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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
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Senųjų ir Naujųjų Metų i 
pasikeitimo 1 a i k'o tarpyje I 
žmonės linki vienas kitam 
laimės ir sėkmės. Tas gra
žus paprotys tartum sustip
rina kiekvieną siekį ir ap
vainikuoja jį sėkmės spar
nais.

Iškilmingieji ir triukš
mingieji Naujųjų Metų su
tikimai rodo ne ką kitą kaip 
pastangą entuziastingai ir 
optmistiškai įžengti į Nau
jųjų Metų laikotarpį. Senų
jų metų įvykiai ir sukaktys 
minimos ir apžvelgiamos 
tartum naujai atrastas išei
ties punktas ateinančių dar
bų vertinimui.

Naujieji metai pradeda
mi optimizmo ženkle. Kaž
kaip nyksta praėjusiųjų 
metų nesėkmės, vargai, ne
laimės, nes kiekvienas in
stinktyviai tikisi, kad paga
liau turi būti geriau, paran
kiau ir lengviau tvarkytis 
su tuo nenuorama gyveni
mu, kuris kaip nepaklusnus 
išdykėlis dažnai kaišioja 
baslius į mūsų vežimo ra
tus.

Senieji, 1970-tieji metai 
lietuvių tautai, šiapus ir 
anapus geležinės uždangos 
atnešė nepaprastus įvykius, 
kurių aidai nuskambėjo pa
saulinėje arenoje. Iki šiolei 
dar nebuvo metų, kada taip 
plačiai lietuvių vardas su
krėstų pasaulio žinių agen
tūrų pranešimus. Tas gė
dingasis tylos suokalbis, 
kurį taip žmogėdriškai 
praktikavo pasaulio žinių 
agentūros, buvo pralaužtas 
trijų lietuvių, kurių vardai 
ilgai neišnyks iš lietuvių 
tautos istorijos. Tai Bra
žinskų sovietinio lėktuvo 
nulėkdinimas į Turkiją ir 
Simo Kudirkos kelios mar- 
tirologinės valandos ant 
amerikiečių pakrantės ap
saugos kuterio denio.

VLIKas pradėjo rinkti 
Bražinskų ir Simo Kudirkos 
archyvams viso pasaulio 
spaudos iškarpas, kuriom 
naudosis kaip atrama toli
mesniems Lietuvos laisvini
mo žygiams. Savaime aiš
ku, kad tokie archyvai ne
reiškia, kad tie krauju ir 
kančia pulsuojantieji žygiai 
jau tampa archyvine me
džiaga. Kova dėl Bražinskų 
laisvės statuso ir dėl Simo 
Kudirkos nemirtingo akcen
to "duokite man laisvę, ar
ba leiskite man numirti" 
niekad nebus medžiaga ar
chyvams, bet paraginimas 
naujai kovai, siekiant lietu
vių tautai savo valstybės 
nepriklausomybės ir lais
vės.

Čia visu ūgiu iškilo mūsų 
jaunimo akcija, atsidavi
mas laisvės ir humanizmo 
idėjai ir nuostabus jėgų iš
siveržimas. Jaunimas įrodė, 
kad jis vis tikriau ima per
imti pareigas, kurias jam 
uždeda likimas ir tautos gy
vybė.

Atrodo, kad nuošiol tu
rėtų blėsti kabinetinis kos
mopolitizmas, kuris buvo 
jaučiamas paskutin i u o j u 
metu ir tautos likimo ak
centas turės ženklinti kiek
vieną mūsų suvažiavimą ir 
simpoziumą.

Kaltieji, išdavę Simą Ku
dirką mirčiai, skuba nusi
plauti savo rankas nuo Si
mo Kudirkos kraujo. Mes 
turime budėti, kad investi- 
gacijos nebūtų nutrauktos 

(Nukelta į 2 psl.)

RYTUOSE NERAMU
BOLŠEVIKAI NEGALI SUSITVARKYTI

SU MAISTU
VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Vienas iš įž vali ausiu 
pereito šimtmečio politi 
nės raidos stebėtojų 
Alexis de Tocąueville 
(1805-1859) samprotavo 
kad didžiausias pavojus 
vyriausybei gresia ne ta
da, kada gyvenimo sąly
gos yra blogos, bet kada 
režimas bando jas pa
gerinti. Šitas paradok
sas 100% pasitvirtino me
tams besikeičiant Len
kijoje. Atrodė, kad len
kai turėtų būti patenkin
ti. Žinia, gyvenimas ten 
toli iki rojaus ar net ka
pitalistinio pragaro ly
gio, tačiau perspektyvos 
atrodė esančios geres
nės. Lenkai, pavyzdžiui, 
turėjo kiek daugiau po
litinės laisvės už sovie
tų ir jų satelitų piliečius 
ir ūkiškai, nors sunkiai, 
tačiau daugumas gyven
tojų šiaip taip galėjo iš
gyventi.

Achilo pėda kiekviena
me komunistiniame reži
me yra ir pasilieka že
mės ūkis. Lenkijoje 87% 
ūkių yra privatinėje nuo
savybėje, tačiau kainos 
už žemės ūkio produk
tus buvo dirbtinai laiko

te j žemes ir tokiu bū
du privati iniciatyva bu
vo labai apribota. Pavyz
džiui, pereitais metais 
trūko pašaro, bet užsie
nio prekybą tvarkančios 
įstaigos ir institucijos 
nepasirūpino jo impor
tu ir rezultate 1970 me
tais ūkininkai turėjo ma
žiau 205.000 karvių ir 
910.000 kiaulių. Apie ūki
nius trūkumus praneša
ma ne tik iš Lenkijos. 
Rumunijoje, pavyzdžiui, 
trūksta tokio pagrindinio 
maisto dalyko kaip bul
vių, Vengrijoje — duo
nos. Sovietijoje jau nuo 
rudens negalima buvo 
gauti kitų daržovių kaip 
burokų ir kopūstų, nors 
ten yra vietų, kur darži
ninkyste galima būtų 
verstis beveik ištisus 
metus. Iš Georgijos ap
simoka skirsti lėktuvu į 
Maskvą su vienu rožių 
buketu. Parduotos rožės 
padengs visas išlaidas.

Lenkijoje paskutinius 
neramumus iššaukė 
partijos ir vyriausybės 
nutarimas pakelti kainas 
mėsai ir jos produktams 
nuo 17,6 iki 19,1%, tau
kams 33,4%, miltams 
16%, pienui 8%, silkėms 
19,3%, marmaladui 36,8 
kavai beveik 100%. Rūbai 
pabranginti beveik 50%, 
batai 23,8%. Kad tą pa
branginimą pasaldinus 
buvo atpiginti šaldytu
vai, televizoriai ir pa
našūs daugiau praban
gos reikmenys, tačiau 
jie ir taip labai retai 
kam prieinami, nes vi
dutinis darbininko ir tar 
nautojo atlyginimas Len 
kijo j e nepasiekė nė 100 
dolerių mėnesiui ir jis 
nebuvo žadėtas pakelti. 
Tokiu būdu praktiškai 
dėl kainų pakėlimo re
alus atlyginimas suma
žėjo bent 20%.

Savaime aišku, kad to 
kių perspektyvų akivaiz
doje būta smarkių ne
ramumų, kurie privedė 
prie partijos ir vyriau
sybės pertvarkymo. Ta
čiau ir naujoji vyriausy
bė negalės padaryti ste
bukle. Ir kaip jį pac- 
rysi, jei Lenkijos laivų 
statyklos, kurių darbinin
kai daugiausia triukšma
vo, Sovietų Sąjungai pa
teikė 750 laivų už kai
nas, kurios buvo žemes
nės už savikainą. Lenki
joje dabar šiuo metu 
obuolių ir kriaušių be
veik neįmanoma gauti 
dėl tos paprastos prie
žasties, kad jie skubiai 
buvo nugabenti į Mask
vą ir kitus didžiausius 
sovietų miestus tų gy
ventojų nuotaikom palai
kyti! Tai nėra paslap
timi ir eiliniam Lenki
jos gyventojui. Už tat jis 
pilnas neapykantos sa
vo nelaimių šaltiniui — 
Sovietų Sąjungai.

Galimas daiktas, kad 
tas faktas turėjo įtaką 
ir naujo partijos boso 
Edwardo Giereko parin
kime. Tas, turėdamas 
vos 13 metų su tėvais iš
emigravo į Belgiją ir į

, ■ i

ALT S-gos East Chicagos skyriaus naujoji valdyba. Sėdi iš kairės: Stasys Stulpinas, pirmininkas Antanas 
Juodvalkis, Irena Rimkūnienė, Kęstutis Sidabras ir Romualdas Nemickas.

MOTERlį VALDYBOS SĖKMINGA VEIKLA
ALT S-gos East Chicagos 

skyriaus visuotinas narių 
susirinkimas įvyko 1970 m. 
gruodžio 12 d. lietuvių pa
rapijos mažojoje salėje. Su
sirinkimą atidarė pirm; Ire
na Rimkūnienė ir šiam su
sirinkimui pirminin kauti 
pakvietė Kazį Valeiką, o se
kretoriauti dr. Juozą Taut
vilą.

Pranešimus padarė pirm.
I. Rimkūnienė, iždininkė O. 
Juodvalkienė ir revizijos 
komisijos vardu J. Bag
danskis.

Pirm. I. Rimkūnienė pa
sidžiaugė, kad praėjusiais 
metais skyrius nesnaudė, 
bet reiškėsi visose srityse: 
kultūrinėje, visuomeninėje, 
politinėje ir pramoginėje. 
Valdyba suruošė tris kultū
rines vakarones: kan. Juo
zo 1 ūmo-Vaižganto 100-jo 
gimtadienio minėjimą, pub
licisto Bronio Rilos knygos 
"Dialogas su lietuviais” pri
statymą ir atskirai ‘mote
rims paskaitą apie grožį. 
Surengė dvi pramogas: tra-, 
dicinę gegužinę ir narių iš
vyką į gamtą. Aktyviai da
lyvavo protesto ir padėkos 
pareiškime Turkijos ir JAV

Lenkiją grįžo 1938 me
tais, 33 metų amžiaus. 
Atseit, jis lyg ir vaka
rietiškos dvasios repre
zentantas. Tačiau ir jis 
turi laikytis Brežnevo 
doktrinos, kuri aiškina, 
kad pirmenybė turi ati
tekti Sovietijai.

Pagal Tocąueville, jei 
jam ir pasiseks stabili
zuoti ir net pagerinti pa
dėtį, jis tik padidins len
kų apetitą laisvei ir ger
būviui, kas buvo ir di
džiausias atstatyto Go- 
mulkos nuopelnas. 

prezidentams, siųsdamos te
legramas, dėl tėvo ir sūnaus 
Bražinskų ir Simo Kudir
kos.

Savo įnašu ir aktyvia tal
ka skyrius prisidėjo prie 
ALTos rengtos Nepriklau
somybės šventės paskelbi
mo minėjimo ir parapijos 
salės dekoravimo bei para
pijos vakarienės surengi
mo. Atskirai paminėjo, jų 
kadencijos metu, lietuviškų 
knygų platinimą tautiečių 
tarpe. Dėkojo visiems na
riams už nuoširdų bendra
darbiavimą ir susiklausy
mą.

Iždininkė Ona Juodvalkie
nė pranešė, kad iš gauto 
pelno, valdyba parėmė: 
ALT S-gos valdybą, spau
dą, Batuną, statysimą sene
liams prieglaudą Chicagoje,

Jonas Rimkūnas skaito humoreską.

ALTarybą, Genocido paro
dą, Bražinskų bylą, parapi
jos salės dekoravimą ir kt., 
viso 433 dol. Be to, telegra
moms išleista 30 dol.

Revizijos komisijos var
du pranešimą padarė Juo
zas Bagdanskis. Akte pažy
mėjo, kad skyriaus valdyba 
buvo veikli, knygas vedė 

tvarkingai ir išlaidas patei
sino dokumentais. Siūlė val
dybos veiklą ir pateiktą 
apyskaitą patvirtinti, ką 
susirinkimas ir padarė. Pir
mininkaujantis K. Valeika 
visų vardu padėkojo valdy
bai už įdėtą darbą ir rūpes
tį, vadovaujant skyriui.

Paprastai metiniuose su
sirinkimuose turime sunku
mų su naujų organų, ypač 
valdybos, sudarymu. Mūsų 
skyriaus išrinktoji nomina
cijų komisija savo pareigas 
atliko pasigėrėtinai ir į su
sirinkimą atėjo ne tuščio
mis rankomis, bet nešina 
kandidatų sąrašu. Nomina
cijų komisijos vardu prane
šimą padarė Kęstutis Si
dabras ir perskaitė kandi
datų sąrašą, kurie susirin
kimo buvo vienbalsiai pa

tvirtinti. Į valdybą išrinkti 
ir vėliau pareigomis pasi
skirstė: pirmininkas Anta
nas Juodvalkis, vicepirmi
ninkai : organizaciniams rei
kalams Stasys Stulpinas ir 
kultūriniams reikalams Ire
na Rimkūnienė, sekretorius 
Kęstutis Sidabras ir iždi
ninkas Romualdas Nemic
kas. Revizijos komisija:
Juozas Bagdanskis, Tadas 
Mečkauskas ir Jonas Stei- 
kūnas. Į nominacijų komisi
ją prie skyr. pirmininko da- 
rinkti: K. Pocius ir J. Neve- 
rauskas. Abu veiklūs ir 
energingi vyrai, jei nesuras 
kandidatų, galės patys va
dovauti skyriui.

Sąjungos valdybos vardu 
žodį tarė vicepirmininkas 
K. Pocius. Pasidžiaugė bu
vusios valdybos gražia ir 
šakota veikla, o naujai val
dybai palinkėjo sėkmingo ir 
našaus darbo.

Oficicaliai susirinkimą už
darius, bėgamaisiais reika
lais bei politiniais įspūdžiais 
buvo dalintasi prie kavos 
puoduko ir užkandžių, ku
riuos parūpino buvusioji 
valdyba. Kavutės metu, 
skyr. narys Jonas Rimkū- 
nas paskaitė humoreską 
apie valdybos veiklą.

Gero vėjo naujai valdy
bai! (aj)
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EUROPOS LIETUVIAI
- - - - - - - - - - - - - - - LIUDAS VISMANTAS - - - - - - - - - - - - -
ELTOS DRAUGIJA IR JOS BIULETENIS 

VOKIŠKAI
Laisvoji ELTA lietuviškai tremtyje buvo Vliko 

atsteigta 1944 m. gruodžio 14 d. Berlyne. Jos pir
muoju biuro vedėju ir redaktoriumi buvo a.a. bolše
vikų nukankintas žurnalistas A. Valiukėnas. Nuo to 
laiko ELTA išaugo į daugiakalbį biuletenį. Ji dabar 
leidžiama angliškai, itališkai, ispaniškai, vokiškai 
etc. Vokiečių kalba ELTos biuletenis pradėtas leis
ti 1953 m. sausio 20 d. Reutlingene. Jos redaktorium 
ilgą laiką buvo žurn. H. J. Jakužaitis, miręs 1964 m. 
Buv. Vliko Vykdomosios Tarybos pirm. J. Glemžos 
iniciatyva buvo suorganizuota ELTos draugija, kuri 
ir šiuo metu V. Vokietijoje veikia.

Draugijos svarbiausias uždavinys yra leisti vo
kiškai mėnesinį biuletenį "ELTA —Pressedienst", 
kuris išeina Muenchene. Šiam uždaviniui vykdyti 
draugijos valdyba telkia lėšas ir rūpinasi, kad biu
letenis laiku pasirodytų. Dabar pravedami valdybos 
rinkimai korespondenciniu būdu. Kandidatuoja trys 
buvę valdybos nariai: V. Banaitis, dr. J. Grinius ir 
stud. P. Nevulis. Kadangi daugiau kandidatų neiš- 
statyta, tai reikia manyti, kad jie vėl bus išrinkti 
į valdybą. Tenka stebėtis, kad vald.pirm. dr. J. Gri
nius nesusivokė rinkimų pravesti demokratiniu bū
du: sudaryti rinkimų komisiją ir leisti nariams iš
statyti kandidatus. Tiesa, rinkimų lapelyje paliktos 
trys vietos nariams, bet kas ten ieškos kandidatų, 
jei patys pasisiūlė... Be to, ir rinkimų lapelįreikia 
siųsti pirmininkui, kuris vėl kandidatuoja...

"ELTA — Pressedienst" dabartinis redakto
rius yra žurn. V. Banaitis. Jis laikėsi linijos— in
formuoti pirmiausia apie lietuvių gyvenimą, lietu
vių politinių organizacijų darbą Vakaruose, okupuo
tos Lietuvos būklę. Tenka atkreipti dėmesį, kad biu
letenio kultūrinė tremties kronika yra gana šykšti 
kartais neįdomi ir nevertinga, o perdaug brukama 
nereikalingų kultūrinių žinių iš okupuotos Lietu
vos. Tačiau, nežiūrint šių pastabų, biuletenis yra 
labai naudingas ir remtinas. Juo pasinaudoja vokie
čių laikrašiciai, kaip Heimatstimme, Memeler 
Dampfboot, Fr. Pressekorrespondenz, Pr. Bulletin 
(Belgijoje), anglų kalba ELTA. Be komentarinių 
straipsnių red. V. Banaitis laikė keletą paskaitų 
Nicoje, Bonnoje, kur žodžiu jis atrėmė bolševikinę 
propagandą.

Nusiskundžiama sunkumais. Prašoma siųsti 
išKarpas iš tremties lietuvių spaudos, okupuotos 
Lietuvos laikraščių ir iš svetimos spaudos, kur lie
čiami Lietuvos reikalai. Būtų gyvesnė ELTos veik
la jei daugiau narių į draugiją įstotų ir daugiau lie
tuviai aukotų "ELTOS" leidyklai.

***
* Lapkričio 28 d. Nottinghamo DBLS skyrius 

ukrainiečių salėje suruošė Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimą, į kurį atsilankė vysk. dr. A. Deks- 
nys. Jis savo kalboje pabrėžė, kad, minėdami šią 
šventę, mes išreiškiame karštą savo norą, jog lietu
vių kariuomenės vėliavos vėl suplevėsuotų Vilniuje. 
Pažymėtina, kad pirmą kartą Nottinghamo lietuvių 
parengime paskaitą laikė jaunosios kartos atsto
vas, buvęs JAV karininkas ps. VI. Gedmintas, atvy
kęs iš Belgijos. Jis pabrėžė, kad jaunoji karta trem 
tyje vis labiau ir labiau domisi organizaciniu ir kul
tūriniu lietuvišku darbu. Jis užtikrino, kad tie seno
sios kartos atstovai, kurie tvirtina, kad po 15 m. 
tautinis lietuvių judėjimas sunyks, labai ir labai ap- 
sivils.

* Tą pačią dieną Jaunimo židinyje įvyko Angli
jos Liet. Katalikų Bendri jos steigiamasis suvažiavi
mas. Jame taip pat dalyvavo vysk. A. Deksnys. Su
važiavimas nutarė, kad Liet. Katalikų Bendrija Ang. 
lijoje laikoma įsteigta. Pavesta, kun. S. Matuliui 
vadovaujant, paruošti bendrijos įstatus.

* Gruodžio 5 d. Bradforde įvyko meno ir litera
tūros vakaras. Jame savo kūrinius skaitė A. Būčys, 
E. Navickienė, R. Spalis,I.T. Dickinson, J. Kuzmic- 
kis-Gailius ir kt. Buvo ir meno paroda, kurioje buvo 
išstatyti dail. A. Bučio, A. Steponavičiaus, J. Ado
monio ir J. Siaukos kūriniai. Į vakarą atsilankė ga
na daug lietuvių. Būtų gerai, kad tokie meniniai 
renginiai būtų organizuojami visoje Anglijoje, kur 
tik gyvena daugiau lietuvių.

* Londono LAS skyriaus valdyba savo "Napole
ono" klube suruošė bendras Kūčias, kuriose dalyva
vo nemaža lietuvių.

Simo Kudirkos rašytas laiškelis, kurį jis įdavė su cigaretėm Vlgl- 
lant kuterio jūrininkams.

b laiškai Dirvai
PAAIŠKINIMAS DR. A. BUTKUI

(Atkelta iš 1 psl.) 
ir atitiktų kaltės svorio ap
imtį.

Mums svarbu, kaip rašo 
Darbininkas, štai kas:

Kodėl S. Kudirkai nebuvo 
leista pasilikti Amerikoje? 
Kodėl jis buvo grąžintas ru
sams tokiu žiauriu būdu, 
pažeidžiant visas pagrindi
nes žmogaus teises ? Kodėl 
nubausti tik "atpirkimo 
ožiai”, bet slepiami kalti
ninkai ?

Jeigu nubaustieji yra tik
rieji kaltininkai, tai kodėl 
Transportacijos sekretorius 
Volpe nevykdė tardymo ko
misijos siūlymo atiduoti 
adm. Ellis ir jo štabo virši
ninką kp. Brown kariniam 
teismui teisti? Vietoje to, 
jis pats padarė sprendimą 
— leido jiems tuojau pasi
traukti iš tarnybos. Ir grei
čiausiai su pensijomis. Gi 
"Vigilant” , skipperį Cmdr. 
Ralph Eustis, kurs savo 
laive leido rusams S. Ku
dirką žiauriausiai mušti ir 
niekinti (rusai net jo galvą 
visiems matant į geležinius 
laiptus daužė), tik papeikė 
ir kiton tarnybon perkėlė.

Mums atrodo, kad toks 
labai svarbios bylos užbai
gimas yra neįtikinantis ir 
ciniškas, todėl labai peršasi 
išvada, kad tariamai nu
bausti kaltininkai nėra tik
rieji kaltininkai, o tik "at
pirkimo ožiai”, gi tikrieji 
kaltininkai yra slepiami. 
Niekas negali priimti už 
tikrą pinigą nė sekretoriaus 
Volpe pareiškimo, kad da
bar nebėra prasmės Ellis ir 
Brawn bylos perduoti teis
mui. Tai kaip? Negi tai 
reiškia, kad nebereikia teis
ti S. Kudirką išdavusių 
mirčiai tik todėl, kad jo jau

nebegalima atgal susigrą
žinti? Jeigu taip, tai toliau 
tuo pačiu galvojimo kanalu 
slenkant galima sakyti, kad 
nėra pagrindo teisti žmog
žudžių, nes jų aukų jau ne
begalima atgaivinti.

Nemanom, kad J. Volpe 
būtų toks nerimtas žmogus, 
tik apgailestaujam, kad jis 
apsiėmė atlikti negarbingą 
pareigą. Nesikrapštom po 
jo sąžinę, bet norim, kad jis 
žinotų, jog tokiu savo veik
smų pateisinimu jis nieku 
neprisidėjo prie atstatymo 
Amerikos garbės, kurią la
bai supurvino tie jos parei
gūnai, kurie prikišo nagus 
prie S. Kudirkos išdavimo 
jo kankintojams.

Reikalavimai yra veiks
mingesnė akcija negu iš
ankstinės padėkos už inves- 
tigaciją.

Dirva pilnai palaiko kon
kretų Jurgio Gliaudos siū
lymą, masiniai ir pavieniai 
reikalauti, kad pakrančių 
apsaugos kuteris Vigilant 
būtų pavadintas kančia 
švytinčiu vardu — SIMAS 
KUDIRKA. Dirva palaiko 
taip pat ir J. Janušaičio siū
lymą Lietuvių Fonde atida
ryti Simo Kudirkos sąskai
tą.

Laiškų kampanija į ame
rikiečių spaudą neturi liau
tis. Investigacijos reikala
vimas ir Vigilant vardo kei
timas turi būti konkrečio
mis tų laiškų temomis.

Kaip matome, Naujieji 
metai atnešė mums didelius 
Įsipareigojimus.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN 

or
IST CLASS SKILLED 

DIE CAST DIE MAKERS 
&

PLASTIC MOLD MAKERS
Steady work. High wages. Good work- 

ing conditions. Pension program & 
many other benefits.
Apply or send resume of your expe- 
rience, qualifications & salery history 

to
TRACER TOOL & DIE CO. 

3800 Buchanan S.W.
Grand Rapids, Mich. 49508 

(91-1)

Dr. A. Butkus Dirvos 1970. 
XII.16 n-ry pacituoja Draugo X, 
10 vedamojo ištrauką, ją priski
ria man ir padaro tokias išva
das: "Šie St. B. žodžiai buvo 
įterpti Draugo spalio 10 d. ve
damajame. Juos vėl pats šią žo
džių autorius patalpino savo re
daguojamame Pasaulio Lietuvio 
lapkričio-gruodžio numeryje”; 
"Prisipažinsime, kad minėtos 
St. B. kalbos ištraukos aplink!- 

' niu keliu ir pakartotinas pateiki
mas visuomenei (nuo savęs per 
Draugą ir vėl per save) kelia 
mūsų žingeidumą"; "įmažesnių 
žmonių neaiškumus ir klaidas 
nekreiptume tiek dėmesio, pri- 
sibijome tačiau, kad PLB pirmi
ninko neaiškiai suformuluotą kal
tinimą kai kas nepriskirtų prie 
antibendruomeniškumo bendruo - 
menininkų pasielgimo". Dr. 
Butkus čia pat prašo mane duo
ti paaiškinimų (žr. jo straipsnį 
"Jaunimo tarporganizacinė veik
la").

Prašomas paaiškinu:
1) Pasakymo, kurį dr. Butkus 

iš Draugo vedamojo priskiria 
man, mano X.3 posėdžio atidaro
moje kalboje nebuvo. Pasaulio 
Lietuvio lapkričio-gruodžio 
mėn. n-ry yra aiškiai pasakyta, 
kad tai Draugo X.10 vedamojo 
citata. Papildydamas dabar taip 
pat pastebiu, kad vedamąjį yra 
parašęs Pr. Gr.

2) Savo X.3 posėdžio atidaro
mąją kalbą buvau pasirašęs ir 
skaičiau. Ji buvo atpasakota 
Draugo X.9n-rioaprašyme "Jau 
nimo kongreso darbai pradėti", 
Pasaulio Lietuvio rugsėjo-spa
lio mėn. n-rio aprašyme "Prie
kaištai ir dėl priekaištų" ir kt.

3) Negaliu čia dėl vietos sto
kos savo kalbos pakartoti, nors 
ją turiu. Nekartoju nė Draugo 
vedamojo ištraukos. Kas norės 
ir domėsis -- mano kalbą ir iš
trauką ras aukščiau nurodytuose 
šaltiniuose. Šia proga tepaste
biu, kad savo žodžių į Draugo 
vedamąjį neįterpiau, nes jo ne
parašiau, kad aplinkiniu keliu _• 
pakartotinai "nuo savęs per 
Draugą ir vėl per save" nevaikš
čiojau, dėl to ir man primetanti 
"neaiškumų ir klaidų" prisiimti 
negaliu. Man atrodo, čia yra su
sipainiota paties dr. A. Butkaus.

Stasys Barzdukas

KAS BŪTŲ BUVŲ 
JEIGU ŠITAIP BUTŲ

Vincas Rastenis mė
gina demonstruoti sar
kazmą, aptardamas Dir
vos anketos gerąsias ir 
silpnąsias puses Akira
čių puslapiuose. Kritika 
yra sveikas daiktas. Bet 
nežinojimą išduoti už ži
nojimą, yra nesveikas 
daiktas ir rizikingas biz
nis. Taip pavyzdžiui 
tvirtindamas, kad anke
tai reikėjo "selektyvios" 
visuomenės, bet ne pla
čios masės, iš kurios iš 
gaunamos nuomonės, ir 
kad anketai reikėjo netu
rėti anonimiškumo, Ras
tenis be abejo vadova
vosi nesenu Akiračių "an
ketos" pavyzdžiu.

Ten buvo pasiūlyti tam 
tikros vienodos linkmės

klausimai eilei Akiračių 
artimesnių asmenų. Vė
liau tie plačiai atsakomi 
klausimai buvo dedami 
spaudinyje, su aiškiu, 
provokaciniu tikslu iš
duoti atsakymus, kaipo 
labai būdingus visai iš
eivių visuomenei. Iš tik 
rųjų buvo kas kita. Tai 
buvo individų apklausi
nėjimas. Anketos prin
cipo šiame procese ne
buvo. Tai buvo pašnekę^ 
šių eilė, interview seri
ja. Kaip tik tokiomis in- 
terview serijomis neope
ruoja Rastenio minimas 
Gallup.

Dirvos anketa buvo tie - 
siogis kreipinys į pri
puolamai paimtą asme
nį. Jo paskira nuomonė 
yra jo asmeniška nuo
monė, bet anketos davi
niuose susumuota ir su 
skirstyta asmens nuo
monė jau gali atstovau
ti visuomenės nuomonei, 
nelyginant ir politiniuo
se rinkimuose yra pa
brėžtinai ryškus nuomo
nių principas. Niekas čia 
nereikalauja plačių pa
plepėjimų bei "neanoni- 
miškumo". Tokiais at
vejais "anonimiškumas" 
kaip tik būtina sąlyga an
ketos tikrumui.

Sumaišęs interviewse
rijas ir Gallupo anketa- 
vimo principus, Raste
nis nuvažiavo iki mate
matinių skaičiavimų 
"kas būtų buvę jeigu 
šitaip būtų".

B.A.
New York

LITHUANIA 700 YĘARS 
stambus veikalas anglų kal
ba apie Lietuvą. 460 psl. 
Redagavo dr. A. Gerutis. 
Išleido Lietuvos Nepriklau
somybės Fondas. Užsisa
kant tiesiog iš leidėjų 10 
dol. Normali veikalo kaina 
12 dol. čekius rašyti ir už
sakymus siųsti: Lithuanian 
Independence Fund, Ine., 
87-80 96 St., Woodhaven, 
N. Y. 11421.

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.
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LAISVĖS TĖVYNEI 

LIETUVAI
Prasideda naujieji 

metai. Tūkstančiai žmo
nių, jų tarpe ir lietuviai 
po geriausių ir gražiau
sių tikėjimų viens ki
tam, grįš vėl (kasdieny
bę, tęs pradėtus mokslo 
kultūrinius ir kitus dar
bus bei planus. Daugelis 
pradės ir naujus užsi
mojimus vykdyti bei dar 
bo metodus tobulinti. Lie
tuviškasis judėjimas iš
eivijoje ir 1971 metais tę
sis toliau, tik su dar di
desniu ryžtu ir patirti
mi.

”Paskutiniųjų savai
čių p.atirtis parodė, kad 
mūsų jaunos ir intelektu
alios jėgos, šiame kraš
te išaugusios ir subren
dusios, į siekiamą tikslą 
gali žengti kur kas grei
čiau ir apdairiau, negu 
nusipelniusi diplomatinė 
senatvė, kuri tik po tri
jų dienų apmąsto, ką yra 
pasakiusi ar jau nevyku
siai padariusi...” rašo
Keleivis gruodžio 7 d. 
1970 m. numeryje, savo 
vedamajame.

Tuo pačiu klausimu ve
damajame pasisako ir 
Draugas gruodžio 9 die
ną, būtent: ”Mūsų spau
da bei radijas greitų in
formacijų ir nurodymų 
iš mūsų veiksnių negau
na. Noroms nenoroms 
tenka veikti spontaniš
kai, iš apačios. Tarp vi
suomenės ir veiksnių lie
ka nemažas tarpas, o ne 
retai nėra ir glaudesnio 
ryšio. Veikiama savo vie
tine iniciatyva, sveiku, 
gaspadorišku protu va
dovaujantis/7

Mes didžiai vertiname 
jaunų jėgų spartesnius 
žingsnius į siekiamą tiks
lą, bet negalime pamirš
ti, kad ne viskas pasie
kiama vien spontanišku 

z

Sveikiname mūsų gausius klijentus, kurie siunčia per mū

sų firmą

SIUNTINIUS — DOVANAS

savo giminėms į Lietuvą ir USSR, su ŠVENTĖMIS ir

NAUJAISIAIS METAIS

Dėkojame jiems už 40 metų pasitikėjimą mums ir linkime 

sveikatos ir laimės.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
716 Walnut Street Philadelphia, Pa. 19106

Telephone: 215 — 925-3455

judėjimu ir protesto de
monstracijomis. Tai, be 
abejo, naudinga ir mūsų 
siekiams reikalinga, o 
visa tai atlikti, žinoma, 
greičiausiai, lengviau
siai ir tinkamiausiai te
gali jaunoji karta, jiems 
labiau ir pritinka tokie 
žygiai ir mes didžiuoja
mės jais. Jie atkreipia 
dėmesį pasaulinės spau
dos. Gi diplomatų užda
viniai visai kiti. Jie at
lieka savo diplomatinę 
misiją kitu metodu, ne 
viešu, nei šaukiančiu nei 
rėkiančiu garsiai, taimi 
nios nuotaikos, kas tyliai 
dirbama dažnai ir spau
doje netinka skelbti idant 
nepakenktų siekiamam 
tikslui.

Toks pat kaltinimas ne 
tinka ir kitiems veiks
niams dėl nebuvimo ry
šio, jog reikią veikti iš 
apačios, savo iniciatyva. 
Juk ir natūralu, kadavei-
kiama savo sveiku gas- 
padorišku protu, nes jei 
būtų veikiama pagal vie
no proto įsakymą, tada 
gi nebūtų mūsų siekia
mos vieningos nuomo
nės, o vieno kartais net 
menko proto įsakymas, 
nurodymas. Kai tas vei
kimas spontaniškai išky 
la visose parapijose ir 
vieningai siekia to pa
ties tikslo, kada jauni
mas ir senimas eina gre
ta be įsakymų iš aukš
čiau, tai rodo lietuvių 
išeivijos, nežiūrint am
žiaus skirtumo, didelį su
brendimą, vienodą, ne 
kieno nors primestą gal
voseną ir veiklą, kaip 
Lietuvos pavergėjas sa
vo spaudoje nuolat kalti
na veiksnius išeivijos 
klaidinimu. Dabar oku-r 
pantui aišku, kad Veiks
niai neagituoja; bet kri-

SKAITYTOJ PASTABOS IR NUOMONĖS

TAUTA AR VALSTYBĖ?
Dilema kurią pergy

vena mūsų išeivija nėra 
nauja. Kas turi nusver
ti, ar tautinio saito prin
cipas ar integralinės ko- 

tiškais momentais savai 
me iškyla visos lietuvių 
išeivijos, didelės mūsų 
tautos dalies valia ir šie 
kiai — Laisvės Tėvynei 
Lietuvai, o Veiksniai tą 
spontaniškai iškilusią 
veiklą koordinuoja, pro
testo demonstracijose vi
sose parapijose iškeltus 
lietuvių siekius bei reika
lavimus tęsia toliau,pa
laikydami kontaktus su 
JAV valdžios atstovais 
ir perduoda jiems visos 
lietuvių išeivijos nuotai
kas.

Negalima nuvertinti 
mūsų politinių veiksnių 
bei kitų vyresnių veikė
jų, nes kovai už Lietuvos 
laisvę reikalingos visos 
mūsų jėgos: jaunosios 
kartos energija ir entu
ziazmas, o vyresniosios 
darbo ir veiklos patirtis. 
Be vyresniųjų patirties, 
be veiksnių koordinavi
mo, kai vien tik pradeda 
reikštis pavieniai asme
nys ne visada naudingai 
pasitarnauja bendram 
reikalui, o kartais ir nei
giamai baigiasi pradė
tas partizaniškas žygis. 
Mūsų darbų ir žygių ko
ordinacija yra būtina, 
ypač tarptautinės veik
los plotmėje.

Viešų demonstracijų 
metu išdalinama tūks
tančiai lapelių su keletą 
žodžių, supažindinančių 
praeivius su Lietuva. 
Tas gerai, tai sukelia 
simpatijų mūsų paverg
tai tautai, išjudina spau
dą, radiją, televiziją, ta
čiau, kaip netikėtai to
kios nuotaikos iškyla, 
taip greit ir praeina su
stiprinant mūsų diplo
matų, ALT, VLIKo ir ki
tų veiksnių autoritetą, 
nes parodo to krašto pa
reigūnams, pas kuriuos 
jie Lietuvos laisvinimo 
reikalais karts nuo karto 
lankosi, tų mūsų veiks
nių didį organizacinį už
nugarį, jų atstovaujamą 
gausią etninę grupę ir 
nauji to krašto įvykiai 
greit vėl nustelbia pra
ėjusius, o Lietuvos lais
vinimo darbas tęsiasi.

E. Čekienė 

vos už laisvę sąvoka?” 
Nutarimas darosi tuo 
sunkesnis, kad lietuvių 
tauta kovoja su išnykimo 
pavojumi. Kiekvienas 
klaidingas žingsnis iš 
mūsų pusės yra pasistū
mėjimas artyn prie be
dugnės krašto.

Tauta ar valstybė? Di
lemos žiaurumas glūdi 
dar tame, kad abu iškel
ti principai yra svarūs 
<- tuo pačiu abi pusės 
yra teisios. Vienos ar ki
tos šalies pastangos pri
mesti priešingajai frak
cijai piktos raganos 
vaidmenį tėra tuščias no
ras vaikiškai suprastin
ti be galo subtilią ir 
komplikuotą padėtį 

Senovėje, atsiradus 
dviems priešininkams 
kurie abu išrodė teisūs, 
buvo šaukiamasi Dievo 
Teismo. Moderniais lai
kais, Dievo Teismo vie
tą užima vyriausias tri
bunolas. Esmėje, abe
jais atvejais yra šaukia
masi aukštesnio princi
po — virš žmonių argu
mentų yra pastatomi ar
ba Dievo neklaidingumo 
ar valstybės konstituci
jos autoriteto principai.

Lietuvių tauta, susi
dūrusi kelių šimtmečių 
bėgyje su nelaisvės dile
momis, instinktyviai iš
sprendė klausimą tuo pa
čiu būdu — ji be žodžių 
atsirėmė į pačią aukš
čiausią tautos instanci
ją — į esminių lietuvy
bės vertybių pasaulį.

Lygiai kaip būti ame
rikiečių yra esmėje ”a 
way of life”, būti lietu
viu yra ”a way of feel- 
ing". Visa eilė jausmi
nių, specifiniai lietuviš
kų vertybių buvo per
duodama iš kartos įkar
tą. Tų vertybių dėka, 
tiek Sibire ar Lietuvoje, 
tiek Kanadoje ar Urug
vajuje, Vokietijoje ar 
Australijoje gyvenantis 
lietuvis susijaudinęs mi
ni kiekvieną, kad ir men
kiausią, jo tėviškėje au
gusią žolelę. To paties 
proceso dėka įvyksta me
tamorfozė, kuri paver
čia tenykščią juodą duo
ną gardesne. To proceso 
dėka, Lietuva yra vienin
telė, mieliausia, gražiau
sia ir nepamainoma, ji 
yra kiekvieno lietuvio vi
dinio gyvenimo centrinė 
ašis.

Aukštesnio lietuvybės 
principo pažinimas ir 
pripažinimas laisvės 
netekusios tautos atveju 
yra būtinas, nes jis at
stoja jungiantį valsty
bės aparato elementą.

Atsirėmus į lietuvy
bės principo pažinimą ir 
pripažinimą, dešinio ar 
kairiojo išeivijos sparno 
išsivystymas darosi rei
kalingas reiškinys; žvel
giant politinio realizmo 
akimis jis netgi yra pa
tartinas.

Atsirėmę į lietuvybės 
principo pažinimą ir pri
pažinimą, mes galime — 
ir privalome — panau
doti mūsų politinį įvai
rumą Lietuvos labui ir 
priešo pražūčiai. Mes tu
rime suprasti, kad Lie
tuvos atstatymo politi
nės galimybės yra to
kios sunkios, kad kuo dau
giau durų bus klabena
ma, tuo daugiau gali bū
ti naudos.

Atsirėmę (lietuvybės 
principo pažinimą ir pri

pažinimą, mes galime 
įvertinti praėjusius gin
čus tikroje jų plotmėje 

šeimyninio barnio 
plotmėje. Kaip ir kiek
vieno būdingo šeimyni
nio barnio atveju, yra ne
įmanoma atpainioti kur, 
kas, kada, kam,kąpasa- 
kė ir kur, kas kada, kam 
ką atkirto. Tai yra žmo
giška ir natūralu, bet... 
naudos iš to maža.

Barnių įkarštyje yra 
būtina nepamiršti, jog 
mes sudarome vieną iš
eivių šeimyną, gyvenan
čią lietuvybės ūkyje. Ly 
giai taip pat, neturime 
pamiršti, kad kiekvie
nas ūkis retkarčiais yra 
reikalingas talkos.

Praktiškas lietuvis 
ūkininkas, šaukdamas 
talkon, neklausinėdavo 
kuriai kartai ar kuriai 
politiniai pakraipai talki-

JEI KAPA UŽEITUM Į LIETUVIU 
KULTŪROS MUZIEją

Balzeko Lietuvių KltŪros Muziejaus talkininkai. Iš kairės: K. 
Petrauskas, Jurgis Kasakaitis ir adv. Frank Zogas, Midland taup. 
skol. bendrovės prezidentas, paaukojęs muziejui Lietuvių Enciklo- 
DpHiia J. Kasakaičio nuotrauka

Prieš keletą mėty Chicagoje 
St. Balzekas Jr. ėmėsi svei
kintinos iniciatyvos — įkurti 
Lietuvių Kultūros Muziejų.

Pradžia buvusi sunkoka. Rei
kėjo į muziejų sutelkti pradi
nius eksponatus, įruošti tinka
mas patalpas ir atlikti daugelį 
kitų darbų.

Tačiau St. Balzekas Jr., šį 
darbą pradėjęs, nesustojo pu
siaukelėje ir jį su didele atida 
dirba toliau.

Jeigu dabar užsuktum į Bal
zeko Lietuvių Kultūros Muziejų 
— vaizdas kitas. Jau sukaupta 
daug ir vertingų eksponatų, ro
dančių garbingą Lietuvos praei
tį ir dabartinį lietuvių kultūrinį 
gyvenimą.

Pastebėtina, kad Balzeko Lie
tuvių Kultūros Muziejų aplanko 
nemažai chicagiečių, amerikie
čių bei iš kitur atvykstančių.

St. Balzekas Jr. yra geras 
organzatorius, turįs plačias 
pažintis su amerikiečių politi
nio ir visuomeninio gyvenimo 
žmonėmis ir jam yra prieina
ma amerikiečių spauda. Jo pas
tangomis dažnai amerikiečių 
spaudoje prisimenamas ne tik 
jo įkurtas muziejus, bet taip 
pat paliečiamos ir lietuviams 
rūpimos problemos.

Sis gražiai tvarkomas muzie, 
jus kasdien turtėja naujais eks
ponatais ir pageidaujama, kad 
lietuviai į jį atiduotų turimus 
vertingus istorinės reikšmės 
daiktus.

Siame muziejuje darbuojasi 
malonaus būdo ir geri kultūri
ninkai — savanoris kūrėjas 
Konstantinas Petrauskas ir 
Jurgis Kasakaitis. Abu talkinta- 
kai čia atlieka didesnės apim
ties muziejuje darbus. Savano 
ris kūrėjas K. Petrauskas reiš
kiasi spaudoje ir šiaip kultūri
niame gyvenime. Teis. Jurgis 
Kasakaitis savo gyvenimo dalį 
taip pat skiria lietuviškajai veik
lai.

St. Balzekas Jr. yra čia gimęs 
ir augęs lietuvis, tačiau jam ar
ti prie širdies visi lietuviškieji 
reikalai ir domisi lietuvių kul
tūriniu gyvenimu, pats jame ak
tyviai reikšdamasis.

Šia proga norėtųsi nuoširdžia i 
prisiminti ir kitą šaunų Ameri
koje gimusį ir augusį lietuvį 
advokatą Frank Zogą, Midland 
taup. skol. bendrovės preziden
tą.

Paskutiniuoju metu jis atėjo 

ninkas priklauso. Ukinin 
kas iš talkininko reika
laudavo tik dviejų daly
kų: geros valios ir suge
bėjimo atlikti konkretų 
darbą.

Praėjus vienam kitam 
dešimtmečiui, tarptau
tinės evoliucijos raida 
— kuri nuo mūsų tiesio
giniai nepriklauso — sa 
vaime nustatys Lietuvos 
nepriklausomybės gali
mybes, o tuo pačiu ir 
mūsų elgesį tėvynės 
link. Dabartiniai ginčai 
pasirodys tikroj savo 
šviesoj: tragiškos, už
mirštos, deja tuščios, 
kalbos. Tačiau apčiuo
piami darbai atlikti per 
tą patį laiko tarpą lietu
vybės ūkyje krausis į 
aruodą lygiai taip pat, 
kaip ūkininko derlius.

(J.St.)

talkon ir Balzeko Lietuvių Kul
tūros Muziejui — įteikė pilną 
komplektą Lietuvių Enciklope
dijos kaip dovaną muziejui.

Adv. Frank Zogas ne kartą 
yra parėmęs ir kitus lietuviškuo- 
sius reikalus stambesnėmis au
komis. Jis praėjusiais metais 
globojo Balfo rudens vajų, įteik
damas dar ir atskirą auką. 
Stambesnėmis aukomis parė
mė Lietuvių Foto archyvo, Al- 
vudo ir kitų organizacijų dar
bus. Malonu konstatuoti, kad 
čia gimę ir augę Amerikos lie
tuviai St. Balzekas Jr. ir adv. 
Frank Zogas taip nuoširdžiai 
jungiasi į lietuviškąją veiklą, 
prisideda prie lietuvių kultūri
nio gyvenimo turtinimo, palai
ko lietuvybę ir randa bendrą 
kalbą su visų generacijų lietu
viais.

Žinoma, čia suminėjau šia 
proga tik porą pavardžių. To
kių šviesių pavyzdžių sutinka
me ir daug daugiau. Ir tai būtų 
labai prasminga, kad į lietuviš
ką darbą jungtųsi visi čia gimę 
ir augę lietuviai. Tam turėtu
me paieškoti būdų ir surasti 
kelius į čia gimusių lietuvių 
įjungimą į aktyvią visuomeni
nę lietuvišką veiklą.

J. Janušaitis

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

LIETUVOS KANKINIŲ 
PAMINKLAS šv. Petro Ba
zilikoje, Romoje kalbės pa
sauliui ilgus amžius.

Aukodami šiam pamink
lui palikime ateičiai jo kū
rėjų tarpe savo ir savųjų 
vardus.

Laiko liko nedaug, ši pro
ga niekad nepasikartos.

Aukas siųskite: L1THU- 
ANIAN MARTYRS’ CHA- 
PEL FUND, 2701 W. 68 St., 
Chicago, III.-60629.
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Antibendruomeniškumo bendruomenininkų beieškant (7) Or. A Butkus
/

CLEVELANDO INŽINIERIAI SUKA
TEISINGON KRYPTIN

Seniai jau ruošėmės 
'užsipulti” lietuvius pro

fesionalus už nesuorga- 
nizavimą finansinės pa
ramos lietuvių kultūri
ni ems reikalams savo 
gražiai veikiančios Ame
rikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjun
gos (ALIAS) rėmuose. 
Neprisirengėm ne tiek 
iš baimės kai kurių sa
vo kolegų užrūstinti, 
kiek iš nerimo šiam 
svarbiam reikalui pa
kenkti, ypatingai jaunes
niųjų profesionalų tar
pe. Tad su didžiausiu 
malonumu sutikome inž.
H. Bankaičio, Clevelan
do ALIAS pirmininko, ap
linkraštį, kuriame jis ra
gina visus skyriaus na
rius paskirti vienkartinę 
metinę auką Clevelando 
lietuvių kultūrinės para
mos reikalams. Jame H. 
B. rašo: Per paskutinius 
trejus metus buvusioji 
skyriaus vadovybė ir kai 
kurie nariai stengėsi iš
ugdyti narių prasmingą 

Z
Sveikiname mūsų gausius klijentus, kurie siunčia per mū

sų firmą
c

9 AUTOMOBILIUS, ŠALDYTUVUS

ir kitas įvairias dovanas,

su

NAUJAISIAIS METAIS

ir linkime jiems sveikatos, laimes ir sėkmės.

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South New York, N. Y. 10003

Tel.: 212 — 228-9547

ir pavyzdingą prisidėji
mą prie Clevelando lie
tuvių kultūrinių darbų 
juos paremiant pinigine 
auka. Daug buvo kalbė
ta skyriaus susirinki
muose apie reikalą pri
sidėti. Dar daugiau buvo 
ginčytasi apie kultūri
nius ir bendruomeninius 
darbus, "vertus inžinie
rių paramos”. Pasekmė
je sumanymai buvo ati
dėti tolimesniems ap
svarstymams — be jokio 
tolimesnio veiksmo.

Pagaliau praeitais me^ 
tais buvusioji skyriaus 
valdyba žengė mažą 
žingsnelį, prisidėdama 
$50 parama "Grandinė
lės" išvykai į Pietų Ame
riką. Kaipo mažas žings
nelis, ši maža parama 
buvo tik linkimu į teisin
gąją kryptį. Drąsiai sa
kau maža parama, nes 
pavieniai asmenys, už
dirbdami mažiau negu 
didelė dauguma mūsų 
skyriaus narių, tam rei 
kalui paaukojo daugiau 

už profesinių specialistų 
- inžinierių, skyriaus 55 
narių sąstato $50. (De
vyniasdešimt centų auka 
iš kiekvieno skyriaus na
rio yra labai maža para
ma Clevelando lietuvių 
kultūriniems darbams.

Toliau H.B. apžvelgia 
kelis būdus šiai paramai 
sutelkti ir konstatuoja, 
kad palyginus su inves
tuotais pinigais ir triū
su parengimai duoda ma
žas pajamas, jeigu ne 
nuostolius. Suranda dvi 
patogiausias išeitis:

1. Visai nieko neveik
ti; ir iki šiolei ALIAS 
Clevelando skyrius sto
vėjo netoli tos ribos. 
(Tas būtų ne tik antibend- 
ruomeniška, bet ir inži- 
nieriškai nelogiška. A. 
B.)

2. Dėka buvusios val
dybos, vadovaujamos ko
legos Bublio, parama jau 
buvo pradėta. Be didelio 
eikvojimo asmeninių 
pastangų, rengiant vie
šus parengimus, kurių 

jau taip daug yra, kad 
net neįmanoma visų lan
kyti, prašau kiekvieną 
skyriaus narį paaukoti 
$11 vienkartinei metinei 
aukai Clevelando lietu
vių kultūrinės paramos 
reikalams.

Šiais metais ta auka 
būtų skirta "Čiurlionio” 
ansambliui dalinai pa
remti to meninio viene
to ruošą ir išvyką kon
certams Pietų Ameriko
je, tuo pačiu keliant Lie
tuvos vardą ir buitį pa
saulio scenoje.

Toliau H.B. su jam 
įprastu nuoseklumu aiš
kina kodėl "Čiurlionio" 
ansambliui reikalinga pa
rama. Mums tai jau atski
ra tema ir prie jos norė
sime sugrįžti vėliau. 
Kas liečia ALIAS Cleve
lando Skyriaus lietuvių 
kultūrinių reikalų parė
mimą CIevelande šiuo 
momentu mums tekyla 
du klausimai: a. Kodėl 
taip vėlai; b. Kodėl tiek 
mažai iš kiekvieno nario 
prašoma. Atsakymas į 
abu šiuo klausimus taip 
pat aiškus: 1. Geriau vė
liau negu niekad ir 2. Au
koti galima ir daugiau. 
Tam patogumas sudary
tas ir dėl to, kad čekiai 
prašomi rašyti "Čiur
lionio" vardu.

Sveikindami inž. H. 
Bankaičio iniciatyvą, 
tvirtai tikime, kad Cle
velando inžinieriai ir ki
ti griežtųjų mokslų spe
cialistai j į vienbalsi ai pa
rems. Paremti jie tu
rės, nes šalia pirmi
ninko nuosekliai paska
tinančių žodžių, jie turi 
čia pat kaiminystėje la
bai patrauklų pavyzdį — 
Ohio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungą, kurios nariai 
jau keturiolika metų 
žingsniavo teisinga kryp
timi.

(Bus daugiau)

• JAV LB Centro Valdy
ba gruodžio 16 d. posėdyje, 
Philadelphijoje nutarė, kad 
LB atstovauti Valstybės 
Departamente prašomas Al
gimantas Gureckas ir Res
publikonų partijoje — Bro
nius Nainys. į Lietuvių 
Fondo pelno skirstymo ko
misiją paskyrė kun. Joną 
Borevičių, Anatolijų Kairį 
ir Joną Kavaliūną.

Posėdyje taip pat buvo 
aptarti pasiruošimai VI Ta-

NAUJIEJI JAV LB VADOVAI

• Vytautas Kamantas, 
JAV Lietuvių Bendruome
nės Tarybos pirmininkas, 
gimė 1930 kovo 25 Macikų 
kaime,, Šilutės valsčiuje ir 
apskrityje. 1944 šakių gim- 
nzijoje išėjo 4 klases, o 1949 
baigė Eichstaetto, Vokieti
joj, lietuvių gimnaziją.

Į JAV atvyko 1949, me
tus laiko gyveno New Yor
ke, 1950-68 CIevelande, nuo 
1968 gyvena Darien, Illi- 
nois.

1951-53 (Korėjos karo 
metu) tarnavo JAV kariuo
menėje. 1954-59 studijavo 
ir baigė mechaninę inžine
riją Fenn College, gauda
mas Bachelor of Mechanical 
Engineering laipsnį. Dirba 
kaip vyriausias mechanikas 
inžinierius vienoje statybos 
konsultantų firmoje, yra 
registruotas profesiona 1 a S 
inžinierius keliose valstybė
se, priklauso eilei amerikie
čių organizacijų.

Daug dirbo skautų eilėse, 
yra skautininkas, baigęs 
Gilvvell Park skautų vadovų 
mokyklą, apdovanotas Vė
liavos žymeniu bei Už Nuo
pelnus, Lelijos ir Padėkoj 
ordinais. Studentų skautų 
Korp! VYTIS senjoras, fi
listeris, Filisterių Skautų 

rybos antrajai sesijai, kuri 
įvyks 1971 m. sausio 16-17 
dienomis, Sheraton viešbu
tyje, Philadelphijoje.

• Vincentas Gruzdys, vie
nas iš JAV LB Centro Val
dybos vicepirmininkų, rū
pinasi pasiruošimais dėl VI 
Tarybos antrosios sesijos, 
kuri įvyks sausio mėn. 16— 
17 dienomis, Philadelphijo
je.

Sąjungos C V narys.
1954-59 priklausė Lietu

vių Studentų Sąjungai. Po 
studijų buvo LITU ANUS 
žurnalui remti komiteto 
pirmininkas, pakeltas į Stu
dentų Sąjungos garbės na
rius.

CIevelande gyvenda mas 
priklausė BALFui, buvo 

.ALTos skyriaus valdybos 
narys, Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų skyriaus na
rys, Lietuvių Veteranų Są
jungos Ramovės narys (Ka
rio žurnalo atstovas), bend
radarbiavo Drauge, Dirvo
je, Mūsų Vytyje, kitur.

Lietuvių Fondo Kontro
lės komisijos pirmininkas, 
1969 m. suvažiavimo sekre
torius, 1970 m. suvažiavimo 
p i r m i n i n kas. Priklauso 
BALFo Lemonto skyriui, 
JAV LB Lemonto apylin
kės valdybai, buvo Lemon
to Lituanistinės Mokyklos 
tėvų komiteto sekretorius 
1968-70, dabar yra tos mo
kyklos mokytojas.

1954 įsijungė aktyviai į 
JAV Lietuvių Bendruome
nės darbus. Ėjo pareigas 
Clevelando apylinkėje, 1958 
įėjo į JAV LB Centro Val
dybą kaip narys jaunimui 
ir informacijai, 1961 išrink
tas į JAV LB III-ją Tarybą 
ir buvo Tarybos sekretoriu
mi. 1963 II-jo PLB Seimo 
narys, išrinktas į PLB Val
dybą, ėjo vicepirmininko 
jaunimui ir informacijai 
pareigas 1963-68, buvo Pa
saulio Lietuvio redakcinio 
kolektyvo narys. Rūpinosi 
I-jo Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso rengimu, 
pirmininkavo PLJK Finan
sų Komisijai, sutelkusiai 
arti 100,000 dolerių, ir va
dovavo PLJK Talkos Komi
sijai, surinkusiai 140,000 
parašų Jaunimo Peticijai. 
Buvo PLB Jaunimo Sekci
jos pirmininkas. 1967 iš
rinktas į JAV LB V-ją Ta
rybą ir 1970 į Vl-ją Tary
bą. 1968 buvo III-jo PLB 
Seimo narys. 1969 dirbo 
JAV LB ruošto Mokslo ir 
Kūrybos Simpoziumo tech
ninėje komisijoje. 1970 iš
rinktas JAV LB Tarybos 
pirmininku.

• Visi svetimšaliai, gyve
ną Amerikoje ir neturį JAV 
pilietybės, nuo 1971 m. sau
sio 1 iki 31 d. turi užpildyti 
registracijos kortelę, kuri 
gaunama pašte.

Neužsiregistravę, gali bū
ti smarkiai nubausti.

Iš kelionių po Vespučio žemes (5) lopas Pranas Palukaitis

Smėlis užpustė, legendos užklostė...
Iš marių iššoko milžiniškas oranžinis mėnu

lis, bet greit jį uždengė debesis, ir dešinėje tam
sų dangų raižė perkūnijos žaibai. Bet lietus neatė
jo krantan. Po poros valandų jau baltas mėnulis 
slankiojo pro debesų plyšius, ir jo spindulių pagau
tos bangos iš tamsos liūliavo nuostabiai skaisčio
mis, baltomis žaltvykslėmis. Kaip juodo aksomo 
uždanga, leidosi tyli naktis, ir t-imukvanai bus grį
žę į vyrijos sueigą sunkia mįsle kritusio rytojaus 
spręsti...

Kada tai nutiko — metai, dienos, šventės? Ve
lykų sekmadienio legenda lėtai mirė, nes prieš tai 
dar istorikų sąmones buvo užgulęs metų skaitmuo: 
1512 ar 1513? Atrodo, kad laivų dienoraščiuose buvo 
žymimas tik kelionės dienų skaičiavimas, be to, 
tarp ekspedicijos ir Herreros istorijos rašymo bu
vo įsiterpęs perėjimas į Grigaliaus kalendorių, kas 
istorijon taip pat įnešė kai kurios painiavos. 1512 
įlietai buvo nekritiškai paimti iš pirmojo patento 
datos, tartum Ponce de Leon būtų leidimo laukęs, 
jau pasiruošęs leistis kelionėn. Ir gana vėlai ta 
klaida atitaisyta į 1513.

Pascua Florida — ar tikrai Velykų sekmadie
nis? Ispanai tuo pai vardu vadino ir Verbas. Na, 
ir niovėsi istorikai, šimtus metų besiginčydami, 
kurį sekmadienį ispanai daugiau sunaudodavo gė
lių, kol praeito šimtmečio vidury vokietis Pes- 
chel ir kiek vėliau amerikietis George R. Fair- 
banks iš laivų greičio išskaičiavo, kad Velykų die
ną vilkstinė turėjusi būti dar už 400 mylių nuo Flo

ridos krantų. Krantan išlipimo data buvo Atvely
kis — Pascuilla Florida! Ir niekas neatkreipė dė
mesio, kad jau ano meto dokumentuose, žemėlapiuo
se, net antrajame patente žodis Pascua nebenaudo
jamas, atrastosios žemės vadinamos tiesiog La Flo 
rida. Turėjo būti tam priežastis.

Išlipimo vieta ir data paskiausiai nustatyta 
Landerso, kuriam JAV vyriausybė 1932 metų pra
džioje pavedė klausimą išspręsti ir kuris naudojosi 
visais iki to meto rastais dokumentais, talkina
mas Ispanijos valstybinių įstaigų ir mokslininkų.

Tų istorijos ginčų nejauti ir negirdi Švento Au
gustino, seniausios kontinento nuolatinės gyvenvie
tės, parke, kuris mėgaujasi Jaunystės Šaltinio var
du. Už dolerį patekęs vijoklių užgožtan paviljonan, 
dešinėje pamatai didžiojo įvykio dioramą, kiek ar
čiau besiliejantį vandenį ir žemiau šulinėlį su ki- 
biriuku ant rentinio. Garsiakalbis tau pasakoja:

— Šioje, štai, vietoje Juan Ponce de Leon gėrė 
Jaunystės Šaltinio vandenį, kad atjaunėtų. Ir paliko 
ženklą — akmenų kryžių, kurį čia žemai matote. 
Jis buvo atkastas 1904 metais, raunant senos pal
mės kelmą. Pastebėkite: jo statinis turi 15 akme
nų ir skersinis 13, tai reiškia 1513 metus...

Taip paprasta ir aišku. Kur tų istorikų protas 
tiek laiko sau ir kitiems nervus gadinti?

Mergina — lyg ir ano meto sinjoritos aprangą 
vaizduojančioje uniformoje — ištiesia tau popieri
nį puoduką su vandens grukšniu. Turistai vykdo 
apeigą, ir jau pavytusi moteriškutė nuskuba eilės

galan gaviniui pakartoti...
Pro kitas duris išėjęs, už kelių žingsnių randi 

vienus ir kitus archeologų atkastus indėnų kapus. 
Būta čia senos jų gyvenvietės. Ir švysteli klausi
mas : kodėl Floridos atradimo istorijoje neminimi 
vietiniai gyventojai, kuriuos taip plačiai aprašinė
ja visos keliautojų kronikos ir kurie minimi tos pa
čio Ponce de Leon ekspedicijos tęsinyje? Netikė
tai tau atsako prie išėjimo vartų perkamos knyge
lės sakinys:

— Jie pabėgo į krūmus.
Taip paprasta ir aišku. Kodėl istorikai kalba, 

kad Juan Ponce de Leon išlipo į plikas, negyvena
mas kopas?

-Toliau parke paties atradėjo statula. Jo ranka 
pakelta šaltinio kryptimi. Antroji, berods, visai 
identiška, stovi prie Liūtų tilto, šalia senosios 
vergų turgavietės. Ir tos ranka pakelta šaltinio 
kryptimi.

Taip paprasta ir aišku: jei išlipo ties tiltu — 
rodė į šiaurę, jei išlipo pačiame parke — rodė į 
vakarus, kur šaltinio versmė kunkuliuoja.-.. ,

Daug ašarų ir kraujo sugėrusioje senojoje 
vergų turgavietėje, kuriai po "civilinių teisių" 
riaušių liko tik senosios turgavietės vardas (lyg 
istorija nuo to būtų pasikeitusi), staliukus apsė
dę būriai pensininkų. Žiūri jie į statulą, į tiltą, į 
mėlyną įlankos juostą ir rezga vienas kitam būtus 
ir nebūtus jaunystės nuotykius. Kai vaizduotė pa
vargsta, sulošia kokią šaškių partiją. Vis pakelda
mi akis į tiltą, į statulą, lyg laukdami kokio para
ginimo. Ak, gal ne vienas jų nušlepentų, prieblan
dai krintant, prie to jaunystės štaltinio, bet doleris 
yra didelė suma pensininko kišenei.* Tik pamanyk: 
doleris už gurkšniuką vandens! Už tą pinigą gali 
gauti dvi džino taureles.

Tai jau ir vėl — nei paprasta, nei aišku.
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KŪRYBA IR MOKSLAS
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LIETUVOS OPERAI 50 METŲ
Praeitais metais gruodžio 31 

d. sukako penkiasdešimt metų 
nuo Lietuvos Operos įsikūrimo. 
Tą dieną, prieš penkaisdešimt 
metų, buvo pastatyta pirma lie
tuvių kalba opera. Ta proga no 
rėtųsi kiek smulkiau, kad ir 
trumpai, supažindinti skaityto
jus su jos svarbumu Lietuvos 
gyvenime.

Kaip pačios Lietuvos nepri
klausomybės kūrimasis, taip ir 
visos kitos Lietuvos kūno dalys 
panašius vargus, didesnėje bei 
mažesnėje formoje, yra kentė- 
jusios. Taip pat vargingą savo 
gyvenimą pradėjo ir mūsų ope
ra. Šia proga reikia pažymėti, 
kad opera yra vienas sudėtin
giausių scenrtio meno kūrinių. 
Joje dalyvauja šios meno ša
kos: statyba (dekoracijų staty
mas), paišyba (dekoracijų pie-

KNYGA APIE ŽYMIĄSIAS 
LIETUVES MOTERIS

Neseniai iš spaudos 
išėjo dr. Martyno ir Va
lerijos Anysų paruošta 
knyga "Žymios lietuvės 
moterys mitologijoje, 
padavimuose ir istori
joje" (Išleido Lietuvos 
Skautų Sąjungos Kana
dos Rajonas, Toronto, 
Ont.). Medžiaga knygai 
buvus rinkta daugiau 
kaip 20 metų. Vigo ap
rašyta 13 moterų ir vie
nas vyras — .Kastytis, 
neatskiriamas nuo Bal
tijos valdovės Jūratės. 
Faktiškai nebuvo gali
ma nutylėti ir daugiau 
žymių vyrų, kalbant apie 
žymias moteris, pav. 
Kęstučio, pasakojant 
apie Birutę, Vytauto, ap
rašant jo žmoną Oną, Žy 
gimanto Augusto, pa
vaizduojant Barborą Rad
vilaitę.

Aprašytosios buvo val
dovės arba moterys, ku
rios "stojo į kovą, ken
tėjo ir mirė dėl Lietu
vos". Kuo jos mus ža
vi? Karališka garbe į 
svetimus sostus sėdu- 
sios — Aldona Gedimi- 
naitė, Sofija Vytautai- 
tė, Barbora Radvilaitė. 
Kitos ginklu kovojo su 
savo tėvynės priešais — 
Gražina, Klara-Skaistu- 
tė, Emilija Platerytė. 
Dar kitos padėjo Vytau
tui iškilti — jo motina 
Birutė, išvaduotoja Mir
ga, žmona Ona. Ištiki
mybę vyrui iki mirties 
liudijo Agluona. Mitolo
giniuose ūkuose skęsta 
Jūratė, Neringa, Žemai
tė.

Be abejo, jų buvo ir 
daugiau. Sakysim, kad 
ir tokia populiari Živi
lė, pirm ąkart Adomo 
Mickevičiaus aprašyta, 
Šatrijos Raganos "Lie
tuvos istorijos septyniuo 
se paveiksluose" (1905) 
perpasakota, A, Škėmos 
ne taip seniai (1948) su- 
draminta. Gal kai kas 
pasiges ir Mindaugo žmo
nos Mortos, kuri krikš
čione išliko iki mirties. 
Kalbant apie pasižymė
jusias "kitokiu būdu", 
galima paminėti ir pa
garsėjusią Barborą Ža 
garietę (gyv. 17 amž.).

Knygą ruošiant, auto - 
riams teko naudotis lie
tuvių, lenkų, vokiečių, 
rusų šaltiniais, bet be
ne daugiau vokiškai
siais. Iš lietuvių auto-

J. ŽILEVIČIUS
Šimas, grimas), vaidyba (dra
matinis scenos menas), chore
ografija (šokiai, baletas), mu
zika (orkestras), vokalinis me
nas (solistai etc.), šviesa (sce
nos ir dekoracijų išvaizdos su
jungimo priemonė) ir daug ki
tų čia neišvardintų dalykų. Ne
reikia pamiršti, kad išvardytos 
visos meno šakos pačios per sa
ve yra savistovios ir gerai vei
kia vienos. Tat' opera yra tokia 
milžiniška paminėtų, vienon vi- 
sumon sujungtų, įvairių meno ša- 
kų junginys, kur paprastam žmo
gui, pirmą kartą jon patekus, 
sunku yra viską iš karto pama
tyti ir pastebėti, nes paprastai 
pradžioje, iki įprantama, pajė
giama vieną dalyką sekti, bū
tent: jei sekama vaidinimą, tai

rių minima K.S. Kar
pavičiaus (t.y. K, S. 
Karpiaus) "Vytautas Di
dysis", K. Puidos "Mir
ga". J. Griniaus "Gul
bės giesmė" (apie Bar 
borą Radvilaitę) nega
lėję pasinaudoti, kaip 
esančia per didelėj len
kų literatūros įtakoj.

Kai kuriuos pasako
jimus autoriai yra su
kurstę iš kelių šalti
nių, o kai kuriuos šal
tiniu yra keitę savo nuo
žiūra, pav. Mickevičiaus 
"Gražinos" pabaigą, kur 
"juodasis riteris" ne ant 
laužo susidegina,* bet 
tampa didžiojo kunigaikš 
čio Vytauto draugu. Dar 
kiti pasakojimai tiesiog 
išversti, ypač iš vokie
čių kalbos.

Knyga, kaip populiarių 
skaitymų rinkinys, pir
miausia skiriama jauni
mui. Pasakojimai paįvai
rinti dialogais, nors jie 
ir nepretenduoja į lite
ratūrinius dialogus, nes 
daug kur vietoj dialogo 
tėra paprastas monolo
gas, pasakojamosios kal
bos ženklu išskirtas. 
Abiejų autorių darbe yra 
nelygumų taprasme,kad 
į laisvą pasakojimą kar
tas nuo karto įsiterpia 
pastabos, korektūros, 
šaltinių nurodymas. To
kios pastabos gal ir įdo
mios ir naudingos, bet 
vargiai derinasi su be
letristinio pobūdžio kū
riniu. Čia būtų buvę nau 
dingą daugiau nusižiūrė 
ti į minėtą Šatrijos Ra
ganos istorinių pasakoji
mų rinkinį. Vienas kitas 
pasakojimas galėtų būti 
gi aus tęs nis bei tr ump es - 
nis.

Būtų buvę naudinga 
rankraštį paduoti ko
kiam lituanistui peržiū 
rėti, nes pasitaiko kal
bos ir rašybos netikslu
mų. Ypač ne vietoj dės
tomi kableliai arba jų nė
ra, kur reikia. Pasitai
ko ir sintaksinių sakinio 
nelygumų. Jaunimui ski
riamos knygos kalba ir 
rašyba turėtų būti be 
priekaištų. J. Batūraitės 
piešinėliai tėra tik mė
gėjiško pobūdžio.

Baigiant tenka pasa
kyti, kad autoriai atliko 
gan naudingą darbą, įdė
jo nemaža triūso, nors 
darbo apipavidalinime 
šio ar to pasigestum.

A. Rimtenis

negirdima muzikos, arba neat
kreipiama visai atydos į deko
racijų buvimą, choro dalyvavi
mą ir t.t. Turint tą visą sunku
mą ir sudėtingumą dėmesy, pa
prastai statomi tokie dalykai 
tik ten, kur yra didelis ištek
lius lėšų, dainininkų, orkestran
tų, dirigentų, piešėjų, atatinka
mos patalpos ir t.p. Tuo tarpu x 
pas mus nieko to nebuvo ir kuo
met šiandien prisimenama pir
muosius darbus, net juokas ima.

Lietuva gyveno vos antruosius 
metus nepriklausomybės, netu
rėdama nei savo valiutos, nei rei
kalingų ginklų, nei kariuomenės 
tinkamai kuo aprengti ir dabo- 
jant nuo priešo sienas, dar gink- 
lams tebeskambant, menininkai 
pradeda rūpintis menu. 1920 m. 
pradžioje lyg gandrai pradeda iš 
įvairių kraštų grįžti visokie me
nininkai: tapytojai, skulptoriai, 
muzikai, dainininkai, draminin 
kai, poetai. Susirinkę keliolika 
asmenų susibūrė į vieną orga
nizaciją -- "Lietuvių Meno Kū
rėjų Draugiją". Draugijos na
riai sulig savo specialybe pasi
dalino į sekcijas; muzikos sek
cija susikūrė 1920 m. gegužės 
mėn., kurion įėjo šie muzikai: 
Galaunienė, Grigaitienė, J. Tal- 
lat-KelpŠa, Naujalis, Štarka, V. 
Žadeika, J. Žilevičius, tai pir
masis muzikų būrys, o vėliau 
prisidėjo grįžę iš užsienio: Ka~ 
čanauskas, Bieliūnas, Byra. Iš 
Šio būrio nė vieno nebuvo, kuris 
būtų kur nors operoje vaidinęs 
ar dirigavęs (išskyrus Grigaitie
nę ir Bieliūną, kurie Rusijoje 
porą menkučių rolių, pripuola
mai operoje buvo porą kartų 
vaidinę). Neatsižiūrint į tai, bu
vo pradėta svarstyti apie pasta
tymą operų lengvesnių atskirų 
scenų, pianu pritariant. Kadan
gi šalia veikė ir dramos sekci
ja, tat Meno KUrėjų Draugija pa 
sistengė iš Miesto Valdybos iš

Lietuvos Operos Taryba 1920 m. J. Žilevičius, J. Tallat-Kelpša, 
St. Šilingas ir K. Petrauskas.

nuomoti teatrą, kad galėtų savo 
pastatymus pradėti, jei jie įvyk
tų (visa ui vyko tuolaikiniam 
lietuvių centre — Kaune); to te
atro administratorium buvo pa
kviestas J. Žilevičius.

Teatras buvo labai apleistas. 
Langų daug buvo išdaužytų, du
rys nevisos tvarkoje, šviesa 
menka, dekoracijos senos, nudė
vėtos, nei rūbų, nei scenai bal
dų; publikai kėdės suklerusios, 
čirškėdavo, jei kiek pasijudin
davo; sienų tinkas kur nekur bu
vo pakenčiamas, per stogą van
duo bėgo; artistų kambariuose 
nebuvo kėdžių nei langų, jie bu
vo popieriais užlipdyti ir skudu
rais užkaišioti. Taipatrodėtuo
met vienintėlis Kauno miesto te
atras. Kadangi ir už tą daržinę 
reikėjo miestui mokėti nuomą, o 
draugija neturėjo tam lėšų, te
atras buvo išnuomojamas šo
kiams, baliams, vaidinimams žy
dų ir rusų, retkarčiais vokiečių 
ir lietuvių ruošiamiems koncer
tams. Iš gaunamos nuomos bu
vo apmokamos algos tarnauto
jams, miestui nuoma, o pelnas 
ėjo būtiniems dalykams taisyti 
bei naujiems įsigyti.

1920 m. vasarą grįžo iš Rusi
jos Kipras Petrauskas, iš Ame
rikos M. Petrauskas ir A. Sodei
ka, Jie suruošę po koncertą išva
žiavo į Vilnių (tuomet lietuviai 
buvo Vilniuje) operetės organi
zuoti su M. Petrausku priešaky
je. Kauniškis muzikos būrelis 
savo darbą tęsė toliau ir prak
tikos pavienių operos scenų pra-

K. Petrauskas "Traviatoj" 
Alfredo vaidmenyje.

sidėjo dainininkės Grigaitienės 
bute. Buvo manoma statyti sce
nas iš op. Eugenijus Oneginas, 
Pirmuosius operos statymus 
pasižadėjo finansiniai paremti 
D-jos Valdyba. Tuo tarpu lenkai 
užėmė Vilnių ir broliai Petraus
kai su Sodeika atsirado Kaune. 
Dar esant Petrauskams Vilniu
je, kauniškių būrelis buvo pasiun
tęs du kartus pas juos savo pa 
siuntinį Kačanauską kviesti pri
sidėt prie operos kūrimo darbo, 
nes būrelis buvo įsitikinęs, kad 
jiems atvykus, darbas eis grei
čiau ir bus galima vis kokią 
nors operą pastatyti, bet jie 
griežtai atsisakė. Kuomet jie 
atsidūrė Kaune, tai K. Petraus
kas vėl buvo kviečiamas ir, su
tiko, ir tuomet gavęs iš Meno 
Kūrėjų Draugijos savo veikimui 

visą laisvę, ėmėsi darbo. Pasi
kvietė atatinkamus jo nuomone 
operai bendradarbius sekančius 
asmenis: St. Šilingą, J. Tallat- 
Kelpšą J. Žilevičių ir pats K. 
Petrauskas; Meno Kūrėjų Drau 
gija šių vyrų kvartetą pavadi
na Operos Taryba. Šis kvarte
tas ir yra faktinai Lietuvos Ope 
ros įkūrėjas. Dėka šio kvarte
to opera švenčia savo jubiliejų. 
Kadangi K. Petrauskas buvo vie 
nintelis autoritetas operos dar 
buotėje, nes jau Ka rališkoje ru
sų operoje laurus skynė, tat 
savaime aišku, jis didžiausias 
autoritetas buvo visame darbe, 
nes visi kiti šiame darbe buvo 
lyg viščiukai iš kiaušinio tik iš
siritę. Kvartetas pasidalįjo pa
reigas sekančiai: St. Šilingas, 
palaikydavo ryšius su reikalin
gais asmenimis, Tallat-Kelpša 
-- dirigento, nors nebuvo to stm 
dijavęs, bet kaipo rimtas teore 
tikas - kompozitorius galėjo tą 
darbą nugalėti, J. Žilevičius — 
Tarybos sekretoriaus ir Operos 
administratoriaus pareigas. K. 
Petrauskas buvo ant visų vy
riausias. Visi be mažiausio pa
sipriešinimo visus jo operos 
mene nurodymus aklai sekė. Jo 
žodis buvo visiems šventu skai
tomas. Susitvarkius tokiam 
aparatui, darbas tuoj prasidėjo 
visu smarkumu.

Nutarta statyti operą "Tra
viata" muz. Verdi. Reikia visų 
pirma knygų, jų nebuvo Lietu-

(Nūkei ta į 6 psl.)

PREMIJUOTOJI "KU KŪ”
JURGIS GLIAUDĄ

Los Angeles lietuvių 
dramos sambūrio suor
ganizuotame dramos vei
kalo konkurse žinomo 
dramaturgo Anatolijaus 
Kairio tragi-komedija 
laimėjo premiją. Premi
juotoji komedija, intri
guojančio "Ku-kū" pava
dinimo, buvo pastatyta 
scenoje. Premjera įvyko 
gruodžio-19 d. Los Ange
les mieste. Šventė, spon
taniškai pasidarė dvigu
ba: tai buvo Lietuvos 
Valstybinio teatro 50 me
tų jubiliejaus minėji
mas, ir pats laureatas 
Anatolijus Kairys atvy
ko premjeron.

1920 M. GRUODŽIO MEN. 19 D.
KAUNAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

1970 M. GRUODŽIO MEN. 19 D.

LOS ANGELES
CALIFORNIA J.A.V.
ANATOLIJAUS KAIRIO

3-jų, VEIKSMU, KOMEDIJA

Penkiasdešimties me
tų Lietuvos valstybinio 
teatro sukakties minėji
mui tai buvo skirtas vie
nas ir tuo tarpu vienin
tėlis spektaklis, netgi 
užbėgęs už akių minėji
mams, kurių organiza
vimą liudija žinios iš ok. 
Lietuvos.

Anatolijus Kairys Los 
Angeles lietuvių scenoje 
eina Petro Vaičiūno ant
rininku Lietuvos Valsty
binio teatro scenoje. Los 
angeliškiai pastatė pen
kis A. Kairio veikalus. 
Komedijos: Diagnozė,
Rūtos be darželių, reikš- 
mingiausioji komedija- 
sątyra Viščiukų ūkis, 
ši premjera Ku-kū, ir 
makabriškai-simbolinė 
pjesė Šviesa, kuri užsi
degė. A. Kairio veikalai 
mėgiami, sutraukia gau
singas auditorijas, pro
vokuoja diskusijas ir net
gi žiūrovų blokus, kas ir 
kaip sutiko su autoriaus 
tezėmis, arba nesutiko. 
Beveik visuose Kairio 
veikaluose už scenoje de
monstruojamos realy
bės, kasdienybės bei kas 
dieniško tipažo veikėjų, 
galima atrasti autoriaus 
rūpestingai užtušuoja
mą, bet veikalui reikš
mingiausią prasmingu
mą. Tai yra veikalo fo
nas. Tai yra simbolis, 
idėja, tezė. Ir tai išne
ša jo veikalus iš situa
cijų veikalų rubrikos, 
perkelia siužetą ir tipus 
kiton dimensijom Lygiai 
ši premijuotoji komedi
ja Ku-kū atrodo išvirši
niai skirta demaskuoti 
vakarykščių dipukų bur- 
žuazėjimą Amerikos ger
būvio klimate. Iš karto 
matyti autoriaus satyri- 
zavimas, nevengiama 
aštraus šaržo, smailaus 
dūrio į labai menkų per
sonažų dvasią. Epizodi
niai personažai atstovau
ja arba nesuteptą lietu

višką idealizmą, arba 
prisitaikymo suniekšė- 
jimą.

Laiko ir veiksmo jun
ginys išlaikytas klasiš
kai glaustai. Visas vei
kalas išsiskleidžia "vie
ną šeštadienio vakarą, 
pavasarį, inž. Jonaičio 
rezidencijoje, JAV, da
bartyje". Dešimts veikė
jų sudaro veikalo sąsta
tą. Jonaitienė, inž. Jo
naičio žmona stengiasi 
patekti į "aukštąją visuo
menę". Tam tikslui ji ne
sivaržo su labai nepro
tingomis išlaidomis, su
eina į konfliktą su savo 
vyru ir kitais šeimos na
riais. Ji suartėja su men
kaverčiais asmenimis, 
ieškančiais visokio pel
no iš jos užmačių. Paga
liau, nesuvokdama nei 
tos "aukštosios visuome
nės" esmės ir prigim
ties, patenka į tragiškai 
-komišką pralaimėjimo 
fazę; pralaimi ir priva
lo grįžti į kuklų išeities 
punktą, kuriame ir gimė 
"aukštosios visuome
nės” idėja.

Jonaitienė yra viso 
veikalo stumiančio ji jė
ga. Tai, nelyginant Lady 
Macbeth arba Madame 
Bovary, yra asmenybė, 
kaip sūkuriu pagauta sa
vo idėjos, savo nenumal
domo siekio ir pasiryžu
si griauti kliūtis, neboti 
priešinimosi. Atrėmusi 
savo siekį netiktai savo 
bet ir tariama savo duk
ters Gražutės laime, Jo
naitienė išsenka kovoj. 
Jos kovos priešininkais, 
autorius netiktai pastato 
epizodinio pobūdžio jos 
vyrą ir šeimos narius, 
bet ir pačią ją supan
čioja gyvenimo realybe. 
Smarkiai sušaržavęs Jo
naitienę, autorius laimi 
idėjos pristatyme, nes 
Jonaitienei tenka jau 
grumtis su nenugalima 
jos aplinkos jėga, su su
sigulėjusia aplink ją su
pančio gyvenimo struk
tūra. Todėl kaip Lady 
Macbeth kova dėl val
džios. Bovary siekis sa
vos laimės, lygiai Jonai
tienės apakimo siekis lai
mėti vietą aukštoje ame
rikinėje klasėje, nu- 
smerktas pralaimėji
mui, nes visur čia yra 
kova su realybe vardan 
chimeros. Ir kada mes 
išsklaidome sintentizuo 
tą Jonaitienę į jos de
tales, į daugį realių bui 
ties jonaitienių lietuviš
koje visuomenėje, atran 
dame tą ypatingą auto
riaus aštrumą suburti de
tales visumoje, ir duoti 
tipą.

Esant tokiam tipui sce
noje, stipriausiu jos prie 
šu laikyti intrigą, auto
rius turėjo pastatyti re
alybę. Jos prasmės pa
žeidimai ir vardan nere
alaus siekio papildomi 
absurdai, buvo reikalin
gi netiktai komedijiniam 
vyksmui, bet ir intrigos 
linijai. Gyvieji persona
žai čia turi įžengti epi
zodiniais bruožais. Jie 
labiau turi liudyti netik 
save, kiek siekio ir re
alybės konflikto gylį ir 
detales.

(Nukelta į 6 psl.)
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voje; telegramomis išrašytos 
greit pribuvo iš Italijos, bet 
neilgai trukus pranešė leidėjai, 
kad dainininkams jie knygas 
siunčia, bet jei norėsite orkest
rui gaidas gauti (jos yra visai 
kitokios negu dainininkams) tat 
turite užsimokėti už vaidinimo 
teisę tam tikrus nuošimčius nuo 
įeigų kiekvieno vaidinimo — or
kestro gaidos yra leidėjų mono
poly (Traviatos — beveik ir vi
sų kitų su maža išimtim Itali
joje). Gavę gaidas, tuo pradėjo 
visi darbuotis visu smarkumu. 
Tik buvo didžiausias vargas su 
lietuviškais žodžiais, nes ope
ra spausdinta italų ir vokiečių 
tekstais, o išversti visą veika
lą, kuris apie 3 vai. tęsiasi — 
tai ne valandos darbas. Verti
mą paskubomis pagamino poe
tas Faustas Kirša; o koks dar
bas teksto į knygas įtraukimas 
po gaidomis, kad tiktų. Vienur 
žodžių per daug, kitur per ma
ža, kitur reikia visai tekstą 
keisti, nes jis dainuojant neskam 
ba ir t.t. Tai buvo didelis dar
bas, kur dirigentas ištisas die
nas ir naktis sėdėjo iki visus 
tekstus sutaikė. Praktikos pra 
sidėjo teatro administracijos 
raštinėje — mažam kambarėly
je; ten buvo pora senų kėdžių, 
aplūžęs stalas ir pianas iš Že
mės Ūkio Ministerijos gautas, 
kurs buvo bėgant nuo vokiečių 
kieno tai paliktas, be savinin
kų. Artistai sėdėdavo ant pa
langių ir atsirėmę dainuodavo. 
Kuomet reikėjo solistams ruoš 
ti partijas, nebuvo kam pianu 
palydėti, reikia pianistų, o savo 
dar nebuvo, reikėjo vaikštinėti 
po kavines ir muzikantų tarpe 
ieškoti "pianistų"; radosi kele
tą žydų iš Vilniaus, bet geriau
sias pasirodė visai jaunutis, 
tuomet dar pusberniukas L. Hof- 
mekleris. Sutvarkius šį dalyką, 
tuoj reikėjo ieškoti suflerio, 
žmonių visur trūksta, paieško
jus nesirado, tat reikėjo pasi
imti administratoriui tuo tar
pu šį darbą iki galų gale pasi
painiojo A. Vanagaitis, "Mar- 

_gu£io" redaktorius, bet tai jau 
buvo po pirmo pastatymo. Re
žisuoti ir sceną sutvarkyti pa
siėmė pagelbon K. Petrauskas 
dramaturgą K. Glinskį.

Dekoratoriaus nebuvo, tik vė
liau radosi VI. Didžiokas, kuris 
šiek tiek senas dekoracijas api
plovė, vieną kitą dalį padirbo ir 
viskas buvo premjerai paruoš
ta. Rūbų teatre nebuvo, pirkti 
lėšų irgi nebuvo, tat Taryba nu
tarė, kad artistai vaidintų pa
prastuose išeiginiuose rūbuose. 
Vienintėlis tuomet štarka turė
jo būrelį mėgėjų chorą; jis pa
sižadėjo paruošti chorą, bet cho
ro praktikom nebuvo tinkamo 
kambario, reikėjo ieškoti kitur. 
Su dideliais vargais tą sutvar

kius, reikia galvoti apieorkest- 
rą, kuris operoje fundamentas: 
nebus orkestro, nebus operos. 
Čia reikėjo šauktis pagelbon "vi 
sų šventųjų". Muzikantų yra, bet 
tinkamų maža, o antra, nėra iŠ 
ko apmokėti; vieną kartą gali dy
kai pagroti, bet kitą -- reik vis 
vien apmokėti. Žydų 99%, lietu
vis vienų-vienas smuikininkas, 
kuris tinka operoje groti -- LeŠ 
kevičius. Trūko Kaune kai ku
rių instrumentų — apseinamebe 
jų, nes Lietuvoje tuomet nebuvo 
(fagotas, anglų ragelis). Stygi
nius sudarė šiaip taip, bet jie vi
si tarnauja restoranuose ar ka
vinėse. Tų įstaigų savininkams 
menas ir tautos garbė tuomet rū
pėjo vienaip, kai patiems muzi
kantams — kaip šuniui penkta ko
ja. Todėl, kur savininkas leidžia 
vakaro operoje groti, ten muzi
kantas politikuoja, kad daugiau 
markių gautų (tuomet dar vokie
čių markės buvo), o kur savi
ninkas neleidžia — ten muzi
kantas neva nori eiti; ,jų tarpe 
beveik visi svetimšaliai, todėl 
teko kreiptis į Vidaus Reikalų 
Ministerį R. Skipitį- ir į karo 
komendantą pagalbos; kai su jais 
buvo pasikalbėta, tuomet iš kar
to visi numatyti asmens pribu
vo į repeticijas ir vaidinimą. 
Kur reikėjo pučiamųjų instru
mentų, tai Krašto Apsaugos Mi 
nisteris Žukas ir jo padėjėjas 
J. Byla pagelbėjo: visuomet pri
siųsta vo iš kariuomenės orkest
rų pavienius reikalingus asme
nis, k.t.: iš Ukmergės, Kėdai
nių, Alytaus ir kitų kariuome
nės dalių. Kai trūko kokiai nors 
rolei solisto, buvo ieškoma Mi
nisterijų raštinėse, ten jų daug 
buvo surasta. Su dideliais var
gais visas dalis aptvarkę, per 
du mėnesius darbo, operą buvo 
galima pastatyti dirbant ištisas 
dienas — net kai kurias nak
tis — ypač paskutinės savai
tės.

Kuomet spaudoje buvo praneš
ta apie operos įvyksiantį vaidini
mą, mieste ir provincijoje in
teligentų tarpe buvo dvi nuomo
nės griežtos viena kitai, kurios 
turėjo gerą skaičių šalininkų; 
vieni kaiDtjo, kad ui tik svajo
nės ir vaikų darbas — kiti, kad 
viskas pasiseks; visi tomis min
timis ir gyveno. Pradėjus bilie
tus ruošti parduoti, neužsidarė 
administratoriaus, tuomet gy
venusio teatro rūmuose, durys 
ištisas dienas; vieni stengėsi 
patekti vaidiniman, jausdami di 
delį istorinį įvykį, kiti — įdo
mumo dėlei. Kadangi teatras 
turėjo vos 500-600 sėdynių, at
skyrus valdžios, miesto valdy
bos, diplomatinio korpuso, sei
mo prezidiumo vietas, tai par
davimui liko labai mažas skai
čius. Seimo nariai ir kiti žy
mūs asmenys, kurie nesitikėjo 
kasoje gąuti bilietų, stengėsi

PREMIJUOTOJI
"KUKŪ”...

(Atkelta iš 5 psl.)
Sambūris jau susigu

lėjęs į darnų vienetą. 
Režisierė Dalila Mac- 
kialienė atskleidžia Kai
rio veikalo avanscenišku- 
mą ir foną stipriais, iš
mąstytais mostais. Ka
lambūro, dialogo rėžio 
arba situacijos prasmę 
režisierė patiekia ryš
kiais reljefais, niekad 
neleisdama persona
žams sueiti į "bekonflik- 
tiškumą" scenoje. Šito
je komedijoje, kur yra 
dominuojąs personažas, 
vedamas per veikalą jo 
nerealus ir nenugalimo 
siekio, ir supamas devy
nių kitų komponentų, re
žisierė rado puikų balan - 
są visų komedijos jėgų 
išdėstyme.

Jonaitienę vaidino V. 
Jatulienė herojiškai iš
nešusi vaidinimo svorį 
nepalūžtančio stiprumo 
ženkle, kol, pasiekusi lū 
žio apologejų,ji vėl atsi-

įvairiais būdais juos gauti; rado
si ir perkupčių, kurie norėjo sa
vo patarnavimus siūlyti kelis 
kartus pabrangintomis kaino
mis. Vienu žodžiu, tuomet visų 
akys buvo nukreiptos į operą.

1920 m. gruodžio mėn. 31 d. 
7 va. 15 min. vak. pasirodė sce
noje St. Šilingas, Operos Tary
bos Narys, prakalbėdamas į pil
nutėlę salę, kimšte prikimštos 
publikos sekančiai: "Daug yra 
tautos gyvenime svarbių etapų 
prie kurių tauta prieina tik per 
šimtus metų. Vienas tų istorinių 
etapų lietuvių tautai bus ši die
na. šiandien Susilaukėm tos die
nos, kada nepriklausomoje Lie
tuvoje galima atidaryti pirmąją 
lietuvių operą“. Kas beatmins vi
sa ką toliau jis sakė. Daugeliui 
ašaros akyse žibėjo, tai džiaugs
mo ašaros, panašiai kaip žibė
jo susilaukus pirmos lietuvių 
kalba spausdintos, laisvę spau
dai atgavus, knygos. Tai buvo 
momentas, kurio niekas neuž
mirš iš tų, kurie turėjo laimės 
ten būti. Ir štai, šią graudingai 
džiaugsmingą valandą, staiga pa 
sikelia uždangą ir, kaip perkū
no griausmas suskamba iš vi
sų solistų lūpų, chorui ir orkest - 
rui pritariant "Lietuva Tėvyne 
mūsų". Po to prasidėjo uver
tiūra ir opera jau pradėjo pir
muosius žingsnius savo gyveni 
mo. Vieni solistai drebėjo iš 
baimės, kiti iš nuovargio. 

naujina vyro meilės pa
reiškime. Jonaitis — ku 
rį vaidino E. Jaunilaitis 
turėjo tenkintis gana epi
zodiniu vaidmeniu, kuria
me daugiau buvo skirta 
rezonuoti dėl susidariu
sios padėties. Gražutė, 
Jonaičių duktė, R. Ja
nulaitienės pildyme buvo 
patraukli ir idealiai lie
tuviška mergaitė. Myko
las Jonaitis, Jonaičio tė 
vas, suvaidintas V. Do
vydaičio buvo šiltas ir 
mums visad teigiamas 
"lietuvis iš Lietuvos", 
kuris ne įpranta ir niekad 
ne įpras į gyvenimą be 
lietuviškų gegučių ir jų 
išganingojo "ku-kū". Jo 
priešprieša buvo piano 
profesorius Gaida — V. 
Gilys — ir dailininkas 
Šarka — J. Pupi'us, ku
rie buvo labai geri sa
vo epizodinėse rolėse, 
susipratę su amerikinio 
gyvenimo tempu, prara
dę lietuvišką sentimen
tą "ku-kū" pasauliui. To 
kios pat buvo ir Jonai
tienės draugės, Raudie- 
nė — vaidino E. Dovy
daitienė, ir Bubnienė — 
R. Urbanienė — kurios 
buvo suvaidintos išvirsi 
nio siekio ženkle, tačiau 
kiekviena turėjus savo 
individualius tikslus, net 
gi priešingus Jonaitie
nės siekiui. Niki — V. 
Saklauskas, ir Šunų gau 
dytojas — M. Pnšman 
tas, turėdami tik kelių 
išėjimų roles, tiek kiek 
leido vaidinimo tekstas, 
buvo nuoširdūs ir suta
pę su vaidmeniu.

Dailininko A. Žaliū- 
no dekoracijos, kaip vi
suomet, buvo geros, 
"portatyviškai - išsa
mios", kuo jau galėjo 
įsitikinti chicagiečiai re 
gėdami Chicagoje Žaliū 
no dekoracijas "Šviesa 
kuri užsidegė" veikale 
per pirmąjį teatro festi
valį.

Premjerinė "Ku-kū", 
savaime aišku, turės 
prieš akis ilgą ir įdo
mią kelionę per kitas lie
tuviškas scenas.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

P. Plechavičiūtė-Balandienė sukaktuvininkui V. Tamošiūnui įtei
kia tortą. K. Sragąusko nuotrauka

DETROITE PAGERBTAS VINCAS 
TAMOŠIŪNAS

Praeitais metais gruodžio 
12 d. Detroito Lietuvių Na
muose L.Š.S.T. pirmininkas 
Vincas Tamošiūnas buvo 
pagerbtas šauliškos veiklos 
50 metų sukakties proga.

Pagerbime dalyvavo 250 
Kai kurie svečiai buvo at
vykę ir iš tolimesnių vietų.

Pagerbimo programą pra
vedė Stasio Butkaus šaulių 
kuopos pirmininkas Leo
nardas Šulcas. Trumpą Vin
co Tamošiūno veiklos ap
žvalgą padarė šaulė Stefa 
Kaunelienė. Iš padarytos 
apžvalgos Vincui Tamošiū
nui būtų galima priskirti ir 
daugiau tos veiklos kaip 50 
metų. Lietuviškas patriotiz
mas jame buvo įsišaknijęs 
nuo jaunų dienų.

Šautuvą į rankas gauna 
ir kariauti pradeda 1919 
metais būdamas Zarasų 
progimnazijos gimnazistas.

Zarasų komendanto Bro
niaus Zaleskio pastangomis 
Zarasuose buvo sudarytas 
iš moksleivių savisaugos 
būrys ir apginkluotas. Į tą 
būrį buvo įsijungęs ir Vin
cas Tamošiūnas.

Būriui teko ne tik kelius 
saugoti, patruliuoti gatvė
se, bet ir kariauti su lenkų 
kariuomene.

Vinco Tamošiūno veiklą 
yra sunku trumpame 
straipsnyje aprašyti. Tar
nybą pradeda policijoje. 
Vėliau grūdinasi karo mo
kykloje. Po mokyklos vėl 
policijos tarnyba. Jis yra 
Utenos Molėtų, Tauragnų, 
Vyžuonių, Smalvų ir Zara
sų policijos nuovados virši
ninku ir dažniausia tose pat 
vietose ir šaulių būrio vadu. 
Vėliau rezistencijos kovoto

jas.
Gyvendamas Vokietijoje 

irgi nesėdėjo sudėjęs rankų. 
Jis buvo Offenbacho sto
vyklos komiteto pirmininku 
ir vėliau ėjo įvairias parei
gas.

Atvykęs į Ameriką pir
miausia įsijungė į Rezisten
cinę Santarvę ir būdamas 
valdyboje rūpinosi Vasario 
16 gimnazijos išlaikymu. 
Tur būt nėra Detroite to
kios organizacijos kurioje 
V. Tamošiūnas, kaipo narys 
ar rėmėjas nedalyvautų. 
Myli jaunimą ir jį remia. 
Ypač labai rūpinasi ir litua
nistine ”Aušros” mokykla. 
Mėgsta skaityti ir remia 
spaudą. Prenumeruoja ir 
skaito daug laikraščių ir 
pats juose bendradarbiau
ja.

Maldą prieš valgį atkal
bėjo Stasio Butkaus šaulių 
kapelionas kun. Viktoras 
Kriščiūnevičius. Meninę 
programą išpildė jaunimas : 
skautų orkestras „Miško 
Broliai”, vadovaujamas Al
gio Vaitekaičio, pagrojo ke
letą dalykėlių. Muzikos mo
kinė Irena Vizgirdaitė 
Akompanuojant Vidai Bliū- 
džiūtei padainavo tris liau
dies daineles, o Pranas Za- 
ranka paskaitė iš Vinco Ta
mošiūno kūrybos ”švinto 
Jono kumelys”.

Suka ktuvininką žodžiu 
sveikino 26, o raštu net 46 
asmenys bei organizacijos. 
Dauguma sveikintojų įteikė 
ir dovanas. Didžiausia V. 
Tamošiūnui buvo dovana, 
tai Clevelando naujai susi
kūrusios šaulių kuopos svei
kinimas.

A. Grinius

NESAVANORIŠKA KELIOHĖ Į SIBIRĄ ANDREI AMALRIK

MASKVOJE, BET NEILGAM...
mi

Už savaitės gavau laišką iš savo advokatą, kuria
me jis rašė, kad vyriausias teismas ilgai delsė ir tik 
birželio 20 d. nusprendė panaikinti liaudies teismo 
sprendimą.

Kitą dieną aš pasiėmiau laišką ir nuėjau įpoli- 
ci ją. Viršininkas ilgai skaitė ir pagaliau pakėlęs gal- 
vą.pasakė, kad jis negavęs jokių nurodymų, bet tuoj 
pat pastebėjo: "Palauk, gal kas yra šios dienos paš
te".

Pašte tikrai buvo raštas su vyriausiojo teismo 
sprendimu ^panaikinant ankstyvesnįjį nutarimą mane 
deportuoti. Tas raštas buvo pasirašytas liepos 20 
d., bet visas mėnuo užtruko, kol jis pasiekė Novo- 
krivočeino.

— Mes nežinome kaip pasielgti, — pasakė de
partamento viršininkas pik. Korotki. —Mes dar nie
kad praeity nebuvome susidūrę su panašiu atsitiki
mu. Palauksime valstybės gynėjo nutarimo. Bet iki 
tol ir toliau dirbk kaip ir anksčiau. Kiekvienu atveju 
kol valstybės gynėjas nutars, mes tave "pusiau" iš
laisviname.

Liepos 24 d. paštininkė man iškilmingai įteikė 
telegramą: "Važiuok nieko nelaukdamas. Tavo buvi
mas Maskvoje reikalingas. Turi užtenkamai oficia
lių dokumentų. Glinzburg."

— Ką jie rašo? — pasiteiravo paštininkė.
— Rytoj aš išvažiuoju.
Kitą rytą vėl nuėjau į policiją diskutuoti dėl iš

vykimo. Aš jiems norėjau paaiškinti, kad po to, kai 
vyriausias teismas panaikino mano bausmę, nebėra 
jokio reikalo manęs čia laikyti. Jei valstybės gynė

jas nutars iš naujo svarstyti mano reikalą ir bus 
patvirtintas pirmasis teismo sprendimas, tai manė 
iš naujo deportuos. Kiekvienu atveju jie man gali iš
duoti kelionės lydraštį iki Maskvos, nes ten mano 
buvimas yra būtinas.

— Ar viršininkas yra? — paklausiau budinčio 
policininko.

— Ne.
— Ar yra jo pavaduotojas.
— Nieko nėra. Šiandien yra komunistinis sek

madienis ir visi išvyko statybon. Ateikite rytoj.
Kas daryti? Buvo tik du sprendimai: praleisti 

naktį užeigos namuose ar grįžti rytoj. Arba polici
ja duos man leidimą išvykti, arba griežtai atsisakys 
tai padaryti. Arba, kadangi man rašė vykti tuoj pat 
nieko nelaukiant, reiktų išvykti nieko neprašant lei
dimo. Eidamas Novokrivočeino gatvėmis galvojau ir 
pasirinkau antrąjį sprendimą, išvykti tuoj pat be lei
dimo savo rizika.

Kitą dieną Amalrik išvyko be dokumentų ir pri
sistatė į geležinkelio stotį Taiga.

Gia pirmas dalykas ką jis padarė, tai atidavė 
savo bagažą apsaugon ir nuėjo nusipirkti bilieto. Bet 
tuo metu kai artinosi prie kasos pajuto ant savo pe
ties renką.

— Eik su manimi, —pasakėpolicijos leitenan
tas, rodydamas į savo įstaigos duris. — Kur važiuo
ji? Kur tavo bagažas? Ar turi popierius?

Aš pagalvojau iš pradžių, kad Novokrivočeino 
policijos viršininkas sužinojęs apie mano išvyki
mą įspėjo geležinkelio policiją, kad mane sulaiky
tų.

--Aš vykstu į Maskvą ir mano bagažas yra ap
saugoje, — pasakiau ir pakišau savo pasą. Ten bu
vo policijos antspaudas Maskvos 5-to policijos de
partamento, kad aš išbrauktas iš registracijos są
rašų ir įrašytas į Tomsko apygardą 1965 m. gegu
žės 29 d.

Aš paaiškinau, kad buvau deportuotas į Novo

krivočeino rajoną, bet vyriausias teismas panaiki
no mano bylos sprendimą ir grįžtu į Maskvą.

— Turite vyriausiojo teismo sprendimo teks
tą? — paklausė leitenantas.

— < Ne. Jis yra Novokrivočeino policijoje.
— Ir išsilaisvinimo pažymėjimas?
— Aš neturėjau laiko jo išsiimti, nes mano ad

vokatas telegrama mane skubiai iššaukė į Maskvą.
— Parodykit man telegramą.
— Ji yra lagamine. Ar galiu pasiimti jį iš ap

saugos?
Policijos leitenantas trumpai delsė. Aš supra

tau, kad Novokrivočeino policija mano reikalu dar 
nepadarė jokių žygių ir jis tik buvo suintriguotas ma
no išvaizda ir kad aš su savimi neturėjau bagažo. 
Kad aš neturiu išlaisvinimo pažymėjimo jįužaliar- 
mavo, bet tvirtinimas apie vyriausiojo teismo nuta
rimą į jį padarė didelį įspūdį.

— Ar tu manai, kad tave sutiks iš naujo įre
gistruoti Maskvoje? —paklausė jis žiūrinėdamas pa 
są.

— Aišku, nes vyriausias teismas nusprendė, 
kad ankstyvesnis sprendimas buvo padarytas be 
pagrindo.

— Gerai. Tu gali vykti, — pagaliau jis nuspren
dė.

Laimei prie stoties perono privažiavo greita
sis traukinys ir greit užėmiau vietą. Aš galvojau, 
kad dabar geležinkelio policija pasambins į Novo
krivočeino patikrinti ar tikrai aš paleistas, o anie 
pasakys, kad man neišdavė jokio pažymėjimo ir esu 
pabėgęs ir pakely arba atvykus į Maskvą mane su
areštuos.

Tris dienas ir tris naktis praleidau traukiny pil
nas baimės. Bet niekas manęs nesulaikė ir liepos 29 
d. 7 vai. ryto išlipau Komsomolo aikštėje Maskvoje.

(1970 m. gegužės 26 d. Amalrik iš naujo buvo 
areštuotas ir deportuotas į Sibirą).



1971 m. sausio 6 d. DIRVA Nr. 1 — 7

^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
ĮSPĖJIMAS DĖL NAMŲ 

MOKESČIŲ
Namų mokesčiai turi būti 

sumokėti iki š. m. sausio 
19 d.

Turintieji skundų dėl mo
kesčių pakėlimo privalo as
meniškai atvykti į Board of 
Revision įstaigą Clevelan
de, 1219 Ontario St., III 
aukštas ir įteikti raštu 
skundą, užpildydami spe
cialią anketą.

Tie, kurie turėtų sunku
mų ir būtų reikalingi pagal
bos, prašomi kreiptis į p. 
Juozą Stempužį tame pačia
me pastate I aukšte, kam
barys 110, arba telefonu — 
24'1-2700, Ext. 671.

• Dirvos inventorizaciją 
praeitą sekmadienį, sausio 
3 d. atliko Vilties draugijos 
valdybos pirm. A. Laikūnas 
ir sąskaitybininkas J. Kaz
lauskas, talkinami J. Palu
kaičio, S. Juozapaitienės, V, 
Blipstrubo ir V. Kizlaičio.

REIKALINGA
ŠEIMININKĖ-VIRĖJA
Šv. Jurgio parapijos kle

bonijai reikalinga šeiminin- 
kė-virėja. Kitus ruošos dar
bus, kaip valymą ir kt. at- 
liaka kita patarnautoja.

Šeimininkė - virėja, jeigu 
norės, galės gyventi klebo
nijoje.

Dėl šąlygų prašoma tar
tis su klebonu kun. B. Iva
nausku. St. George’s Lithu
anian Chūrch, 6527 Supe
rior, Cleveland, Ohio 44'103. 
Tel. (216) 431-5794.

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

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

STATIONARY ENGINEER
Mušt have City of Detroit first class license.

Swing shift.
Apply employment office 

JEFFERSON ASSEMBLY PLANT 
965 Clairpointe

ACHRYSLER
CORPORATION

Detroit, Michigan
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER (96-6)

Neringos tunto sueigoje gruodžio 21 d. naujai pakeltieji davė skau
tininkų įžodį: D. Kavaliūnaitė, V. Staškus, E. Jakulis ir J. Petraity
tė. V. Bacevičiaus nuotrauka

CLEVELANDO 
LIETUVIAI ŠIO 

ŠIMTMEČIO PRADŽIOJE
Chicagoje 1916 metais iš

leistas ”Metraštis” apie Cle
velando lietuvių šv. Jurgio 
parapiją įdėjo tokį aprašy
mą, kurį čia pilnai ir patei
kiame (kalba palikta origi
nali) :

”Šios parapijos organiza
torium yra kun. Jonas Sut- 
kaitis iš Pittsburgo, Pa., 
kuris uždėjo ją 1895 m. Nuo 
1895 ligi 1897 m. parapiją 
valdė kun. J. Delinikaitis; 
nuo 1898 liki 1901 m. — 
kun. J. Mašiotas; nuo 1901 
ligi 1905 m. — kun. J. Jan
kus; nuo 1905 ligi 1906 m. 
— kun. J. Plaušinaitis; nuo 
1906 ligi 1907 m. — kun. 
V. Paukšta. Nuo 1907 m. 
ligi šių dienų parapiją val
do kun. J. Halaburda.

Kun. J. Jankus 1900 m. 
pastatė bažnyčią, sutvarkė 
lietuvių draugijas: šv. Jur- 

. gio ir šv. Kazimiero. Kun.
Juozapas Halaburda 1908 
m. įsteigė parapijinę mo
kyklą, kurioje mokinasi 
daugiau, neg 300 vaikų. Dė
lei vietos stokos, apie 200 
dar turi lankyti viešąsias 
mokyklas. Prie šv. Jurgio 
parapijos priklauso apie 
700 šeimynų; pavienių esa
ma apie 250; merginų — 
652. Iš viso dūšių parapijo
je apie 4,000. Lietuviai dir
ba automobilių ir dailidžių 
dirbtuvėse, taipgi prie viso
kių mašinų. Uždirba į dieną 
nuo $1.75 iki $4.00 ir kar
tais net iki $6.00. Inteligen
tų profesionalų čia nėra, bet 

užtat smuklininkų tai ne- 
stoką.

Draugijos: šv. Jurgio, na
rių — 300, turto — $2,00.- 
00; šv. Kazimiero, narių — 
500, turto — $4,000.00; šv. 
Juozapo, narių — 200, tur
to — $400.00; šv. Kazimie
ro uniformose, narių — 
120, turto — $1,500.00; Vy
tauto gvardija, narių — 80, 
turto — $200.00. Randasi 
taip-gi trįs kuopos S.L.R.,
K.A. Narių visose apie 600. 
Lietuviškas Teatrai i š-k a s 
Benas narių turi apie 40. 
Lietuvių Orkestrą — narių . 
15. Piliečių Kliubas — na
rių 80, turto $100.00. Pane
lės švenč. Nek. Prasid. — 
narių 150, turto — $300.00. 
Dr. šv. Onos mergaičių čia 
augusių — narių 80, turto 
— $100.00. Dr. Šv. Rožės — 
narių 80, turto — $115.00. 
Dr. šv. Aloizo — narių 70. 
Vyčių 25 kuopa — narių 
300, turto — $200.00. Teat
rališkas dain. choras — na
rių 80, turto — 300 dolerių.

Iš Kauno rėdybos lietu
vių čionai esama daugiau
sia; vilniškių — ne tiek 
daug. Laikraščių skaito 
80/< ; "Draugą’’ ir "Katali
ką” labiausia mėgsta.

Clevelando lietuviai yra 
geri tautiečiai. Kiekvieną 
svarbesni sumanymą atjau
čia; tautos reikalams nesi
gaili aukų. Tėvai leidžia no
riai savo vaikus į parapiji
nę mokyklą, tik ne visi te
gali taip daryti delei vietos 
stokos. Kol kas kiti turi 
asiganėdinti ir viešąja. Bet 
visgi parapijinėje mokyk
loje esama 300 su viršum 
mokinių, kuriais rūpinasi 5 
seserįs Notre Dame’ kon
gregacijos.

Kas link doros, gana gra
žiai užsilaiko, išėmus keletą 
išgamų. Daugelis jaunikai
čių gyvena labai ekonomiš
kai. Nemažai lietuvių turi 
įsigiję savastis. Kiti vėl už
siima vertelgyste su stebė
tina pasekme.

1909 m. susitvėrė Skoli
nimo ir Namų Statymo 
Bendrovė, kuri gerai gy
vuoja. 1914 m. įsikūrė dar 
kita, į aną panaši: Lietuvių 
Pajininkų, iš kurios taipgi 
nemaža gero tikimasi susi
laukti.

Parapijos stovis neblo
giausias. Skolos nebėra vi
siškai, net banke dar yra 
padėta $25,500. Liepos mė
nesį 1915 m. tapo užpirkta 
pačiame mieste du margu 
ir vienas trečdalis žemės, 
ant kurios ketinama statyti 
naują bažnyčią, mokyklą ir 
vimnąziją”.

Pateikė Kęstutis žygas

• Clevelando akademikės 
skautės atsiuntė Dirvai au
ką 5 dol. už talkinimą ren7 
giant bendras Kūčias.

• Rita Galinytė-Elam, 28 
metų amžiaus, trumpai pa
sirgusi, gruodžio 29 d. mirė.

Po gedulingų pamaldų 
Nauj. parapijos bažnyčioje, 
palydint dideliam būriui gi
minių ir draugų buvo palai
dota Visų Sielų kapinėse.

Liko dukrelė Daina 4 me
tų amžiaus.

JŪS ESATE PRIEŽASTIS 
KODĖL MES ESAME ČIA!

Čuyahoga Community College siūlo daugiau kaip 700 kursų nuo pirmadienio 
iki šeštadienio —r dieną ir vakarais. Galimybė yra, kad vienas iš jų yra jums. 
Imkite vieną klasę arba pradėkite diplominei programai, dabar užsiregistruo
dami žiemos ketvirčiui.
Trys-C siūlo jums platų pasirinkimą technologijoje, biznio ir kituose siūlo
muose užsiėmimuose lygiai kaip suprantama išskirstymą laisvųjų mokslų kur
so. Jaunimui ir suaugusiems lankant pilnu ar daliniu laiku College keturiose 
vietovėse Clevelando mieste, Parma, Lyndhurst ir Warrensville Heights.
Tai yra jūsų college su atviromis durimis visiems, vidurines mokyklas baigu
siems, 19 metų amžiaus ar vyresniems, kurie nėra baigę vidurinės mokyk
los, bet kurie gali pasinaudoti college lygio instrukcijomis.
Žemas instrukcijų mokestis — Jūs galite sau leisti eiti į CCC — mokestis yra 
tarp žemiausių Ohio. Nes Trijų-C yra vieša institucija išlaikoma apskrities ir 
remiama valstybės. Dalinio laiko studentai moka $7.70 už ketvirčio kredito 
valandą. Vidurkis išlaidų Trijų-C kurso (3 valahdų kredito yra $23.10.

REGISTRATION
For classes at the WESTERN CAMPUS or the SOUTHEASTERN ACA- 
DEMIC CENTER, register at the WESTERN CAMPUS, 7300 York Rd., 
Parma, on:

Jan. 5, 6, 7 — 9 a. m.-3 p. m., 6-8 p. m.
Jan. 8 — 9 a. m.-3 p. m.
Jan. 9 — 9 a. m.- noon

Registration for evening classes at the Southeastern Academic Center will 
also be held at Warrensville Heights High School, 4270 Northfield Rd., on: 

Jan. 4 — 6-8 p. m.

Papildomoms informacijoms dėl registracijos, skambinkite 845-4000 (Western 
Campus ir Southeastern Academic Center) ar 241-5365 Metropolitan Campus 
and Eastern Academic Center).

For classes at the METROPOLITAN CAMPUS or the EASTERN ACADEMIC 
CENTER, register at the METROPOLITAN CAMPUS, 2900 Community 
College Avė., according to the following schedule:

Naujiems 
studentams

grįžtantiems 
arba studijavusiems

Day registration
Jan. 8 — 9 a.m.-2 p.m.

Evening registration 
(Evening classes only)

Jan. 6, 7 — 4-8 p. m.

Day registration
Jan. 5, 6, 7 — 9 a.m.-2 p.m. 

Evening registration
(Evening classes only)

Jan. 5, 6, 7 — 4-8 p.m.
Jūsų patogumui, jeigu jūs negalite užsiregistruoti pagal viršuj duotą planą, 
prašau susisiekite su Metro Office of Admissions and Records, 241-5365.

Klasės prasideda sausio 11d.

Čuyahoga Community College
• Dr. VI. Ramanauskui 

už auką $20.00 Dirvai ir lin
kėjimus, nuoširdžiai dėko
jame.

• Inž. Alg. Pautieniui už 
auką $25.00 Dirvai paremti 
nuoširdžiai dėkojame.

CLEVELANDO PARENGIMU
_ _ _  KALENDORIUS —

VASARIO 6 D, Žaibo Klubo 
banketas.

VASARIO 14 D. Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo su
kakties minėjimas Nauj. para
pijos salėje. Rengia ALT Cle
velando skyrius.

VASARIO 20 D. Pilėnų tunto 
tėvų komiteto tradicinis blynų 
balius.

KOVO 20 D. Kaziuko mugė 
Nauj. parapijos salėje.

BLANDŽIO 17 D. Tradici
nis Vysk. M. Valančiaus lit. 
mokyklos balius.

GEGUŽES 8 D. Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokyklos va
karas. Programoje Toronto jau 
nimo ansamblis "Birbynė".

GEGUŽES 22 D, Čiurlionio 
ansamblio išvykos P. Amerikon 
koncertas Nauj. parapijos salė
je.

RUGSĖJO 25 D. tradicinis 
Dirvos vakaras.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

AUKOS DIRVAI
Detroito Lietuvių Orga

nizacijos, įvertindamos Dir
vos patarnavimus rengiant 
joms kurį nors parengimą, 
aukojo:

Jūrų šaulių švyturio kuo
pa — $10.00.

Lietuvių Namų Draugija

• Jis sveikina jus su vie
nu iš 5000 gvazdiku, kurie 
bus panaudoti š. m. gėlių ir 
namų parodoje vasario 20 
-— 28 d. Cleveland Public 
Auditorijoje.

Bilietai parduodami iš 
anksto papigintomis kaino
mis pas gėlininkus ir sodi
ninkus. Pirkdami dabar su
taupysit. 50 centų. 

ir Dariaus ir Girėno klu
bas — $25.00.

Stasio Butkaus šaulių 
kuopa — $10.00.

SLA 352 kuopa — $10.00.
Už aukas Dirva nuošir

džiai dėkoja.
• Detroito Lietuvių Kul

tūros Klubas per pirm. A. 
Musteikį Dirvai atsiuntė 
auką $5.00.FOREMAN
Experienced in the man- 
ufacturing of MILLING 
CUTTERS.

Knowledge of MILL
ING and GRINDING 
OF CUTTERS neces- 
sary, supervision exper- 
ience required.

216-238-3311
(1-5)

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• Danguolė Sadūnaitė. 
LAIŠKAI DIEVUI. Eilėraš
čiai. 72 psl. Išleido Ateitis. 
Aplanko piešinys Nijolės 
V edegytės-Palubmskienės.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dirva gavo iš įvairių 
organizacijų vadovybių ir 
pavienių asmenų daug svei
kinimų ir linkėjimų Kalėdų 
ir N. Metų proga.

Visiems s v e į kinusiems 
nuoširdžiai dėkojame.

• "Naujosios Vilties" 
naujas numeris išeis 1971 
m. gegužės mėn. gale, prieš 
ALTS suvažiavimą Philadel 

Pranešame kolegoms, draugams, 
kad šių metų gruodžio mėn. 23 dieną, 
sulaukęs 58 metų, staigiai mirė, mano 
brangus vyras, mūsų tėvas, uošvis, se
nelis, diplomuotas ekonomistas, Neo- 
Lithuania filisteris

A. t A.
JONAS POVILAITIS.

Palaidotas 1970 m. gruodžio mėn. 
28 d., Omahoje, Nebraskoje, Kalvarijos 
kapinėse.

Dideliame skausme lieka:
žmona Jadvyga, 
dukra Loreta, 
sūnus Ringaudas ir 
marti Valė 
su šeimomis

Dirvos bendradarbiui, ALT S-gos 
Omahos skyriaus pirmininkui,

A. A.
JONUI POVILAIČIUI 

mirus, žmonai JADVYGAI, dukrai LO
RETAI ir sūnui RINGAUDUI bei jų 
šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia

phijoje. Bendradarbiai pra
šomi prisiųsti rankraščius 
N. Vilties redakcijai, 1105 
Chiswell Lane, Silver 
Spring, Md. 20901 iki vasa
rio mėn. 16 d.

Norintieji įsigyti "Nau
josios Vilties’’ Nr. 1 prašo
mi kreiptis į N. Vilties, ad
ministraciją: 7150 South 
Spaulding Avė., Chicago, 
III. 60629.

• A. Pimpė, gyv. Chica
goje, padidino savo įnašus 
Vilties draugijoje, atsiųs
damas 10 dolerių.

• J. šarka, Dirvos bend
radarbis Omahoje, Kalėdų 
švenčių proga užprenumera
vo Dirvą Jonui Lileikui ir 
Rudolfui Pakulat, gyv. 
Omanoje, Nebr.

• Toronto Lietuvių Kre
dito Kooperatyvas "Para
ma” Valdyba, didžiai ver
tindama lietuvių spaudą lie
tuvybės išlaikymui, Dir
vai paskyrė savo piniginį 

įnašą $50.00.
Už auką Dirva nuošir

džiai dėkoja.
• LVS Ramovė Philadel

phijos skyrius, mirus gen. 
štabo maj. Antanui Impolė- 
nui, vietų gėlių, surinko au
kų ' lietuvybės židiniams 
stiprinti. Surinkta: Lietu
vių Fondui $230.00, žurna
lui "Karys" $120.00, Dirvai 
paremti $35.50 ir Tautos 
Fondui $25.00.

Dirvai aukojo V. ir A. 
Gruzdžiai, J. ir V. Matoniai, 
P. Mitalas, P. Didelis ir dar 
pora, kurių parašai neiš- 
neišskaitomi.

• A. A. Jono Povilaičio, 
gyvenusio Omahoje, atmL 
nimą įamžino Lietuvių Fon
de inž. Vaclovas Mažeika, 
pradėdamas velionies vardo 
sąskaitą. Našlė Jadvyga 
Povilaitienė, gyvenanti 3630 
"W" Street, Omaha, Nebr. 
68107, tą sąskaitą atstovau
ja.

Draugai ir artimieji kvie
čiami šią sąskaitą padidin
ti, tuomi pagyvinti velio
nies Jono atminimą.

• LB Tarybos sesija su
sirenka sausio 16-17 d. Phi- 
ladelphijoje, Sheraton vieš
butyje.

• Pabaltiečių teisininkų 
lygos lietuvių sekcija Chi
cagoje dėl S. Kudirkos iš
davimo nutarė kreiptis į 
tarptautinį teisininkų biurą 
Šveicarijoje.

• Chicagos Universitete 
yra kilęs sumanymas su
ruošti seriją paskaitų sve
čio teisėmis, kaip yra bu
vęs šių metų pavasarį pa
vyzdys prof. A. Landsber

Ilgamečiam A. L. T. S-gos Omahos skyriaus 
pirmininkui

A. A.
JONUI POVILAIČIUI 

mirus, žmonai JADVYGAI, dukrai LORETAI ir 
sūnui RINGAUDUI bei jų šeimoms skausmo va
landoje reiškiame giliausią užuojautą

A.L.T. S-gos Omahos Skyrius

A t A

JONUI POVILAIČIUI
mirus, žmonai JADVYGAI, dukrai LORETAI, sū

nui RINGAUDUI gilią užuojautą reiškia

Stasys Mankus

gio paskaitos. Tai būtų kaip 
priedas ir parama įvesto
sios tame universitete lie
tuvių kalbotyros progra
mos. Šiuo metu yra nusi
skundžiama, kad nieko ne
girdėti, kaip eina tos pro
gramos vykdymas. Suma
nytosios paskaitos būtų vie
šos ir jų klausytojai galėtų 
ipatiirti ir apie kalbotyros 
studijų eigą.

• Dail. Joną Rimšą, gyve
nantį Santa Monicoje, Cal., 
aplankė tahitiečių grupė, 
kurie buvo labai sužavėti 
Rimšos sukurtais darbais iš 
Tahiti vaizdų.

E. CHICAGO

ALB-NĖS APYLINKĖS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

ALB-nės East Chicagos 
apylinkės visuotinas narių 
susirinkimas įvyks 1971 m. 
sausio 17 d. (sekmadienį), 
11 vai. 30 min. (tuojau po 
lietuviškų pamaldų) lietu
vių parapijos salėje (3903 
Fir St.).

Darbų tvarkoje numaty
ta apyskaitiniai pranešimai 
ir naujos valdybos rinki
mai.

Visi, kas dar domisi lietu
vių bendruomenės gyveni
mu ir veikla, kviečiami šia
me susirinkime dalyvauti.

(aj)

MIŠIOS Už KUDIRKĄ
E. Chicagos Medžiotojų- 

Meškeriotojų Klubas užpir
ko šv. Mišias už S. Kudirką.

Šv. Mišios bus atnašauja
mos sausio 10 d., 10:30 vai. 
Šv. Pranciškaus bažnyčioje 
(3903 Fir St., E. Chicago).

Audronė Jarmaitė ir Romas Petrauskas susituokę Elizabethe, Sv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje spalio 11 d. Jaunieji šiuo metu atostogau
ja Meksikoje.

LOS ANGELES

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
ATVADAVIMO 

MINĖJIMAS
Mažosios Lietuvos Bičiu

lių Draugija sausio 10 d. 
Los Angeles Lietuvių Tau
tinių Namų salėje, 2 vai. p. 
p. rengia Klaipėdoes krašto 
atvadavimo minėjimą.

Minėjimo programa: 
draugijos pirmininko Algir
do Glažės įvadinis žodis, 
Lietuvos generalinio garbės 
konsulo dr. J. Bielskio pa
grindinė kalba ir meninė 
dalis, kurioje dalyvaus so
listė Stasė Pautienienė (jai 
akompanuos muz. Metrikie- 
nė) ir pianistas Mantvydas 
Preikšaitis.

Įėjimas į minėjimą — vi
siems laisvas ir nemoka
mas.

AUKOS DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
A. Zenkus, Worcester .... 2.00 
T. Jurcys, Chicago.......... 2.00
A. Mikoliūnas, Cleveland 5.00 
V. Ramanauskas,

Cleveland .........   20.00
A. Šošė, Chicago ............ 4.00
D. Senikas, Monticello ... 7.00 
A. Pakalnis, Linden....... 2.00
P. Bielskus, Brooklyn......2.00
K. Adomavičius, Boston ... 2.00 
A. ButkŪnas, St. Charles.. 2.00
A. Hahn, Philadelphia.......5.00
S. Douvan, Cleveland........2.00
S. Mickus, Medinah...........5.00
J. Šermukšnis, Baltimore.. 4.00 
P. Mičiulis, CalumetCity.. 2.00 
J. Pupininkas, Rochester ..5.00
B. Keturakis, Milwaukee... 7.00 
S. Petrauskas, Elizabeth.. 15.00 
V. Andriukonis,Arlington.. 2.00
R. Valodka, Cleveland ........2.00
A. Pautienis, Cleveland .. 25.00
S. Kašelionis, Chicago..... 5.00
A. Valavičius, L.A. ........... 10.00
A. Aleksis, Waterbury ..... 2.00

J. Jankus, Brooklyn......... 2.00
A. Vaišnys, Waterbury .... 5.00 
A. Grinius, Detroit.........  10.00
J. Nurka, Harrford...........4.50
P. Budininkas, Chicago ... 10.00 
J. Guzulaitis, Omaha ........ 1.00
P. Minkūnas, Woodhaven... 2.00
J. Adomaitis, Rochester....2.00
O. Dailidienė, Syracuse .... 2.00
P. Dagys, Columbus......... 2.00
K. Rožanskas, Chicago ..... 2.00
V. Stankauskas, Cleveland 2.00 
V. Kazlauskas, Toronto ... 2.00 
K. Petrulaitis, Worcester 2.00 
P. Sirgėdas, Cicero ..........2.00
Religinės Šalpos Komitetas

Cleveland ......  . 10.00
A.V. Jonaitis, Cleveland .. 5.00 
St. Jurgaitis, Cleveland ... 2.00 
M. Manomaitis, Boston ... 5.00 
J. Žuras, Rochester ••••••• 00
I. Paukštys, Elizabeth......3.00
A. Kalvaitis, Chicago ....... 2.00
J. Česėkas, Toronto........ 2.00
J. Jurkūnas, Chicago ...... 7.00
K. Miltakis, Detroit ..........3.00
DLK Klubo V-ba, Detroit 5.00 
P. Vedeika, Detroit...........2.00
O. Kanauka, Richmond Hill 2.00 
G. Vidmantas, Rochester .. 1.00

J. Jakubonis, Chicago......2.00
G. Alekna, Racine............L 00
JAV LB E. St. Louis Sk. 10.00
P. Drabišius, Cleveland 2.00 
A. Nasvytis, Cleveland .. 5.00
H. Šiaurys, Toronto ..........7.00
J. Kaklauskas, Cleveland 2.00 
G. Galinauskienė,

Dorchester ............. 2.00
V. Vasikauskas, Richmond

Hill ................................ 2.00
A. Juodvalkis, E. Chicago 5.00
K. Valeika, Munster........ 2.00
A. Juodka, Chicago...........2.00
V. Kecorius, Toronto.......2.00
V. Dubinskas, Chicago ... 10.00
K. Naudžius, Glendale .... 2.00
V. Raulinaitis, Downey .. 20.00
K. Kasakaitis, Chicago ... 2.00
Č. Šadeika, Farmington .. 5.00
P. Balčiūnas, Cleveland ... 2.00
O. Šarūnas, Hamilton.......2.00
V. Griška, Great Neck ..... 2.00
J. Peckaitis, Gary............2.00
A. Bliudžius, Detroit....... 3.00
J. Musteikis, Rochester ... 2.00
K. Pautienis, Cleveland .... 5.00
Z. Ašoklis, Geneva............2.00
E. Mikužis, New Jersey... 10.00

Visiems aukojusiems Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

a. A.
JONUI POVILAIČIUI 

staiga mirus, didžio skausmo prislėgtiems žmonai 
JADVYGAI POVILAITIENEI, dukrai LORETAI 
BAUM, sūnui kapt. RINGAUDUI J. POVILAI
ČIUI, žentui bei marčioms nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

Ona ir Stasys Petruliai

A. A.

JONUI POVILAIČIUI 
mirus, jo žmonai JADVYGAI, dukrai LORETAI 
ir sūnui RINGAUDUI su šeimomis bei giminėms 
reiškiame gilią užuojautą

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausia Valdyba

A. A.

JONUI POVILAIČIUI
mirus, žmonai JADVYGAI, dukrai LORETAI ir 
sūnui RINGAUDUI bei jų šeimoms liūdesio va
landoje nuoširdžiausią užuojauta

V. šarka

Brangiam Kolegai
A t A

JONUI POVILAIČIUI
mirus, žmonai JADVYGAI, dukrai LORETAI ir 
sūnui RINGAUDUI reiškiu nuoširdžią užuojautą

Stasys švedas
I ................... I I I

A. A.

JONUI POVILAIČIUI
mirus, žmonai JADVYGAI, dukrai LORETAI ir 
sūnui RINGAUDUI bei jų šeimoms reiškiame nuo
širdžiausią užuojautą

A. ir V. Sederavičiai

Brangiai Motinai
A. + A.

ONAI MARIŪNIENEI,
Lietuvoje mirus, dukroms ONAI GRIŠ- 
KELIENEI ir GENOVAITEI MO- 
DESTAVIČIENEI gilią užuojautą reiš
kiame

A. ir J. Jonynai
J. Lesčinskas
P. ir P. Pajaujai
J. ir J. Švobos
S. ir S. šimoliūnai

RITAI GALINYTEI (ELAM)
pačioje jaunystėje mirus, jos dukrelei, tėvams, 
seseriai ir visiems artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime

Marija, Viktoras ir Gailutė 
M a r i ū n a i.
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