerių turistinių įnašų
sovietinės iždinės, permanentiniai sulaiko Lietuvių
Fondo iždinės pripilimą.
Permanentinis yra rūpestis, kad išeivijos jau
nimo masyve noksta komjaunimo celės, o senime vis
labiau reiškiasi veržimasis įpreferansoprofesūrą.
Permanentfhės yra Sidzikausko kelionės po pa
saulio užkampius, nors jų sėkmės eina laikinumo
ženkle. Laikinas yra Pužausko išpuolis prieš fronti
ninkus , bet permanentinis yra Naujienų rūpestis, kad
frontininkai neužkariautų ir Naujienų štabo.
Senieji metai nueina ir nusineša laikinumo ženk
lus, o Naujieji metai atnešapermanentiškumą, kurio
šešėlyje visad.yra laikinumas. Net moterys, kitiems
metams atėjus, permanentiškai nesensta.

LINKEIIMAI1571 METAMS
§V. KAZIMIERO KAPINĖMS
— nutiesti konvejerius iš kop
lyčios prie duobių ir už tą spe
cialų paskubintą laidojimą dar
pridėti po 65 bucks.
JAUNIMO
KONGRESUI —
per Kazakevičių, Juškį ir Re
kašių parūpinti paskaitininkų iš
LTSR lenininio komjaunimo re
zervatų.
MEKUI JONUI — savo vaikų
Henriko vardu nekrikštyti.
DR. REKAŠIUI — susitarus
su Bimba ir Andruliu paruošti
blankus atestuoti norinčius stu
dijuoti leninizmą Kapsuko mokslainėje.
GRANDINĖLEI — abu Vaičiū
nus pakelti garbės nariais.
LIŪTUI GRINIUI — tėvo citatomls šaudyti iš dialogjninkų
bunkerio.
DAILININKAMS — Bagdonui
piešti miniatiūras, Rtlkštelel —
abstraktus. Juodžiui — ne aps
kritimus, bet kvadratus.
AKIRAClAMS — nepripažinti
copyright teisių švyturiui ir Per
galei.
NAUJIENOMS — praplauti
akis ir į kultūrinį išeivijos gy
venimą.
PUŽAUSKUI A. — visur kelti
frontininkų Invazijos pavojų.
KARIBUTUI, JUKNEVIČIŪ
TEI ir BARAUSKUI — bučiuoti
sovietinių teatrų klemkas.
POGRINDŽIUI — stebėti ir
netylėti.

•**
— Buvau studentų suvažia
vime, — pasakojo studentas. —
Viena paskalų buvo apie bend
ravimą, kiu apie dialogą, tre
čia apie dabartinę Lietuvą.
Čia priėjo Kadžiulis ir urė:
— Dialogitis yra infekcinė Il
ga.
»*♦

— Mišrių šeimų problema yra
didžiausia problema priaugan
čioje kartoje, —kalbėjo paskai
tininkas. — Kas gali atrasti re
ceptą nušalinti tą problemą?
Čia priėjo Kadžiulis ir urė:
-- Reikia visiems kurti miš
rias šeimas.
*♦*

— §i mergina dirbo lietuvių
visuomenei, šoko, dainavo, vai
dino, o žinote kada ją visuome

— Kas buvo poetas Henrikas
Radauskas?
Atsakymą teikia AJ. Grei
mas (Akiračiai nr. 8):
Henriko Radausko gyvenimas
prasidėjo kaip truputį keista ke turlasdešimtšešių chromozomų
kombinacija, dviguba meufora
Išsivystęs meilės ir cinizmo gė
lėmis, pamažu baigiasi ramia
srove, kur nyksu figuratyviniai
atstumai, kur poezija pasiveja
žmogų, kur forma atranda turi
nį, pagimdydama tiesos išjauti
mą...
(Iš tos abrakadabros Pogrin
dis daro išvadą: poeus buvo
chromozomų kombinacija!)

KITI RAŠO
DRAUGE rašo A. Rubikas:
vyskupai atsakė į spontaniškus
klausimus. Viena ponia paklau
sė: pone’ kardinole, kodėl kuni
gas, kuris buvo mano nuodemklausis ir mane sutuokė, dabar
pats sugalvojo vesti.
NAUJIENOS (nr. 261) veda
majame rašo: vienintelė vieta,
kur respublikonai atlaikė gubernatūra — tai New Yorke. (Po
grindis mano, kad Naujienos ne
pastebėjo Kalifornijos dėl to,
kad Kalifornija per toli nuo Halsted Street.)

DRAUGAS rašo: išėjus iš
Jaunimo Centro į lauką pasitin
ka skrendančių žąsų garsai, lyg
primindamos neseniai girdėtus
lietuvių krykštavimo balsus.
DRAUGAS aprašo sceną iš
septynioliktojo Santaros - Švie
sos suvažiavimo: L. Gerulaitis
— profesoriai yra durni, bet
studentai dar durnesni. S. Goš
tautas — Studentai yra durni,
bet profesoriai dar durnesni.
M. Drunga — Mes esame dirb
tinis dalykas.
***
Iš sutaryblntos Lietuvos:
Dėmesio! nuo š.m. rugsėjo 18
d. J Aktų salę nebus įleidžiama:
merginos ilgaauliais batais ir
dėvinčios ilgas Kelnes, jaunuo
liai, dėvintys megstukais ir ant
jų užsivilkę švarkus, velveti
niais drabužiais ir džinso kel
nėmis. (Iš Literatūra ir Me
nas, nr. 43)
The MA RIAN talpina Lily Tom lin iš Laugh-in atvaizdą. Tai pu •
siau pornografinės TV progra
mos žvaigždė, gerai žinoma TV
ekrano sušlykštinimu.

"ATVIRO ŽODŽIO” FIASCO
Lietuvių Fronto Bičiulių Chi
cagos apygarda rengė Z. Reka
šiaus paskaitą Jaunimo Centre,
bet prieš pat paskaitą, ji buvo
atšaukta.
Kubilius — Vilniaus komunis
tinis veikėjas-propagandistas.
Janičiarai -- karta, treniruoja
ma žudyti savo tėvus.

Štai Akiračių fronto bičiuliai
į politiką kiša savo grašius.
Tos politikos siekiai didžiuliai,
nes už siekių sustojo Rekašius.,

Parašykite, kad J. Aistis iš
leido eilių rinkinį Pinatis,J. De
gutytė išleido eilių rinkinį Pil
natis, B. Brazdžionis — eilių
rinktinę Poezijos Pilnatis, o V.
Reimeris — Pilnaties raus.
E. Matuzevlčius išleido eilių
rinkinį Vasarvydžio tolumos,B.
Brazdžionis — Vasarvydžio so
dai.
Stebelkis

Kai Kapsuko mokslainės Kubilius
Sugalvojo janičiarų rarotus už skambius leninistinius vylius
ėmė gausti Rekašiaus armotos.
O Akiračių fronto bičiuliai
samdo salę ir šaukia Rekašių,
prisidengus švelniu "čiūčia liūlia"
kotirtuot protarybinį grašių.

Tuoj didžiulį plakatą kabina:
apsvarstysim "gyventojų kaitą",
juk Rekašius mus ragint mėgina
ėsti sočiai tarybinę maitą.
Bet suprato tėvai Jėzuitai
tą politiką iš "užu krūmų"
ir Kubiliaus-Rekašiaus siūjitai
uždabino duris savo rūmų.

Ir paliko kvailiu ne Rekašius,
bet Akiračių fronto bičiuliai;
jų politiką šitaip aptašius,
nuliai tapo ir siekiai didžiuliai.

Prašau duoti man gerą reko
mendaciją studijuoti leninizmą
Kapsuko universitete.

Šitaip "Atviro žodžio" agresiją
prieštarybinės spėkos sudrasko ir pasibaigia viskas depresija
ir to "Atviro žodžio" fiasco.

RENGIAME... ATŠAUKIAME

KADŽIULIS
AMERIKOJE
(Priėjo Kadžiulis ir tarė)
— Norėčiau Kapsuko univer
sitete studijuoti lituanistinį le
ninizmą, — pasakė studentas,
— bet negaliu į Bimbą kreiptis.
Juk aš buvusio dipuko valkas.
čia priėjo Kadžiulis ir tarė:
— Kreipkis į Rekašių. Jis ir
gi buvusio dipuko vaikas.

Aušrelė Ličkutė

pareigūnams ir gundo vykti Sovietijon, rodydamas sacharininius Sovietijos vaizdus Detroito
inžinieriams, visados priedu
rodyti ir "Sovietskaja Litva"
laivo įvykius, kur lietuvį radis
tą mušė ir spardė "Sovietskaja
Litva” budeliai.
P. Gruodis

Ir čia Leninas buvo užsukęs...

Gruodžio mėn. 9 d. skelbi
mas Drauge pe visą puslapio
viršų:
Chicagos Liet. Fronto bičiu
liai maloniai kviečia dalyvauti
rengiamoje prof. dr. Zenono Re
kašiaus aktualioj paskaitoj...
Paskalų įvyksu gruodžio
mėn. 11 d. penkudienį, 8-tą va
landą vakaro JAUNIMO CENT
RO didžiojoj salėj. Lietuvių
Fronto Bičiulių Chicagos Sam
būrio valdyba.

Gruodžio mėn. 11 d. skelbi
mas Drauge per visą puslapio
viršų:
PASKAITA ATIDEDAMA,Lie
tuvių Fronto Bičiulių Chicagos
apyg. valdybos ruošu prof. dr.
Zenono Rekašiaus paskalų, turė
jusi įvykti šį penkudienį, gruo
džio mėn. 11 dieną, Jaunimo
centre, dėl nenumatytų priežas’
čių atidedama.

POGRINDŽIO REDAKCIJAI:
Pasiūlykite p. ’Rasčlauskui, ku
ris fundlja pietus urybiniams

A. Pužauskas "raganų me
džioklėje":
— Prisipažink, kad esi fron
tininkas!
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Aukuro kanklių orkestras, vadovaujamas O. Mikulskienės, koncertuoja Toronte, S. Dabkaus nuotrauka

AUKURO IR BIRBYNĖS KONCERTAS
Aukuro ir Birbynės koncer
tas Toronte, Prisikėlimo para
pijos salėje gruodžio 13 d.,pra
ėjo dideliu pasisekimu. Nors
oras buvo nepavydėtinas ir šali
gatviai nuolat klojami snaigių
dangą vargino kojas, tačiau torontiečiai to nepabūgo. Jie iš vi
sų kampų tą dieną skubėjo Į skir
tą vietą norėdami matyti, be
rods, pirmą kartą čia gastro
liuojančius aukuriečius.
Turbūt niekam nė į galvą ne
ateina mintis, kad iki šiol gyve
ną šiame kontinente mūsų tau
tiečiai nieko nežinotų apie Auku
ro vardu pasivadinus} ir Onos
Mikulskienės vadovaujamą kank •
lių orkestrą. Bet skaityti at
siliepimus spaudoj arba girdėti
pasakojimus, ui dar ne viskas.
Va, kai savo akimis pamaui ir
pasiklausai, tai jau visai kas kiu. Tuomet ne tik smalsumo
užgauta styga patenkinama, bet

Pranešėja Vilija Nasvytytė To
ronte koncerto metu.
S. Dabkaus nuotrauka

kartu susidaroma ir sava asme
niška nuomonė.
Taip pat ir Birbynės jaunimo
ansamblis nors vietinis, bet ne
mažiau mūsų visuomenę domi
na jo polėkiai bei pasiekti lai
mėjimai. Būdamas gerose muz.
Dalios Viskontienės rankose,
šis palyginamai dar jaunas vie
netas, savo pasirodymais yra
gražiai užsirekomendavęs.
Koncertą trumpu Įžanginiu žo
džiu pradėjo Birbynės jaunimo
ansamblio vadovė D. Viskontis^
nė ir tuo pačiu metu pristatė
Aukuro kanklių programai pra
nešėją Viliją Nasvytytę. Ši jau
na, grakšti pranešėja, duoda
ma gąna plačią kanklių istori
nę apybraižą, savo gražiu lie
tuvių kalbos mokėjimu ir vai
dybiniu perdavimu tuojau pat
palenkė atsilankiusiųjų simpa
tijas. Taip pat jinai pasirodė
esanti ir gera deklamatorė. Vie
nos pertraukėlės metu, su giliu
Įsijautimu
mums
paskaitė
Bern. Brazdžionio eilėraštĮ apie
Lietuvos girių stipruolĮ ąžuo
lu
Koncerto pirmojoj dalyj kank
lėmis solo išpildė U. Stasaitė,
L. Sniečkutė, D. Januškytė, R.
Bankaitis, D. Bankaitytė,V. Bankaitis ir R. Sniečkutė. Pastaroji
yra baigusi O. Mikulskienės 4
metų kanklių studiją ir dabarti
niu metu yra kanklių orkestro
vadovės asistentė. Pastaruoju
prieš pertrauką ėjo Liaudies dai

nos variacija, kurią išpildė kank
lininkų kvartetas. Charakte
ringą buvo tai, kad kvarteto sąs
tatą sudarė vienos šeimos na
riai: Vytautas, Danutė, Mirga ir
Raimundas Bankaičiai. Taigra-

MŪSU KANKLĖS
SKAMBA

SoL I. Grigąliūnaitė koncer
te Toronte.
S. Dabkaus nuotrauka

Toronto Birbynės jaunimo ansamblis koncerto metu gruodžio 13 d.

hesavanoriška keliomė į Sibiru

inaa aįįUlrik

TELEGRAMA IŠ MASKVOS
ui
Kolchozininkai Sibire į deportuotuosius žiūri
iš aukšto. Nors patys negeresnėj padėty ir yra nuo
latinėje deportacijoje, bet jiems deportuotieji yra ne
tik svetimšaliai, bet svetimšaliais be jokių teisių.
Sovietinėje hierarchijoje kolchozininkai yra pačioje
žemiausioje klasėje ir štai dabar jie susiduria su
žmonėmis, kurie stovi dar žemiau. Ir jie gali pasa
kyti: "Tu matai, aš esu kolchozininkas, o tu depor
tuotasis. Aš galiu laisvai vaikščioti, jei man patin
ka, o tu, jei tai darysi, būsi teisiamas."
Deportuotiesiems duoda pačius blogiausius
darbus, kokius nenori dirbti kochozininkai ir užten
ka tik tris kartus neprisistatyti darban, kad atsidurtum teisme. Teisėjas gali pridėti dar du metus
deportacijos ir nuo pusės metų iki dviejų sunkiųjų
darbų, kurie nebus įskaičiuoti į bausmę. Bet jei de
portuotasis išdirbo du metus kolchoze, nesusilauk
damas jokių pastabų ir neturėdamas nemalonumų su
policija, jis gali gauti žiemą vieną mėnesį atostogų,
su sąlyga jei jis nedirba ūkyje ir gali gauti leidimą
nuvykti į namus. Policija jam išduoda lydraštį, kokiu
keliu jis turi vykti ir kada turi sugrįžti.
Bet tai būna labai reti atvejai ir Amalrikui nete
ko nieko sutikti, kas būtų tuo pasinaudojęs.
***
1965 m. rugsėjo 23 Amalrikas gavo telegramą,

žus ir sektinas pavyzdys.
Po pertraukos Į sceną išėjo
keliolikos kanklininkų orkestras
ir išpildė kompozitorių A. Mi
kulskio, J. Naujalio, J. Bertu
lio, P. Stepulio ir J. Švedo kari
nius. Čia pat torontiečiams gra
žiai užsirekomendavo jauna Au
kuro solistė Irena Grigaliūnaitė,
kuri kartu su kankių orkestru
išpildė Lietuva brangi, Stoviu
aš parimus ir keletą kitų aukš
čiau paminėtų kompozitorių kū
rinių. Scenoje visus techniškus
{rengimus tvarkė inž. H. Ban
ką itis.
Jaunimo ansamblis Birbynė,
kuris gausus buvo savo skai
čiumi, programoje turėjo liau
dies dainas, skudučius, birby
nes ir kankles. Programa, nors
ir neilga, bet viskas harmoningai derinosi ir buvo Įdomu.
Baigus programą pasikeista
padėkos žodžiais. Aukuro kank
lių orkestro mokytojai O. Mi
kulskienei, solistei L Grigaliū
naitei ir Birbynės vadovai D.
Viskontienei Įteikta gėlių puokš
tės ir tuo pačiu metu Clevelan
do Aukuras Birbynės jaunimo
ansambliui Įteikė savo kanklių
muzikos plokštelę.
Tikiu, neperdėsiu pasakęs,
kad šis gražus Aukuro ir Bir
bynės pasirodymas amžinai liks
maloniu prisiminimu, keliančiu
atsilankiusiųjų širdis Į dvasi
nes aukštybes. Užtat tebūnie gar
bė jiems I
Pranas Bastys

Clevelando Vysk. Valančiaus
lietuviškosios mokyklos kanklių
orkestras "Aukuras" su savo
mokytoja Ona Mikulskiene, so
liste Irena Grigaliūnaite irdeklamatore bei pranešėja Vilija
Nasvytyte, praeitus du savait
galius praleido tolimose kon
certų gastrolėse: Toronte, Ka
nadoje, atliko koncertą drauge
su vietiniu jaunimo ansambliu
"Birbyne", jo vadovės Dalios
Viskontienės pakviestas ir Washingtone, D.C., Lietuvių Bend
ruomenės ir vietinės lietuviš
kos mokyklos pakviestas.
Abu koncertai susilaukė ga
na gausiai klausytojų ir buvo
šiltai priimti. Toronte kankli
ninkus ir jų tėvelius labai sve
tingai priėmė "Birbynės" an-

S. Dabkaus nuotrauka

informuojant, kad jo tėvas sunkiai serga. Jis gavo
leidimą nuvykti į Maskvą, bet kai ten atvyko tėvas,
jau buvo miręs. Jis pasiliko Maskvoje iki spalio 9 d.
ir susitiko su jauna dailininke Giuzel, kuriąpažinojo prieš deportaciją. Ji sutiko būti jo žmona ir abu
grįžo į Sibirą.
Svarbiausias Amalriko rūpestis buvo kaip išsi
maitinti su žmona. Kooperatyve nebebuvo nei mėsos
nei kiaušinių. Dar liko kiek cukraus, sūdyto sviesto
ir makaronų. Jis kreipėsi į brigadierių, gal galima
būtų gauti vietoj vieno litro, du litrus pieno per die
ną. Bet kadangi jau ir taip jis buvo kolchozui įsi
skolinęs, tai prašymas buvo atmestas, tik leido jam
lauke laisvai pasirinkti bulvių. Amalrikas su žmo
na prisinešė keletą maišų ir tokiu būdu žiemą galė
jo pergyventi nebedaudami.
Gruodžio pradžioje atvyko apygardos prokuro
ras ir Amalrikas nutarė jam pasiskūsti, kad kolcho
zas jį paliko be maisto.
Prokuroras atsakė, kad kolchozas jam moka už
darbą pinigais ir jis laisvas kooperatyve nusipirk
ti kas patinka. Prokuroras nustebo, kad kolchozas
turi rūpintis "parazito" išmaitinimu. Amalrikas at
sakė, kad kolchozas temoka tik dalį, ir kooperatyve
jam turėtų duoti maistą kreditan, laukiant kada kol
chozas išmokės visą atlyginimą.
— Ar tu nori žinoti, kaip elgiamasi su žmonė
mis kaip tu, — pasakė prokuroras. — Jiems duoda
patį sunkiausį kastuvą, pačią kiečiausią žemę, pačią
didžiausią normą ir jei ją išpildo, gauna juodos duo
nos gabalą.
***
Miestely moterys murmėjo, kad aš atsigabenau
žmoną, kuri nėra įregistruota ir atsisako dirbti kol
choze. Piktesnės grasino pranešti policijai ir visos
pradėjo reikalauti, kad Giuzel išvažiuotų, arba eitų

Po koncerto kanklių orketro mokytojai ir vadovai O. Mikulskie
nei Įteikiama gėlių puokštė.
S. Dabkaus nuotrauka
samblio dainininkų tėveliai ir
Tėvai Pranciškonai savo puikio
se klebonijos patalpose. Washingtone -- Lietuviškos mokyk
los mokinių tėveliai irbendruomenininkai. čia, apart koncerto,
Maryland mokyklos salėje,bendruomenininkų pastangomis bu
vo paaukotos šv. Mišios katedro
je, lietuvio jūrininko ~ kanki
nio Simo Kudirkos intencija, ku
rias celebravo ir giliai turinin
gą pamokslą pasakė tėvas Domi
ninkonas dr. Tomas Žiūraitis.
Šioje katedroje, kur Įruošta ir
mūsų tautinė šventovė — Šilu
vos Dievo Motinos koplyčia, tą
sekmadienio rytą, Įvairių tauty
bių maldininkų pilnoje erdvio
je bažnyčioje, lietuvių buvo iš
gyventas savotiškas istorinis
momentas. Visa šv. Mišių apei
gų muzika, pirmą sykĮ istorljo
je, buvo atlikta kanklėmis, "Au
kuro" ansamblio su soliste Ire
na Grigaliūnaite, Į C. Sasnaus
ko giesmę — "Marija, Mari
ja" bei tautos himną, Įsijungus
ir visai bažnyčiai.
Katedroje kanklės skambėjo
stačiai nuostabiu grožiu ir švel
numu. Ir pirmiesiems kanklių
akordams nuskambėjus, jaut
rios lietuvių širdys neišsllaikė nuo ašarų. Po šv. Mišių sve
timieji spraudėsi pamatyti kank
lių iš arti, pasiklausinėti ir
užsirašyti, o lietuviai dar ilgai
šnekučiavosi katedros prieangy
je ir džiaugėsi išgyvenę jautrų
istorini Įvyk}.
Kanklininkės-ai Washingtone
patyrė daugybę Įdomiausių Įspū
džių. Aplankė didinguosius vals
tybės pastatus bei didvyrių pa
minklus. Bet maloniausiai ir
jautriausiai išgyveno ponų Ra
jeckų, Lietuvos atstovo ir po
nios priėmimą Lietuvos atsto
vybėje. Pamatė visą eilę mūsų
žymiųjų valstybės vyrų portre
tų, istorinių daiktų bei meno
vertybių. Su dideliu dėmesiu ap
žiūrėjo menišką lėlių parodą
tautinių vestuvių formoje.
Aukuro ansambli globojan
čiam komp. Alfonsui Mikuls
kiui buvo sunku surasti padė
kos žodžius pp. Rajeckams ir
pp. Bačkiams už tokĮ malonų
priėmimą, už ponios Kajeckier
nės meniškus užkandžių patie
kalus, o labiausiai už parodytą
širdingumą ir tikrą motinišką
meilę. Jaunosios Aukuro kank-

llninkės-al, tėveliai bei vadovai
čia pasijuto, kaip savo tėviškės
namuose, pilnuose širdžių šilu
mos.
Tie brangūs išgyvenimai pa
dės "Aukurui" su dar didesniu
užsidegimu siekti meninio tobu Įėjimo ir noro kuo plačiau savo
kankliavimo meną pareikšti,mū
sų tautos kultūros suspindėjimui.
Širdingai atsisveikinus su Lie
tuvos atstovais, svečiais ir pa
čia atstovybe, O. ir A. Mikulskiams teko skubėti Į Amerikos
Balso Įstaigą, tarti radijo ban
gomis keletą žodžių paverg
tiems tautiečiams.
šio koncerto progą susidarė
ir daugiau galimybių Aukurui
savo meną pareikšti. Iš Balti
morės atvykęs kun. PŪkevičius
vietinės dlocezijos spaudos ir
televizijos direlūorius, pakvie
tė Aukurą artimiausiu laiku at
vykti Į Baltimorę ir duoti kon
certą per televiziją. Po to, yra
galimybių patekti ir J New Yor
ko NBC programą. Kun. Pūkevlčlus turi gražių planų ir Ciur
lionio Ansambliui.
Malonu pastebėti, kad Aukuro
kanklinlnkių-kų tėveliai koncer
tų išvykas mielai remia, nepai
sydami nuovargio nei išlaidų sa
vo automobiliais vežioja ir or
kestro vadovei visokeriopai pa
deda
(a)

WANTED AT ONCE
JOURNEYMAN
or
IST CLASS SKILLED
DIE CAST DIE MAKERS
&
PLASTIC MOLD MAKERS
Steady work. High vvages. Good working conditions. Pension program &
many olhjer benefits.
Apply or send resume of your experience, qualificationa čc snlery history
toTRACER TOOL & DIE CO.
3800 Buchanan S. W.
Grand Rapids, Mich. 49508
(91-1)

NURSE
RN
West Side horne for the aged. Able to
vvork rotating shiftR. Pleasant vvork
ing conditions. Many fringe benefits.
Part time.
Call for appointment bctvveen
8 A. M. and 3 P. M. 226 0282.
ELIZA JENN1NGS HOME
10603 Detroit Avė., Cleveland, Ohio
(94-96)

dirbti į kolchozą.
Situacija buvo kiek neįprasta: žmona deportuo
tojo, kuris nenorėjo dirbti, gyveno kartu neturėda
ma darbo ir net neįsiregistravusi policijoje. Sausio
pradžioje į miestelį atvyko policijos komisaras ir pa
klausė ar Giuzel dirba kolchoze. Aš atsakiau, kad ji
drauge su manimi valo tvartą ir greit grįšianti į
Maskvą. Nuo to laiko praėjo mėnuo ir jis galėjo
kiekvienu laiku grįžti. Buvo aišku, jei Giuzel būtų
apsiėmusi prižiūrėti karves, būtų ją palikę ramybė
je, nes mažai apgyventame Sibire pasų tvarka ne
taip griežtai vykdoma kaip dideliuose miestuose.
Bet aš kategoriškai tam pasipriešinau. Jei aš esu
priverstas dirbti kolchoze, mano žmona yra laisva
ir ji nedirbs kolchoze dykai.
Dar buvo kita išeitis. Giuzelei pasiūlė rūpintis
Novokrivočeino klubu ir gyventi čia iki mano depor
tacijos galo, bet tam reikėjo kad ji čia įsirašytų ir
išsiregistruotų Maskvoje, tokiu būdu galima buvo
prarasti viltį kada nors grįžti į Maskvą.
Štai dėl ko mudu su Giuzel atsisakėme. Kadan
gi aš pinigų neturėjau, tai parašiau vienam savo tė
vo draugui. Jis atsiuntė 50 rublių ir kovo 8 Giuzel
išvyko į Maskvą.
***
Liepos 9 d. po darbų kolchoze, aš nuėjau mies
telin nusipirkti svogūnų, kai pašto tarnautoja mane
sulaikė.
— Tau yra telegrama.
Aš išsigandau, nes maniau, kad kas nors atsi
tiko Giuzelei ir iš karto nesupratau, kąperskaičiau:
"Busmė nuimta. Tribunolo sprendimas seka. Tu tu
ri laimės. Ginzburg."
Aš buvau taip sujaudintas, kad ėjau šalia kelio,
galvodamas kas man atsitiko.
(Bus daugiau)

1970 m. gruodžio 30 d.
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L.
CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
NAUJŲJŲ METŲ RADIJO
PROGRAMA
Pradedant Clevelando lie
tuvių šimtmečio metus Tė
vynės Garsų radijas Nau
jųjų Metų dieną transliuos
pusantros valandos progra
mą. Prof. J. Jakštas supa
žindins su Clevelando lietuvių šimtmečio istorija, kal
bės PLB pirmininkas St.
Barzdukas ir šimtametė lie
tuvė, Ohio valstybės garbės
pilietė, Ona Razgaitienė.
Lietuvių šimtmečio proga
sveikinimus pareikš LB
Ohio apygardos pirminin
kas K. žiedonis, Clevelando
miesto meras Carl B.
Stokes Tautybių Sąjūdžio
pirmininkas Ralph J. Perk
ir kiti žymūs amerikiečiai.
Programa transliuojama
1971 sausio 1 nuo 8 vai.
vak. iki 9 vai. 30 min. vak.
per WXEN-FM 106.5 mgc.

KALĖDŲ ŠVENTĖMS
DOVANA VASARIO 16
GIMNAZIJOS 5 IR 53
BŪRELIŲ GLOBOTINĖMS
Clevelando 5 ir 53 narių
rėmėjų būrelių Lietuvių
Vasario 16 gimnazijai rem
ti vadovas St. Nasvytis bū
relių globotinėms 8 kl. mo
kinei Nijolei žutautaitei ir
6 kl. Marinai Nutautaitei
Kalėdų švenčių proga pa
siuntė 20 dolerių dovanų. 10
dolerių paaukavo ALTS Cle
velando skyriaus valdyba, 5
dolerius dr. ir p. Sandargiai
ir 5 dol. St. Nasvytis.

AUKOS P. IR A.
BRAŽINSKŲ GYNYBAI
ANTRAS SĄRAŠAS
Per ALT Clevelando Sky
rių aukojo:
Po $25.00: Lietuvos Vy
čių Clevelando Senjorų kuo
pa, V. ir S. Gedgaudai ir dr.
XYZ.
Po $20.00: Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos
Clevelando skyrius ir G. žebertavičius.
Po $15.00: dr. H. Brazai
tis, dr. S. ir dr. G. Matai.
Po $10.00: P. Balčiūnas,
D. ir S. čipkai, D. ir J.
Kregždės (Cincinnati), J.
Lipnis, J. Mikonis, N. Pet
ronis ir B. S.
Po $5.00: Moterų Sąjun
gos 36-a kuopa, V. ir O. Čepukaičiai, J. Damušis, A.
Garka, St. ir J. Ignatavičiai, Jarašūnienė, J. Jasine-

NAUJŲ 1971 METŲ SUTIKIMO BALIUS
I

Rengiamas LB CLEVELANDO 1-os ir 2-os APYLINKIŲ VALDYBŲ.
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Kvietimai užsakomi pas Z. Tarutį tel. 944-0539, M. Aukštuolį tel. 481-9828 ir kitus Valdybos narius.
I
• Mirė advokatas Anta
(Automobiliai bus nas
saugojami
policijos)
B. Montvile,
gimęs Cle I

vičius, St. Jurgaitis, A. Ka
sulaitis, L. Keženius, P. Ku
dukis,Bus
P. linksma,
Mikšys, J. gražu
Pivo ir malonu.
B
riūnas, Z. Pivoriūnas, V.
Sakas, L. Staškūnas, E. Ste
pas ir XYZ.
Mažesnėmis sumomis au
kojo: 3 po $3.00, 13 po $2.00
ir 5 po $1.00, viso $345.00.
Iki šiol 164 asmenys ar
organizacijos aukojo $807.10. Visi pinigai persiųsti
ALT Centro Valdybai, kuri
rūpinasi aukų telkimu JAVėse.
Aukų rinkimas yra tęsia
mas ir visi, kurie dar ne
įteikė savo auką prašomi
persiųsti ALT skyr. iždinin
kui p. V. Palūnui, 518 Catalina Drive, Akron, O. 44319;
skyr. pirm. A. Pautieniui,
2733 East Overlook Road,
Cleveland, O. 44106 arba
įteikti bet kuriam iš valdy
bos narių.

ALT Clevelando
Skyriaus Valdyba

• St. Lukas, clevelandietis veikėjas, paaukojo $10
ALT Clevelando skyriui,,
paremiant akciją dėl S. Ku
dirkos išdavimo sovietams.

• Pik. Vladas Braziulis
Kalėdų šventėms išskrido į
Los Angeles pas savo duk
rą Laimą ir žentą inž. Emanuelį Jarašūną, "Rūtos” in
vestavimo bendrovės prezi
dentą.

• Globė Parcel Service,
Ine. Clevelando skyrius pra
neša gerb. klijentams, kad
šis skyrius bus uždarytas
nuo š. m. gruodžio mėn. 24
d. iki sausio mėn. 5 d., 1971
m.
Nuoširdžiai dėkojame vi
siems klijentams ir linkime
linksmų Kalėdų švenčių ir
laimingų Naujų Metų.

Vedėjas

787 E. 185 St.
Cleveland, Ohio 44119
Tel. 486-1836

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

velande šio šimtmečio pra I
džioje, ankstųjų ateivių
Montvilų sūnus. Paliko
žmoną Marcelę, lietuvaitę,
ir daugiau šeimos. Pašarvo
tas buvo Della Jakubs ir sū
naus laidotuvių namuose,
E. 185th Street. Palaidotas
gruodžio 19 d. Kalvarijos
kapinėse.
Jo tėvas buvo veiklus
Lietuvių Draugijų Salės
bendrovėje ir kitose anks
tyvose draugijose.

• Lietuvos Vyčiai Cincin
nati skyrius gruodžio 20 d.
turėjo kalėdinį susirinkimą
dr. V. Bieliausko namuose
ir buvo išrinkta naujai val
dyba: pirm. Horace Žibąs,
5927 Monticello Avė., Cin
cinnati, O. 45224 (tel. 5420076), vicepirm. dr. D. Bie
Akademikių skaučių ruoštų bendrųjų kūčių dalis rengėjų. Stovi iš kairės S. Gedgaudienė, R. Nasvytienė, N. Mockuvienė, V, Nasvytytė, M. Puškorienė, P. Mašiotienė su kalėdų seneliu (P. Mašiotu). liauskienė, rašt. E. MalzeV. Bacevičiaus nuotrauka rienė, ižd. K. Reifonas, na
rių rašt. P. Viltrakis. Po su
JAUKIOS AKADEMIKIU SKAUČIŲ KŪČIOS
sirinkimo narius ir svečius
palankė Kalėdų senelis ir
Kalėdos yra žinomos visa linkėdami vieni kitiems ma Gedgaudienės ir P. Mašio buvo pasivaišinta.
me pasaulyje kaip taikos ir lonių Kalėdų švenčių. Prie tienės, salėje padedant vi
ramybės šventė. Skautėms- šienu uždėtų ir gražiai pa sų akademikų bičiuliui sktn.
• Visi svetimšaliai, gyve
tams tai yra dar bendrų ge puoštų stalų ir skaniai pL - V. Bacevičiui.
ną Amerikoje ir neturį JAV
rųjų darbelių laikotarpis. Ir gamintų tradicinių Kūčių
Tie įspūdingi ornamentai pilietybės, nuo 1971 m. sau
vieną tų darbelių kaip tik valgių, vyriausios šeiminin. buvo pagaminti pagal s. sio 1 iki 31 d. turi užpildyti
atliko pereitą ketvirtadienį . kės
n. M. Pučkorienės Vandos Aleknienės iš Chi registracijos kortelę, kuri
Clevelando a k a d e m i kai globoje ir visai netikėtai cagos demonstruotą Cleve gaunama pašte.
skautės ir skautai, suruoš- Kalėdų senelio (P. Mašioto)
Neužsiregistravę, gali bū
lande šiaudinukų gamini
dami tradicines lietuviškas visi apdalinti dovanėlėmis, mą.
ti smarkiai nubausti.
kūčias, kuriose dalyvavo Kūčių dalyviai praleido ke
Nepaprastai gražūs ir.
REIKALINGA
virš 70 žmonių, jų tarpe letą malonių valandėlių.
įdomūs kalėdiniai papuoši
ŠEIMININKĖ-VIRĖJA
kleb. kun. B. Ivanauskas,
Bet daugiausia dėmesio mi ir s. B. Rėkaus tvarko
kun. žemaitis ir svečias iš susilaukė pirmą kartą Cle ma kalėdinių giesmių mu
šv. Jurgio parapijos kle
Washingtono kun. dr. T. velande baltais lietuviškais zika sudarė tikrai jaukią ir bonijai reikalinga šeimininžiūraitis.
ornamentais - šiaudinukais malonią Kūčių vakaro nuo ke-virėja. Kitus ruošos dar
Prieš Kūčių vakarienę, papuošta Kalėdų eglutė ir taiką. Ačiū akademikėms
bus, kaip valymą ir kt. atA.S.D. Centro V-bos pirmi labai skoningai tuo pačiu skautėms ir skautams už liaka kita patarnautoja.
ninkė S. Gedgaudienė nuo būdu išpuošta scena ir salė. taip visiems ypatingą gerą
šeimininkė - virėja, jeigu
taikingai pravedė t. n. Re Kiek ten įdėta darbo ir lai jį Kalėdų darbelį.
norės, galės gyventi klebo
ginos Nasvytienės paruoštą ko mūsų darbščiųjų sėsiu S.
N. M. nijoje.
trumpą kalėdinį montažą,
Dėl sąlygų prašoma tar
kurį gražiai atliko Vilija ir
tis su klebonu kun. B. Iva
Paulius Nasvyčiai ir Linas
nausku. St. George’s Lithu
ir Gediminas Puškoriai.
anian Church, 6527 Supe
Po to, kleb. kun. B. Iva
rior, Cleveland, Ohio 44103.
nauskas paskaitė Kūčių va
Tel.
(216) 431-5794.
karienės maldą, o jaunieji
programos dalyviai uždegė
tradicines Kūčių žvakes.
Visi dalinosi plotkelėmis,

VISIEMS SAVO KLIJENTAMS LINKI
LAIMINGU NMIJIĮII) 1971 METU!

SUPERIOR
SAVI N G S

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

Kūčių programos išpildytojai skaito R. Nasvytienės paruoštą mon
tažą: Linas Puškorius, Gediminas Puškorius, Vilija Nasvytytė, Pau
lius Nasvytis ir Stefa Gedgaudienė.
V. Bacevičiaus nuotrauka

Savo bičiuliams ir klijentams, bei
visiems Clevelando lietuviams linkiu

AND LOAN ASSOCIATION

LAIMINGŲ NAUJŲ 1971 METŲ
THREE CONVENIENT LOCATIONS

798 EAST 185th STREET
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE

At Superior — (Near Rapid)
Telephone 681-8100

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obelenj tel. 531-2211.
PARDUODAMAS NAMAS
Naujosios parapijos ra
jone. 3 miegamieji. Viena
me aukšte. Rūsys. Dviejų
automobiliu garažas.

GEORGE KNAUS
Real Estate
481-9300

VANTED
PLATERS-HARD CHROME
Experienced only. Make own anode*
and fixture*. High ėst hourly rates
and benefits. FORESTEK PLATINO
«< MFG. 2 16-42 I-2553.
(92-96>

STASYS ASTRAUSKAS

WANTED AT ONCE

BALTIC DELICATESSEN

Mušt have job shop expericnce in
ai) metais.
Steady work, some overtime & (ringe
benefits.
Apply call or wrile
WEBER BRO3 & WHITE METAL
WORKS
Box 187
Hamilton, Michigan 49419
(92-96)

METAL SPINNERS

PREKYBOS SAVININKAS
677 East 185 Street

481 5314

DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
• Dirvos kitas numeris,
dėl švenčių išeis po N. Me
tų, sausio 6 d.

• Eufrozina Mikužiūtė,
visuomenės veikėja, svei
kindama Dirvą pridėjo au
ką $10.00,
E. Mikužiūtė, baigusi tei
sės mokslus, daug veikė
SLA ir ALT organizacijose.
Ji 1940 m. dalyvavo ALT
delegacijoje pas prez. Roose
veltą prašant, kad nebūtų
pripažintas Lietuvos įjungi
mas į Sov. Sąjungą. Poka
rio metais aprūpindavo
amerikiečių spaudą infor
macija apie Lietuvą ir jos
laisvinimo klausimais.

• Adv. Jonas Našliūnas,
JAV Lietuvių Bendruome
nės Garbės Teismo Pirmi
ninkas, gimė 1900 spalio 31
Smalių kaime, Joniškio
valsčiuje, Šiaulių apskrity
je. 1923 baigė Šiaulių gim
naziją ir 1927 Lietuvos Uni
versiteto teisių_ fakultetą-Vertėsi advokato praktika
ir 1930-40 buvo susisiekimo
ministerijos juriskonsultas.
G i m n a z ijoj priklausė
moksleivių aušrininkų or
ganizacijai. Studijuodamas
priklausė Neo-Lith u a n i a
korporacijai, baigęs univer
sitetą buvo tos Korporaci
jos filisteris ir Garbės Teis
mo narys,
1927-30 Lietuvos Tauti
ninkų Sąjungos vyriausios
valdybos narys, 1930-36
Tautininkų Sąjungos Gar
bės Teismo narys, 1930-40
Tautininkų Fondo vyriau
sios valdybos narys.
1933-37 Lietuvos Fizinio

Lavinimosi Sąjungos Cent
ro Valdybos vicepirminin
kas; Verslininkų Sąjungos
Centro Valdybos narys.
1946 Rio Janeiro Brazili
joj Lietuvijų Sąjungos pir
mininkas.
1949 atvyko į JAV ir gy
vena Chicagoje. 1959 išrink
tas Lietuvių Tautinio Aka
deminio Sambūrio pirmi
ninku.
1970 išrinktas JAV LB
Garbės Teismo pirmininku.

• JAV Lietuvių Bendruo
menės naujas centro valdy
bos pirmininko adresas yra:
Vytautas Volertas, 405
Leon Avė., Delron, N. J.
08075. Tel. (609) 461-9488.
• Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas renka
medžiagą apie mūsų laisvės
kovotojus Praną ir Algirdą
Bražinskus ir Simą Kudir
ką.
Jis prašo visų lietuvių,
gyvenančių įvairiuose kraš
tuose ir sekančių spaudą
įvairiomis svetimomis kal
bomis, visą medžiagą, lie
čiančią Bražinskus ir Ku
dirką iškirpti ir tas iškar
pas bei jų fotokopijas siųsti
Vlikui. Reikia pažymėti lei
dinio (laikraščio, žurnalo)
pavadinimą, datą ir leidimo
vietą.
Lietuvos laisvės kovai ir
būsimai jos istorijai tai yra
ir bus labai vertinga me
džiaga, juo labiau, kad šiuo
metu jos apie Lietuvą visa
me pasaulyje skelbiama ne
paprastai daug.
Iškarpas siųsti adresu:
VLIKas 29 West 57 Street,
Nevv York, N. Y. 10019,
USA.

• Lituanus žurnalo kon
certas įvyks sausio 24 d.
Chicagoje Jaunimo Centre.
Programą išpildys sol. Da
lia Kučėnienė. Akompanuos
komp. Darius Lapinskas.
Bilietai po 5 dol. gaunami
Marginiuose 2511 W. 69th
Ct., Chicagoje.

• Kr. Donelaičio lituanis
tinės mokyklos Chicagoje
po švenčių pamokas pradės
sausio 9 d., 9 vai. ryto, Tė
vų Komitetas N. Metų pro
ga linki tėvams, mokiniams
ir rėmėjams tvirtai eiti lie
tuvybės išlaikymo keliu ir
vaikus išugdyti pilnai susi
pratusiais lietuviais

Buvusiam Los Angeles Lietuvių

Tautinių Namų pirmajam mecenatui

Detroito Aušros lit. mokykla gruodžio 15 d. surengė Kalėdų eglutę. Veikaliuką "Į Prakartėlę" parašė
ir režisavo mokytoja S. Kaunelienė. Eglutės ir veikaliuko pastatymui talkininkavo mok. E. Zubrickienė
ir E. Vasiliauskas. Šios mokyklos pasirodymas su Kalėdų Eglutės vaidinimu Įrodė, kad darbas ir atkak
lus pasiryžimas savo vaisiais daugką gali nustebinti. Reikia nuoširdžiai pasveikinti užsispyrusius entu
ziastus, o labiausiai S. Kaunelienę.
E. Vasiliausko nuotrauka

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA
š.m. gruodžio 5 d. Chicago
je, šv. P. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje Įvyko Elenos
ir Alfonso Keliuočių dukters Ži
vilės ir Genovaitės ir Cezario
Modestų sūnaus Algirdo sutuok
tuvės. Didelis būrys giminių,
draugų, korporantų bei pažįsta
mų dalyvavo šv. Mišiose bei
vestuvinėse apeigose. Jaunuo
sius sutuokė ir jų intencijai at
našavo Šv. Mišias, pasakė tam
momentui pritaikintą pamokslą
kan. V. Zakarauskas. Mišių me tu giedojo sol. St. Baras.
Jauniesiems išeinant iš baž
nyčios prie durų laukė eilė svei
kintojų, kurie linkėjo naujai šei
mai laimingo gyvenimo. Ves
tuvinė puota Įvyko BeverlyHouse restorane, kurioje dalyvavo
virš 300 svečių.
Programos vedėju buvo Vyt.
Kasniūnas. Visi svečiai geroje
Nuotaikoje linksminosi, džiau
gėsi naujos lietuviškos šeimos
židinėliu ir linkėjo jiems viso
keriopos laimės naujo gyvenimo
kelyje.
Kaip Algirdas, taip ir Živilė
yra baigę chemijos mokslus ir
abu ruošiasi magistro laipsniui
Živilė dėsto chemiją Illinois ute, o Algirdas turi atsakingą dar
bą savo pasirinktoje profesijo
je. Taigi ši jauna pora tvirtai
atsistojusi ant ekonominio pa
grindo, kuris šeimos egzisten
cijai yra labai svarbus fakto
rius. Abu dalyvauja visuomeni
nėję veikloje. Kaip Algirdas,
taip ir Živilė priklauso Korp!
Neo-Lithuania. Abu filisteriai
Algirdas yra Korporacijos Vyr.
Valdybos pirmininkas jau antrą
kadenciją. Rašo spaudoje. Beto
vadovauja korporacijos orkest
rui ir tautinių šokių grupei. Ži
vilė taip pat dalyvauja neolituanų orkestre.
Puotos metus jaunuosius Kor
poracijos Vyr. Valdybos vardu
sveikino dr. L. Kriaučeliūnas,

HARTFORD
LIETUVIŲ KLUBUI
60 METŲ
Prieš 60 m. Hartforde, Conn.
gyveno nežinomas, bet mažas
skaičius lietuvių. Jie jautė, kad
jų Įvairiems reikalams trūksta
organizacijos, kuri jungtų visus,
o tuo pačiu ir gyvenimo reikalus
didesnis
skaičius
lengviau
Įveiktų. Taigi, 1910 m. vos 7 lie tuviai, buvo šio Klubo steigė
jais. Pirmininku buvo išrinktas
Juozas Maziliauskas. Pirmieji
organizavimo metai buvo la
bai sunkūs, bet sėkmingi, nes
visi labai energingai prirašyda
vo naujų narių, naujų gerų vei
kėjų.
1940 m. narių nutarimu Klu
bas Įsigyja didelius mūro savus
namus 227 Lawrence St., klu
bo namai labai lengvai pasie
kiami, turi didelę salę su sce
na, mažesnę, šeimyniniams po
būviams, du didoku kambariu
parodoms, ar Įvairiems pasi
tarimams ir barą.
šiandien Klubas turi keletą
šimtų narių, su atskira moterų

Saugus ir pelningas santaupų t
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

VIKTORUI PETRIKUI
mirus, jo žmonų MARGARITĄ ir kitus
jo gimines giliai užjaučiame ir kartu
liūdime
Los Angeles Lietuvių
Tautinių Namų
dalininkai
Valdyba ir Revizijos
Komisija

Chicagos padalinio pirm. A. Au
gaitis. Laiškai Lietuviams var
du — Tėvas J. Vaišnys, Tauti
nės S-gos vardu — inž. Mažei
ka. Neolituanų orkestro vardu —
L. Narbutis. Lemonto lituanisti
nės mokyklos vardu mokytoja,
kurios pavardės nežinau. Gauta
eilė telegramų iš Lietuvos ir
laiškų iš kitų korporacijos pada •
linių. Įteikta ir dovanėlių. Vi
siems padėkojo Al. Modestas,
ypač p. Keliuočiams už jam iš
augintą gyvenimo palydovę, o sa
vo tėvams už jo išmokslinimą
ir kitus rūpesčius^
Ilgiausių metų Živilei ir Al
girdui Modestams.
Juozas Jurevičius

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

klubiečių grupe. Sunku būtų lie
tuviams šiandien, be šių klubo
patalpų, nes čia pratybas atlie
ka choras "Aidas", pasiruošia
Įvairūs vaidintojų vienetai, čia
Lietuvių B-nės, skautų, ramovėnų, veteranų, tautinių šokių
centras; čia posėdžiauja visos
lietuviškos organizacijos ir už
tenka vietos vedyboms, krikš
tynoms ir visokiems parengi
mams bei paminėjimams.
Vasaros iškyloms Klubas tu
ri prie Conn. upės kranto puikų
parką. Kaip matome ankstyves
niųjų veikėjų daug padaryta.
Gruodžio 12 d. vakare Klubo
didžiojoj salėj, puikiai išpuošto je, 60 m. sukakties minėjimą
pradėjo Klubo pirm. J. Tho
mas. Jis trumpai supažindino
su tikslu šių iškilmių ir toliau
iškilmes vesti pakvietė klubo
teisėją Praną Monchun. Nors
Pranas Monchun čia gimęs, bet
dar kalba puikiai lietuviškai. Ir
ŠĮ kartą Įpindamas Į savo kalbą

įvairių juokų linksmai vadova
vo. Iš senųjų Klubo narių kalbė
jo B. Vedeikis, J. Baltulionis,
kuriuos susirinkę Išklausė ir
palydėjo audringu plojimu.
Klubo Vadovybę dabar suda
ro: Juozas Thomas — pirm.
Leonas Kapeckas — vicepirm.
Juozas Grinius — sekr. Antanas
Ambrosė — iždininkas. Jiems
padeda dar 7 direktoriai.
Choras "Aidas” vadovauja
mas nenuilstamo muziko Jurgio
Petkaičio padainavo keletą po
puliarių dainų.
Klubo patalpų išlaikymas rei"
kalauja daug lėšų, o tas lėšas
tenka sukelti parengimais, mi
nėjimais ir kitais keliais. Ir
šiam minėjimui buvo patelkta ne
mažai visokių darbuotojų, bet
Jonas Kodis, kuris yra amži
nas "Aido” choro narys, klubo
direktorius, daugiausiai surin
ko skelbimų ir pinigų paminė
jimo leidiniui atspausdintL
Alfonsas Burneika

AUKOS DIRVAI
Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
J. Stelmokas, Landsdowne 2.00
A. Šalčiflnas, Phila............ 3.00
A. Karpovich, Milwaukee .. L00
G. Stančius, Mount-Vernon 4.00
J. Garla, Cleveland ........... 10.00
P. Bulkė, Hamilton ....... 10.00
K. Mikolajūnas, Chicago ... 2.00
J. Ulpienė, Dorchester .....2.00
A. Gudėnas, Cleveland ..... 2.00
J. Venckus, Coventry........ L00
A. Vilėniškis, Dorchester ..5.00
Z. Jakulis, Cleveland........ 7.00
R. Valodka, Cleveland.......5.00
P. Vaičaitis, Boston...........2.00
P. Pajaujis, Mt. Clemens.. 2.00
J. Gilvydis, Franklin..........2.00
P. Damijonaitis, Cranford.2.00
T. Klova, Brroklyn ........... 2.00
T. Meffkauskas, Lansing ...4.00
SLA 352 Kuopa, Detroit.... 5.00
Liet. Namų D-ja, Detroit 25.00
T. Savickas, Monticello .... 2.00
A. Masiulis, Chicago........ .7.00
DLK Birutės D-ja, Cleve, 15,00

Sveikiname ŠV. KALĖDŲ proga

ir NAUJŲJŲ METŲ visus giminai

čius, draugus ir pažįstamus.

Ramanauskų šeima

Clevelande

Visiems savo bičiuliams, giminėms ir

..

pažįstamiems

1 " liAUvIlNGŲ NAUJŲJŲ
1971 METŲ

linki

John PATRICK, Jr. su šeima
146 First St.

Elizabeth, N. J. 07206

STATIONARY ENGINEER

A t A
JONUI POVILAIČIUI
mirus, žmonai JADVYGAI, dukrai LORETAI ir
sūnui RINGAUDUI su šeimomis reiškiame gilią
ir nuoširdžią užuojautą

Vanda ir Vaclovas
Mažeikai

Mušt have City of Detroit first class license.
Swinjj shift.
Apply employment office
JEFFERSON ASSEMBLY PLANT
965 Clairpointe

djhcHRYSLER
IMT

S-gos Los Angeles skyriaus narius, rėmėjus
ir bičiulius šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų pro
ga-

CORPORATION

Detroit. Michigan
AN EŲt AL OPPORTUNITY EMPLOYER

Širdingai sveikiname A. L. Tautinės

Skyriaus Valdyba
(96-4)

