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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

RIMTIES VALANDA
SKUBIAI REIKALINGAS APVAIZDOS ĮSIKIŠIMAS

"Apvaizda yra ypatin
gai maloni vaikams, gir
tiems ir ... Jungtinėms 
Amerikos Valstybėm" - 
prieš šimtą metų rašė 
Bismarckas. Iš tikro daž
nai reikia stebėtis kaip 
tos trys kategorijos žmo
nių lieka vis dėlto gyvos 
ir sveikos. Ar tai tik at
sitiktinė laimė ar iš tik
ro Apvaizdos pirštas — 
klausimas be abejo tik 
teoriškos reikšmės, 
nors ir labai aktualus. 
Skaitant laikraščius sun
ku nusikratyti įspūdžio 
kaip tik dabar — mūsų 
gyvenamu momentu — 
amerikiečiai iš tikro tu
ri turėti nepaprastą lai
mę ar Apvaizdą savo pu
sėje.

Pavyzdžiui, Joseph Al- 
sop visai logiškai sam-

* VIETNAME praeitą savai
tę žuvo tik du amerikiečiai ka
riai, kas sudaro patį mažiausį 
nuostolį paskutinių metų bėgy
je. Melvin Laird, JAV gynybos 
sekretorius, pareiškė, kad tai 
yra vietnamizacijos pasiseki
mo Įrodymas. Tačiau Paryžiu
je derybos nė kiek nepajudėjo 
pirmyn.

Australai iš Vietnamo atitrau ■ 
kė 2000 savo karių, savo bazę 
perleisdami pietų vientmiečių 
kariuomenės daliniams.

•ALIASKOJE, Amcbitka sa
loje, praeitą šeštadienį, nežiū
rint visų protestų, kuriuos kėlė 
marksistiniai elementai, buvo 
sėkmingai Įvykdytas po žeme 
atominis sprogimas, galingiau 
sias, koks iki šiol buvo dary
tas. Ore neužregistruota jo
kios radiacijos ir nesišpildė 
jokie baisūs pranašavimai.

• MASKVOJE buvo atšvęsta 
spalio revoliucijos 54 metinės. 
Ta proga įvyko paradas.

• TITO, grįždamas iš Ameri
kos, pakeliui sustojo Londone ir 
tarėsi su britų vyriausybės 
premjeru Heath. Savo, kelione Į 
Ameriką Tito patenkintas, nes 
gaus paskolą 100 milijonų do
lerių turizmui Jugoslavijoje 
plėsti ir 40 milijonų garvežiams 
pirkti.

• JUNGTINES TAUTOS skel
bia, kad pasaulis kasmet išlei
džia 220 bilijonų dolerių ginkla
vimuisi.

Balfo direktoriai ir Įgaliotinai suvažiavimo metu Clevelande spalio 23 d. J. Garlos nuotrauka

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

protauja, kad sovietai 
šiuo metu kariškai yra 
taip stiprūs, kad jie ga
li daryti tai, kas iki šiol 
buvo laikoma neįmano
ma. Jie galėtų, jei pano
rėtų, griebtis preventy- 
vinio karo žygių prieš 
Raudonąją Kiniją, kad 
sunaikinus jos atominį 
potencialą. Ir jei jie tai 
padarytų, — "no sane 
person can suppose this 
country will do anything 
būt wail and wring 
hands" — teigia Also- 
pas. Su kuo reikia sutik
ti, turint galvoje nūdie
nes nuotaikas šiame 
krašte.

Blogiau, kad rankų grę
žimu ir verkšlenimu bus 
pasitenkinta ir kitais 
atvejais Europoje ir Ar
timuosiuose Rytuose, 
nes JAV tik tada išdrįs 
pavartoti savo atominius 
ginklus, jei būtų tik pa
čios savo teritorijoje 
užpultos.

Jei bendromis ameri
kiečių - sovietų pastan
gomis ir spaudimu bus 
vėl atidarytas Suezo ka
nalas, Maskvos laivy
nas, kuris dabar Indijos 
vandenyną pasxekia tik 
iš Vladvostoko, galės tą 
patį greičiau padaryti iš 
Odesos o O ten atsidūręs 
jis galės kontroliuoti naf
tos pristatymą ir Vaka
rų Europai ir Japonijai.

Ypatingai sovietų po
zicijos ten sustiprėtų, 
jei Indijos - Pakistano 
konfliktas išsivystytų 
į karą, kurio keistu su
tapimu nori ir indai ir 
pakistaniečiai. Paskuti
nieji, kurie yra silpnes
ni, tikisi, kadprasidėjęs 
karas bus nutrauktas di
džiųjų valstybių, kurios 
stabilizuos dabartinę 
būklę. Tuo tarpu indai 
tikisi galėsią lengvai 
"išvaduoti" Rytinį Pakis
taną, paversdami jį ne
priklausoma Bengalija. 
Indai turi sovietų para
mą, pakistaniečiai kinie
čių, kurie tačiau karo ga

limybėmis nelabai džiau 
giasi.

O kas darosi tuo pačiu 
metu Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse? Jų sena
tas nutaria nutraukti bet 
kokią pagalbą užsienio 
valstybėm, tuo būdu atim
damas administracijai 
bet kokią galimybę turė
ti įtakos į įvykių eigą!

Tiesa, vienas bals avi 
mas nenulems viso klau
simo, kuris toliau svars
tomas. Tačiau jis išduo
da krašto nuotaikas, nu
sivylimą savo užsienio 
politika, tragišku supuo
limu kaip tik tuo momen
tu, kai turimas geriau
siai jai vesti pasiruošęs 
prezidentas!

Žinia, Vietnamo kare 
buvo padaryta daug klai
dų ir dažnai atrodo, kad į 
jį buvo įsikišta be reika
lo, tačiau sykį padarius 
tokį sprendimą, reikia 
ištesėti savo pažadą iki 
galo. Juo labiau, kad mi- 
litariniai tas konfliktas 
yra jau laimėtas, ko dar 
reikia, yra tik karinė 
(ginklais) ir ūkinė pagal
ba kraštui, kurio gyven 
tojų dauguma pasitikėjo 
JAV žodžiu. Draugiškas, 
nors ir ne demokratiš
kas amerikine prasme, 
režimas Pietų Vietname 
yra nūdien dar būtinai 
JAV reikalingas, todėl 
nutraukimas jam pagal
bos, ko reikalauja beveik 
pusė senato, kalbant su 
kitu Alsopo — Stewar- 
tu — būtų ženklas visam 
pasauliui, specialiai 
Maskvai ir Pekinui.

"Bet tai dar nevis
kas — prideda Stewart 
Alsop. Priversti tuos, 
kurie kovojo mūsų pu
sėje, pasiduoti, būtų bai
sus išdavimas, nemora- 
liškas aktas. Sunku pa
tikėti, kad tokie vyrai 
kaip Edmund Muskie, Ed- 
ward Kennedy ir Hubert 
Humphrey už tai bal
suotų, nors politiškai tai 
apsimokėtų"

Skaitant tokius išve
džiojimus iš tikro nelie
ka nieko kito, kaip tik 
tikėti, kad Bismarckas 
visdėlto buvo teisus.

Dainavos ansamblio globėjai Irena, ir dr. Leonas Kr iaučeliūna i Įteikia 1000 dol. auką ansamblio pirm. 
A. Smilgai. Salia ansamblio meno vadovas muz. P. Armonas. V. Noreikos nuotrauka

SIDABRINĖ DIENA BE ŽYDINČIO

NEMUNO
Dainavos ansamblis, 

jau per 20 metų reziduo
jąs Chicagoje ir iš čia 
su koncertais bei muzi
kiniais montažais apke
liavęs daug lietuvių ko
lonijų JAV ir Kanadoje, 
praėjusiais metais susi
laukė 25 metų sukakties. 
Pradedant jubiliejinius 
metus ansamblis Chica
goje davė visuomenei re
liginį koncertą šv. Kry
žiaus lietuvių bažnyčio
je, pažadėdamas vėliau 
naują ir įdomią progra
mą. Bet sukaktuviniai 
metai baigėsi, o Daina
vos padangę gaubė tyla, 
nors per tą laiką ansamb
lis gerai pasiruošė IV 
Dainų šventei ir joje tik
rai skaitlingai dalyvavo. 
Tik vasarai baigiantis 
Chicagos lietuviškuose 
dienraščiuose ėmė skar- 
dentis žinelės, kad Dai
navos ansamblis savo 25 
metų sukaktį švęs gruo
džio 11 ir 12 d.d. Chica
goje, ta proga į sceną iš
vesdamas naują lietuviš 
ką operetę "Sidabrinė 
diena".

Kad visų patriotinių 
lietuviškų laikraščių bei 
Chicagos radijo valandė
lių vedėjai apie ateinan
čią sukaktuvinę premje
rą ir po jos seksiančius 
spektaklius būtų tiksliai 
informuoti, spalio 20 d. 
Dainavos ansamblio glo
bėjų Irenos ir dr. Leo
no Kriaučeliūnų namuo
se buvo sušaukta pirmo ji 
spaudos konferencija, į 
kurią atvyko naujosios 
premjeros meno vadovai 
ansamblio garbės ir val
dybos nariai, ir spaudos 
atstovai. Prieš konferen
ciją rašantieji taippasi- 
skirstėm, jog kiekvienas 
nukreiptume savo
straipsnį į tuos laikraš
čius, kuriuose mažiau 
tenka rašyti, kad tuo la
biau sudomintumėm skai
tytoją, nes esame tikri, 
kad Dainavos ansamblio 
su nauja lietuviška ope
rete lauks daug klausy
tojų įvairiose lietuvių ko
lonijose, o arčiau Chica
gos gyvenantieji skubės 
į pirmuosius gruodžio 11

Prieš Dainavos ansamblio premjerą

V L. RAMOJUS

ir 12 d.d. spekaklius Chi
cagoje.

Konferenciją atidarė 
ir pasveikino ansamblio 
globėjas dr. L. Kriauče- 
liūnas, pasidžiaugda
mas, kad gal pirmą kar
tą sulėkė beveik visi 
kviestieji laikraštinin
kai ir kiti. Anot daktaro, 
reiškia, kad renkas vy
rai ir bus tikrai neeili
nis žygis. Dainavos 
pirm. A. Smilga pabrė
žė, kad Kriaučeliūnų sve - 
tingoje pastogėje esame 
nebe pirmą kartą, kad 
per 9 jų gobos metus 
čia buvo vaišinami ne 
tik pavieniai "dainavie- 
Čiai", bet ne kartą ir vi 
sas ansamblis su šeimo
mis bei svečiais.

Dramaturgas A. Kai
rys, naujosios operetės 
libreto autorius, nusakė 
operetės turinį. Nedrįs
tu jo viešai skaitytojams 
atpasakoti, nes viską pil
nai žinant, nebe taip įdo 
mu bus veikalą žiūrėti. 
Tik tiek, kad į operetės 
pagrindą įvestos dvi šių 
dienų mūsų veikėjų šei
mos, tariamai tarp sa
vęs draugaujančios, bet 
už akių pinančios įvai
rias slaptas intrigas. 
Tarp jų įvedami ir jau
nesni menininkai, kurie 
taip įsipina į bendrą ope - 
retės slinktį. Autorius 
pabrėžė, kad ne tik dia
logai, bet ir naujųjų dai

Lietuvių Žurnalistų S-gos centro valdybos vykd. vicepirm. Vyt. 
Kasniūrias, vicep. VI. Būtėnas ir iždininkas Jurgis Janušaitis susi
tikę Dainavos ansamblio vadovų kviestoje spaudos konferencijoje 
pas Kriaučeliūnus. V. Noreikos nuotrauka

nų žodžiai, kuriais ataus
ta operetė, yra jo paties 
sukurti. Parašęs tekstą 
ir atidavęs jįkomp. Br. 
Budriūnui, gyv. Los An
geles, muzikai kurti, au 
torius ne vieną sykį tu
rėjo vykti pas kompozi
torių ar iš Chicagos te
lefonais tartis, nes dėl 
muzikinių kirčių bei ki
tų plonybių reikėjo daug 
ką keisti, taikintis prie 
kompozitoriaus. Tas jų 
nuoširdus bendravimas 
išėjęs veikalui į naudą.

Muz. P. Armonas,nau
josios operetės "Sidabri 
nė diena" dirigentas, ap
tardamas naują kūrinį 
muziko akimis, pastebė
jo, kad gal "Sidabrinė 
diena" absoliučiai ir ne
atitinka operetės žan
rui, nes joje yra lietuviš
kos nostalgijos, o taip 
pat klasikinės ir liaudies 
muzikos motyvų, ypač ba 
lete ir tercete. Bet apla
mai tai linksmas veika
las ir ištisai naujas, ne- 
sudurstytas iš kitų pa
skirų gabalėlių, kaip ne 
kartą Dainava yra dariu 
si.

P. Armonas nusiskun
dė, kad lengvesnę pramo
ginę muziką, kuri tokia 
populiari V. Europoje ir 
JAV, toliau prasimušę 
lietuviai kompozitoriai 
nebenori kurti, nors tai 
sričiai puikiai galėtų at
stovauti pvz. S. Gailevi- 
čius ar G. Gudauskienė. 
Kadangi komp. Br. Bud- 

(Nukelta į 2 psl.)
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DAINAVOS ANSAMBLIO PREMJERA...

H
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Dainavos ansamblio sušauktoje spaudos konferencijoje, kuri įvyko spalio 20 d. Kriaučeliūnų namuose: 
iš kairės:dr. L. Kriaučeliūnas, Ir. Radienė, B. Vindašienė, kun. A. Stašys, rež. Z. Kevalaitytė-Visoc- 
kienė, kun. J. Prunskis, S. Gruodytė, dramaturgas A. Kairys, Irena Kriaučeliūnienė, VI..Būtėnas, Eug. 
Slavinskas. II eiėje: scenos apšvietėjas Č. Rukuiža, A. Pužauskas, Vyt. Radys, spektakliy dail. J. Daug- 
vila ir J. Paštukas. III eil.: ansamblio v-bos pirm. A. Smilga, prof. B. Vitkus, dirigentas muz. P. Armo- 
nas, Vyt. Kasniūnas ir J. Janušaitis. V. Noreikos nuotrauka

(Atkelta iš 1 psl.) 
riūnas rašo skambias 
dainas, jis ir buvo pa
prašytas parašyti muzi
ką naujai operetei. Jo 
darbu, o taip pat ir lib- 
retisto, meno vadovai ir 
dainaviečiai patenkin
ti. Operetę palydės 22 
instrumentų orkestras. 
"Dirbam, kiek sveikata 
neša, ir tikimės, kad vis 
kas bus gerai", baigė nau
jo kūrinio aptarimą muz. 
P. Armonas.

Busimųjų "Sidabrinės 
dienos" spektaklių sce
nos apipavidalintojas 
dail. J. Daugvila trum
pai aptarė, kad dekora
cijose pinsis liaudies or
namentika su šių dienų 
modernizmo apraiško
mis. Visiems trims 
veiksmams bus tas pats 
paveikslas. Įvairiems 
efektams išgauti nema
žai turės pasidarbuoti ir 
scenos apšvietėjas, pri
tyręs tos srities meist
ras 0. Rukuiža.

Šalia jau minėtų ope
retės pastatymui talki
ninkauja dirigento padė
jėjas muz. A. Gečas, 
rež. Z. Kevalaitytė-Vi- 
sockienė, šokių vedėja 
L; Brazdienė.

Spektakliuose šalia 60 
žmonių choro,šalia bū
rio šokėjų dalyvauja šie 
pagrindiniai asmenys - 
solistai: Alg. Grigas, Da 
lia Kučėnienė, Margari
ta Momkienė, Vyt. Ra
dys, Roma Mastienė, A. 
Gelažius, Julius Savri- 
mas ir Janina Šalnienė. 
Dauguma šių vardų mu
ziką ar dramą mylinčiai 
visuomenei yra gerai ži
nomi. Puikiai žinomi ir 
meno vadovai. O ką be
kalbėti apie patį Daina
vos ansamblį, kurio kon
certų per 25 metus klau
sėsi dešimtys tūkstančių, 
mūsų tautiečių.

Tad iš visko atrodo, 
kad sukakties atidėjimas 
vieneriems metams bus 
išėjęs tik į gerą. Susi- 
laukiam tikro lietuviško 

naujai sukurto bei pa
ruošto veikalo — links
mos lietuviškos opere
tės iš mūsų gyvenimo, 
daugeliui metų praėjus 
nuo tų dienų, kai pali
kom žydintį Nemuną. 
Per eilę metų Dainava 
stengėsi mums Nemuną 
priminti. Bet dabar, lai 
ko sriautui visus nešant 
ir keičiantis bendruome 
nės veidams, dainavie
čiai panoro parodyti sce 
noje mus pačius.

Kaip kiekvieno naujo 
veikalo, taip ir "Sidab
rinės dienos" pastaty
mas rišasi su nemažo
mis išlaidomis. Orkes
tram ja, honorarai, or
kestras ir visi kiti ma
lonumai atseis apie 18, 
000 dol. Per du spektak
lius, išpardavus visus 
bilietus Marijos aukšt. 
mokyklos salėje,pajamų 
tikimasi apie 10,000 dol. 
Statistika akivaizdžiai 
rodo, kiek dar žaliukų 
trūks. Bet čia, kaip Chi
cagos Lietuvių operai, 
Jaunimo kongresui ir ki 
tiems, į talką padėties 
gelbėti jungiasi mecena 
tai. Baigiantis spaudos 
konferencijai, šalia iš
keltų puikių vaišių, 1000 
dol. auką grynais įteikė 
Dainavos globėjai Irena 
ir dr. Leonas Kriauče- 
liūnai, 200 dol. paklojo 
prof. B. Vitkus, 100 dol. 
O. ir J. Gradinskai, o 
taip pat ir visa eilė ki
tų. Vienas ansamblio gar
bės narys, kurs pavar
dę uždraudė minėti, da
vė 400 dol.

Didžiai reikalingos 
yra piniginės* aukos. Bet 
taip pat neužmirštami 
ir tie, kurie be persto
gės dainuoja ansamblyje 
nuo pat jo įsikūrimo 
dienos 1945 m. Hanausto
vykloje, Vokietijoje. Jų 
yra dar trys: Elena Kra
sauskienė, Aleksas Smil
ga ir Albertas Stoškus. 
Juos ir dešimtis jaunes
nių kolegių bei kolegų 
matysime "Sidabrinės 

dienos” premjeroje ir 
spektakliuose. O dabar 
ilgiausių metų Dainavai!

KOMUNISTŲ TIKSLAI 
IR TAKTIKA 
NESIKEIČIA

Lietuvoje buvo paskelb
tas toks įdomus dokumen
tas:

”1935 mėty pabaigoje ir 
šiy mėty pradžioje LKP CK 
(Lietuvos komunistų parti
jos Centro komitetas) pa
kartotinai siuntinėjo savo 
sekretoriui Kaune instruk
cijas, kad lietuvių visuome
nėje surastų žinomesnių as
menų, kurie būtų artimi ko
munistų partijai ir sutiktų 
leisti kairiosios pakraipos 
literatūrinį žurnalą. In
strukcijose buvo nurodyta, 
kad tas žurnalas neturįs 
būti grynai komunistinis. 
Jo straipsniai turį būti taip 
parinkti ir taip suredaguo
ti, kad skaitytojams neju
čiomis įskiepytų komunisti
nes mintis. Tuo būdu žur
nalą būsią galima leisti le
galiai ir per jį praktiškiau 
auklėti lietuvių inteligenti
ją komunizmo dvasioje”, 
(žurnalas "Pergalė”, Vil
niuje, 1971, nr. 6, p. 152).

Mes žinome, kad šios ko
munistų partijos pastangos 
pasisekė: tada atsirado žur
nalas "Literatūra”, kuria
me aktyviai pasireiškė ne 
tik nesubrendę ir maištaują 
studentai, bet ir kai kurie 
kairieji (šiandie pasakytu
me "liberalai”) profesoriai.

Tą pačią taktiką komu
nistai vartoja ir dabar. Jau 
turime net kelis lietuviškus 
žurnalus ir laikraščius 
Amerikoje ir Europoje, ku
rie tvirtina esą ne komu
nistiniai, kartais net apsi
mesdami lietuviškais pa
triotais, tačiau lygiai tokiu 
pat būdu, t. y. nejučiomis 
skiepija komunistines min
tis. Amerikiečiuose tokių 
leidinių yra labai daug. 
Kaip atrodo, jie savo tikslą 
pasiekia. Budėkime! f b)

Kai JAV-se keletas 
moterų, siekiančių po
puliarumo, pradėjo 
skelbti kovą už išsilais
vinimą, už teisių sulygi
nimą su vyrais, tai ini
ciatorės vyko dar dides
nio populiarumo ieškoti 
ir į užsienius. Viena to 
sąjūdžio aktyvistė atvy
kusi tokios pat kovos 
skelbti į Australiją, žur
nalistams pasakė, kad 
Australijoje moterys žy 
miam mažiau išlaisvin
tos negu Europoje. Ką 
bekalbėti apie Ameriką, 
sakė ji, ten neseniai bu
vo pravestas masyvinis 
protesto žygis. New Yor
ke visas komercinis pa
saulis sustojo keliom va
landom. Moterys žygia
vo gatvėmis dainuoda
mos protesto dainas, mo- 
sikuodamos plakatus su 
veriančiom antraštėm 
bei degindamos apati
nius rūbus, ypač Stani
kus ir gorsetus, nes tai 
išreiškia fizinį suvaržy
mą, o tų moterų siekis 
atsikratyti visais varž
tais, kokie jie bebūtų, 
skelbė Amerikos atsto
vė.

Mes, Amerikos lietu
vės, stebėjomės tokių tei
sių reikalavimais, nes 
jaučiamės pilnateisės su 
vyrais ir net per daug tų 
teisių turinčios. Dirba
me, šeimomis imamais 
rūpinamės, visuomeni
nėj veikloj dalyvaujame, 
o profesionalės taip pat 
savo darbštumu neatsi
lieka nuo vyrų, kai kur 
net pralenkdamos. Štai 
neseniai JAV spaudoj 
aprašyta med. dr. V. 
Raulinaitienė, archeolo
gė dr. M. Gimbutienė, 
dail. A. Kašubienė, dr. 
E. Armanienė, jauna po 
litikoj kylanti L. Gar- 
sienė, dabar Kanadoj 
Laima Žvėgždaitė ir t.
t. Tai tik keletas pavyz
džių, o jų rastume dau
gybę. Taip pat ir lietu
viškoje veikloje turime 
ne tik aktyviai dalyvau
jančių, bet ir vadovau
jančių, pav., BATUNe, 
BALFo centro valdybo
je net trys moterys, 
anksčiau VLIKo vykdo
moje taryboje, ALTS- 
gos centro valdyboje daž
nai būna moteris, Korp! 
Neo-Lithuania vyriausio 
je valdyboje, LNF,okiek 
daug rasime organizaci
jų skyriuose bei apylinkė 
se.

Todėl prasidėjus ame 
rikiečių moterų nepa
grįsto protesto kovai, lie
tuvės nepritarė, o prie
šingai, savo tarpe juoka
vo, jog mes mielai pagei 
dautume, kad vyrai mus 
globotų pilna to žodžio 
prasme, bent kiek suma
žintų mūsų teises ir pa
reigas, o dabar jų turime 
per daug. 

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

ja rodo, jog aplamai dar
bas buvo išrastas mo
ters, moteris sukūrė 
amatus. Sunku taip greit 
ir išskaičiuoti kiek mo
terų įvairiose srityse 
pralenkė vyrus išradin
gumu. Pirmoji moteris 
buvo žemdirbė, pirmoji 
keramikė, pirmoji į Si
birą ištremta knygnešė 
buvo lietuvė moteris. Mo - 
terys išgelbėjo Lietuvos 
nepriklausomybę, kada 
lenkai ruošėsi Kaune da 
ryti perversmą. Sovietų 
okupacijos metu už mal
dos mokykloje kalbėjimą 
pirmoji nukentėjo užda
ryta į kalėjimą mokytoja 
moteris. Ir čia išeivijoje 
daug politinių darbų yra 
atlikusios lietuvės mo
terys, tačiau tik dabar 
paaiškėjo, kodėl LFB 
spauda tų darbų neminė
jo, nepripažino, nes tai 
buvo atlikta moterų, ku
rias jie nori laikyti už
darytas virtuvėje.

Kitaip apie moteris 
galvoja filosofas Orte
ga pabrėždamas, kad 
"kai kasdienybėje žmo
gus įžvelgia istorijos do 
minuojančią jėgą, tada 
jis gali suprasti milži
nišką moteriškumo įta 
ką tautos likimui. Ta
da gali ypatingai susi
rūpinti moters tipu, 
koks buvo vyravęs mū
sų tautos praeityje ir 
koks bus bevelijamas mū 
sų laikais. Kokį pasi
rinks naujoji karta?" 
(Moteris 5 nr.).

Kaip matome, Lietu
vių Fronto Bičiuliai jau 
pasirinko namų tarnai
tės ir tylios palydovės 
moters tipą. Tačiau jie 

Bet štai su dideliu nu
sistebėjimu perskaičiau 
žurnalo "Į Laisvę" 52- 
me numeryje Žibutės 
Brinkienės straipsnį 
"Moterys lietuviškoje 
veikloje", kur ji dauge
lio Lietuvių Fronto Bi
čiulių žmonų vardu atvi
rai reiškia pasipiktini
mą savo vyrais, kad jie 
į savo LFB sąjūdį jokiu 
būdu neįsileidžia akty
viai reikštis moterų. Ji 
pateikia ne vieną pavyz
dį. Tarp kitko rašo:

"Visos statistikos ro 
do, kad moterų pasauly 
je yra dauguma. Gi LFB 
sąjūdyje yra susispietę 
daugelis intelektualiai ir 
kūrybiškai išsilavinusių 
vyrų. Nepaslaptis, kad 
jie turi taip pat protin
gas ir išsilavinusias 
žmonas. Tad kur jų pa
čių žmonos? Tas klau
simas statytinas ne ku
riam nors vienam sam
būriui, bet visai LFB 
organizacijai..."

"Štai viename ALTos 
susirinkime viena mote
ris kiek kritiškiau pasi
sakė šios org-jos veik
los klausimu, gan švel
niai, daug nuosaikiau ne 
gu daugelis vyrų. Susi
rinkimui pasibaigus, 
prie jos prieina geros 
valios frontininkas ir įs
pėja, kad moterys į poli' 
tiką nesikištų. Bičiulis 
norėjo padėti išlaikyti 
jos gerą vardą..." 

Na, žinote, tikrai ne
įtikėtina, kad šiais aukš
tos civilizacijos ir kul
tūros laikais LFB taip 
toli atsilikę. Juk jau ir 
anais senais laikais Lie
tuvai nepriklausomybę 
atgavus, pirmam steigia- turėtų būti atsargūs kad 
majam seimui pirminin 
kavo moteris ir į seimą 
buvo išrinktų moterų ir 
jų autoritetas dėl "kiši
mosi" į politiką nenuken- sofas įrodo, jog moterys 
tėjo.

Be to, Ž. Brinkienė
rašo: 
tikrą degradavimą ir jų 
nuomonių nepaisymą, 
pilnoje org-nėje veikloje 
jos neįpranta ir nenori 
dalyvauti. Jei ir nueina į 
susirinkimą, tai tik drau
gystės vyrams palaikyti, 
nedrįsta savo nuomonės 
pareikšti, nes iš anksto 
žino, kad vadovaują ir 
veikią vyrai iš moters 
smegenų nieko gero ne
sitiki". Ir ji pagrįstai 
įrodinėja moterų įnašą 
ir subebėjimus nema
žiau už vyrus dirbti ne 
tik profesinį, bet ir kul
tūrinį bei politinį darbą.

Argi nenuotabu, kad 
LFB . save laiko tokiais 
antžmogiais nuvertinda
mi moteris. O juk istori-

patys norėdami prieš mo
teris pasirodyti antžmo
giais, jų visai nepra
rastų, nes tas pats filo-

"Jausdamos tam

"genijų” nemėgsta.

WANTED AT ONCE

ELECTRICIAN 
DIE REPAIR
GENERAL 

MAINTENANCE
Mušt have 8 years experience. 

Excellent wages and fringe 
benefits.

Apply personnel office
8 a. m. to 4 p. m.

UNIVERSAL 
DIE CASTING
232 MONROE ST. 
SALINE, MICH.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

An Equal Opportunity Employer

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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Šiurpios metinės

AŠ SU SIMU!
Šiomis dienomis lie

tuvių išeivija minės Si
mo Kudirkos išdavimo 
metines. Lygiai prieš 
metus Simas nušoko nuo 
sovietinio laivo ant ka
riško amerikinio laivo. 
Dėl neįsivaizduojamo 
Amerikos pareigūnų po
litinio bukumo, narsusis 
lietuvis buvo grąžintas 
į sovietinių budelių nas
rus.

Amerikos spauda, vė
liau kitų kraštų spauda, 
plačiai rašė apie žvėriš
kai žiaurų laisvės ieš
kančiojo lietuvio išdavi
mą ir visi kaip vienas 
tai pasmerkė. Amerikos 
miestuose mašiniai de
monstravo lietuviai. 
Prie jų, nors ir neakty
viai, dėjosi ir kiti, ge
ros valios kitataučiai. 
Lietuviškas jaunimas 
pajuto patriotinį povei
kį ir ypač aktyviai reiš
kėsi vaikštynėse. De
monstracijos buvo trans
liuojamos per televiziją. 
Lygiai ir kongresinių tar
dymų scenos dažnai bu
vo rodomos TV ekrane. 
Tai labai praplėtė įvykio 
pristatymą dešimtims 
milijonų žiūrovų.

Simo Kudirkos isto
riškojo šuolio atgarsiai 
buvo kaž kas nauja savo 
dimensijomis. Pasipikti
nimas išdavimo žiauru
mu ir susižavėjimas lie
tuvio veržimusi laisvėn, 
tomis dienomis savaime 
pasidarė esmine kovos 
dalimi dėl Lietuvos lais
vės.

Metų bėgyje Simo įvy
kių sukeltos nuotaikos 
■nenurimo, bet tai žames- 
nėmis bangomis, tai 
stambesne vilnimi, vis 
tėškė ir tėškė į lietuvių 
ryžtą, į kitataučių sąži
nę. Pagaliau per visą pa
saulį nuskambėjo Simo 
Kudirkos testamentiniai 
žodžiai, kuriuos jis tarė 
teisme, būdamas tikras 
stovįs mirties akivaizdo
je. Tie žodžiai, tarytum 
išrauti iš Lietuvos lais
vės kovotojų lūpų, nar
suolį Simą transformavo 
į pranašišką asmenį. 
Siekęs laisvės jūreivis 
pasidarė pasaulio akyse 
savo tėvynės laisvės ir 
valstybinio suverenumo 
skelbėju, ryžtingesnių 
paskelbti savo idealisti
nę pasaulėžiūrą net už iš
garsintus rusų disiden
tus: Solženiciną, Medve
devą ir kitus. Simas kal
bėjo žiūrėdamas mirčiai 
į akis.

Per šiuos metus įvyko 
mūsų neįžiūrimi kitimai 
lietuviškoje išeivijoje. 
Simo Kudirkos įvykis bu
vo didžiulis postūmis mū 
sų, visad patriotiniam 
jaunimui savo patriotiš
kumą reikšti netiktai jų 
tėvų organizuojamais 
kongresais, bet savaran-

pro-kiai pravestomis 
testo vaikštynėmis žvar
biose gatvėse, susibū
rimu į įvairius savo ko
mitetus, pastangomis 
leisti savo biuletenius, 
belstis į redakcijų du
ris^..

Didžioji mūsų jauni
mo dalis ilgam, gal vi
sam gyvenimui, turės 
prisiminimus apie Simo 
Kudirkos dienas, kaipo 
apie staiga atsivėrusius 
patriotinius ugniakal- 
nius savo sielose. Tai 
buvo sėkla tolesniam ap. 
sisprendimui, tolesniam 
darbui. Tai buvo stai
gus brendimas ir polė- 
kiškai išlaikytas egza
minas. Toks Simas atei
na ir visad ateis į mus 
pro mūsų jaunimo akci
ją. Aišku ir būsimame 
Jaunimo kongrese nega
li bent prigesti dėl kurių 
kitų, prabėginių motyvų, 
stambioji Simo Kudirkos 
gaida.

Per visus metus nenu
tilo ta skausminga išda
vimo ir neteisybės gai
da mūsų spaudoje. Vil
ties leidykla patiekė vi
suomenei J. Gliaudos 
"Simą" ir knygos pirmo
ji laida buvo išpirkta ne 
įtikėtinu greitumu. Įvai
rūs mūsų politinės veik
los sambūriai ir organi
zacijos pasijuto stovįvie 
noje fronto linijoje Simo 
Kudirkos tragedijos aki
vaizdoje. Lietuvių inicia
tyvos pasėkoje grupė kon- 
gresmanų ryžosi reika
lauti laivą Vigilant pava
dinti Simo Kudirkos var
du. Mūsų skautų stovyk
los vyko po Simo titulu. 
Keli dalininkai parodė 
Simo įvykįparodose. Sce 
noje ir muzikoje pasigir
do Simo tragedija. Negau 
si lietuviškoji išeivija 
nuostabiu jautrumu, pro
testų vaikštynėse su pla
katais ir žvakėmis, in
telektualine santelka raš
te, muzikoje ir vaidy
boje, plakate ir paveiks
le, išgyveno Simo Kudir-

MIELI LIETUVIAI,

JAV Lietuvių Bendruomenės Centro Valdyba

• Antikomunizmo gretos turės dar tvirčiau susicementuoti ir 
apdairiau kovon rikiuotis. Net reikia išmokti komunizmo taktikos 
ginklais atmušti priešo smūgius. Amerikoje mes savų raudonųjų 
ne tiek daug turime, bet jie -- visom jėgom ir priemonėm atkakliai 
spiriasi. Ir mums reikia mokytis atkaklumo. Viena, tie raudonieji 
labai karštai spiečiasi prie savo vėliavos. Ar mes -- tik pergalvo
kime -- irgi visom pajėgom ir nuoširdžiai aukojamės savo idealui? 
Antra, jie, nors tik saujelė, taip negausūs —dirba nepaprastai vie
ningai. Ar mums ne pats laikas mesti asmeninius kivirčus ir telk
tis tikron vienybėn prieš Lietuvos okupantą? Trečia, jie ypatingai 
veiklūs, nors jau senukai ir paliegę, vos bekreteną. Ar pas mus nė
ra tokių, kurie dar nuošaliai tūno, tik savo asmens reikalėliais te- 
bekruta, kada Simo Kudirkos žodžiai bolševikiniam teisme kruvi
nai rėžia ir mūsų sąžines? Taip, galop visi išsijudinkime, nes isto
rinis momentas pašaukė kiekvieną dorą lietuvį būti savo tautos amba
sadorium. Dar ir ketvirta: raudonieji itin kruopščiai palaiko sa
vą spaudą ir draugijas. O ar mūsų gretose visi suprantame spaus
dinto žodžio ir telkimosi draugėn svarbą? Lapkritis — S. Kudirkos 
herojinio žygio metinės -- tebus mums paskata apsimąstytiir tiks
lingiau bei veikliau subruzti už tiesą ir laisvę.

Simo Kudirkos asmenyje atsispindi mūsų tautą 
ištikusi tragedija ir sušvyti viltis, kad Lietuva vėl 
kelsis nepriklausomam gyvenimui. Tauta, kuri ver
gijos metais pajėgi išauginti laisvę mylinčius, kaip 
Kudirka, vaikus, negali likti pavergta. Kudirkos pa
reiškimas Vyriausiam Sovietų Teismui "Aš prašau 
suteikti mano tėvynei, Lietuvai, nepriklausomybę!” 
yra testamentas, skatinąs pavergtąjį, išeivį ir trem
tinį lietuvį didesne energija dirbti ir aukotis tėvynės 
labui.

Artėja pereitų metų lapkričio 23-sios dienos me
tinės, kada Simas Kudirka savo tragišku šuoliu į lais
vę sudrebino abejingą laisvojo pasaulio sąmonę ir 
pavergtos Lietuvos vardas nuskambėjo žmonių lūpo
mis. JAV Lietuvių Bendruomenės Centro Valdyba 
kviečia lietuvių organizacijas, bendruomenininius 
vienetus ir visus geros valios tautiečius šią sukaktį 
paminėti, pasauliui primenant Lietuvos pavergimą 
ir Sovietų kalėjime vargstantį, laisvės troškusį Si
mą Kudirką.

KINŲ TAUTOS TRAGEDIJA
1947-49 m. pilietinis 

Kinijos karas atvedė Ki
niją į komunizmą. Nuo 
1949 m. iki šių dienų 
Mao Tse-tung diktato
riškai valdo kinų tautos 
daugumą, kuri, kariuo
menės ir policijos jėga 
prispausta, neįstengia 
pasipriešinti diktatūrai. 
Laisvieji kinai pasitrau
kė į Formozą ir Čia su
kūrė demokratinę Kini
jos valstybę, kuriai vado
vauja demokratiškai iš
rinktas prezidentas 
Chiang Kai-shek. Vadi
namoji liaudies Kinijos

įpratę 
meti-

kos metus. Gal būt taip, 
oficialiai ir nepavadin
ti, šie dvylika mėnesių 
įsirėš į išeivijos ir tau
tos istoriją.

Tačiau daug kas per 
šiuos sunkiuosius metus 
galėtų būti nuveikta ir 
efektingiau. Visų pirma 
pasigendama koordinuo
tos visos išeivijos 
veiklos. Išeivija, kartu 
su kviestiniais ir įtakin
gais amerikiečiais turė
tų pagaliau suorgani
zuoti Simo Kudirkos iš
laisvinimo komitetą.

Amerikiečiai 
reikšmingoms
nėms parūpinti santrau- 
kinių apžvalgų leidinius. 
Taip šiurpulingam My 
Lai įvykiui, pasirodė net 
keletą leidinių. Kento ko 
legijos šaudymams,me
tinių proga, pasirodė ra 
šytojo Michenerio studi
ja. Mūsų žiniomis ir "Si
mo" vertimas anglų kal
ba pasirodė šių metinių 
proga.

Šias šiurpias sukak
tuves įspūdingiausiai at 
rodo, paminės Vyčiai, 
nuplaukdami į Marthas 
Vineyard įlanką, kur bu 
vo išduotas Simas ir nu- 
leisdami vainiką į šal
tas įlankos bangas.

Šia proga tenka prisi' 
minti, kad per visus me
tus Simas Kudirka buvo 
vienyjantis išeiviją pra
das. Toks jis liks iratei 
tyje, vis labiau jo įtakai 
stiprėjant. Iki jo budeliš 
kojo teismo jis atrodė 
mums laisvės kankiniu, 
bet po jo pareiškimų teis
me, jis išaugo į nuostabų 
laisvės kovotoją. Jau
nimo kongresas galėtų 
atidėti bespalvį savo 
obalsį ir pasirinkti trum- bę Albaniją, kuri gynė 
pą ir stiprų, trimis žo
džiais išreiškiantį dva
sios kilnumą, lietuviš
kumą, Lietuvos laisvės 
kovų primatą, Lietu
vos valstybės kultą. 
Toks šūkis galėtų puoš
ti Kongresą, ir sagties 
tekstu, kiekvieno daly
vio krūtinę AŠ SU SIMU!

STEPAS VYKINTAS
respublika apima 9.743. 
000 kv. km ir turi 830 
milijonų gyventojų, va
dinama Taiwano Kinijos 
respublika turi 35.961 
kv. km ir 14.320.000 gy
ventojų. Suprantama, kad 
kiekybiniu požiūriu Tai- 
wano respublika negali 
imponuoti pasauliui. Ta
čiau demokratinėms pa
saulio valstybėms tektų 
svarstyti klausimą, kas 
svarbiau, ar 14 milijonų 
laisvų kiniečių, ar 830 
milijonų vergų? Juk Tai- 
wanas kovoja dėl demo
kratinių laisvių atsta
tymo visoje kinų tautoje, 
o Mao siekia pavergti 
ne tik visus kiniečius, 
bet ir kitas Azijos tau
tas: Kombodiją, Laosą, 
Vietnamą etc.

Laisvoji Kinija buvo 
viena iš Jungtinių Tau
tų kūrėjų. Ji nuo 1945 m. 
spalio 24 d. buvo šios or
ganizacijos narys. Dau
guma demokratinių vals
tybių ją pripažino kaip 
vienintelį atstovą, kuris 
turi teisę atstovauti vi
sai kinų tautai. Deja, 
per 25 m. žymiai pasikei
tė JT sąstatas. Pradžio
je JT sudarė per 50 vals
tybių, dabar jų iš augo iki 
131. Per tą laiką komu
nistinė Kinija, jos taria
masis "priešas" bolše
vikinė Rusija, jo visi sa 
telitai išsijuosę dirbo 
raudonosios Kinijos nau 
dai. Susidarė "neutra
liųjų" valstybių blokas, 
kuriame nemaža vaid
menį vaidino ir tebevai
dina Jugoslavijos bolše 
vikinis diktatorius Ti
to. Valstybinis nykštu
kas Albanija, kuri visą 
laiką ištikimai tarnau
ja Mao komunizmui, pa
ruošė dirvą JT užkuli
siuose, kad raudonoji 
Kinija būtų priimta, o 
laisvoji Kinija būtų iš
mesta iš JT. Ir šit jau 
įvykęs faktas: JT šių 
metų sesijoje 76 balsais 
prieš 35, 17 balsų susi
laikius, laisvąją Kinija 
pašalino iš tarptautinės 
valstybių organizacijos 
ir priėmė raudonąją 
Kiniją. Tai didžiausias 
istorinis JAV pralaimė
jimas, nes ji nebuvo pa
jėgi apginti savo dviejų 
Kinijų politinės tezės 
prieš nykštukinę valsty- 

tik komunistinės Kinijos 
teisę į JT.

Būkime visai atviri ir 
kalbėkime ne diplomatų, 
bet politikų kalba. Dėl 
šio politinio pralaimėji
mo yra kalta nemažiau 
ir JAV, kuri, ne laiku 
pradėjusi flirtą su rau
donąja Kinija, pasparti
no kitų demokratinių 
valstybių pasisakymą už 
raudonąją Kiniją. JAV 
tarytum davė toną ki- 
tosm, ypač mažoms 
valstybėms ieškoti už
uovėjos, paramos ir at
pildo iš raudonosios Ki
nijos. Net karaliai, pvz. 
Etiopijos, galvatrūkš- 
čiais lėkė į Pekiną pas 
Mao, kad pademons
truotų draugiškumą ir 
įsigytų komunistinį užtik 
rinimą, jog karaliai bus 
komunizmo palikti vieš
patauti.

Suprantama, kad šito
kio nelaukto politinio ap
svaigimo atmosferoje bu
vo neapsakomai sunku 
JAV delegatui prie JT 
George Bush ginti laisvo 
sios Kinijos pozicijas. 
Ar jis jas gynė iš įsiti-

kinimo, ar iš pareigos, 
dar šiandien sunku pasa
kyti, nes JAV, šiuo metu 
mezgant artimesnius 
santykius su raudonąja 
Kinija, Formoza yra di
delė kliūtis, šių santy
kių raidoje. Tačiau vie
na kas visiškai aišku, 
kad G. Bush suklydo, pa
sitikėdamas kai kuriu de
mokratinių valstybių pa
žadais balsuoti už For- 
mozos palikimą JT orga
nizacijoje. Tai buvo sa
votiškas demokratinių 
valstybių išdavimas JAV 
ir demokratinės Kinijos 
interesų.

Laisvosios Kinijos iš
metimas sudarys pre
tekstą ir ateityje dėl nau
jų JT narių priėmimo. 
Pvz., jei Vakarų ir Ry
tų Vokietijos susitars 
dėl dviejų Vokietijos 
valstybių egzistencijos 
ir reikalaus priimti į 
JT, kurį iš tų dviejų 
valstybių atstovaus visai 
vokiečių tautai? Logiš
kai galvojant, Rytų Vokie
tija, būdama mažumoje, 
neturėtų teisės patekti 
į JT. Bet šiandien poli
tikoje niekas logika ne
nori vadovautis, tai ne
abejojame, kad Afrikos 
"diplomatai" nubalsuos 
už komunistinės Vokie
tijos priėmimą...

Juokas juokais, bet 
rimtai kalbant, JT atsi

Dvi reikšmingos idėjos mūsuose iš įsibėgėjimo inertiškai tebe- 
čiuožia perdaug paviršutiniškom vėžėm, netiesiom kryptim. Pirma, 
tai knygų skaitymas. Tiek metų dejuojame, o reikalai vis eina spar
čiai blogyn. Kodėl visuomenė nsmėgsta skaityti knygų? Jųmažai iš
perka. A. Musteikis Tėv. Žib. nr. 42, tur būt, visuotinai išreiškia 
bendrą nuomonę: "Greičiausiai dėl nepakankamo rašytojų įvertini
mo, nepakankamos pagarbos. Juk rašytojas yra ypatinga asmeny
bė". Taip visą laiką eina padejavimai: padėkime rašytojams, pa
gerbkime jų aukojimąsi, nenusigręžkime nuo jų darbų, jauskime 
pareigą pirkti jų knygas. Tokia kryptis ir žudo mūsų knygą. Sykiu 
ir visuomenės kultūringumas žūsta. O reikėtų ne iš pareigos ar pa
sigailėjimo autorius gerbti bei jų knygas pirkti, bet-- pratintis ras
ti knygose sau brangaus dvasinio lobio, išmokti nuoširdžiai pamėg
ti kultūros šaltinius ir be jokių raginimų ieškoti jų, jais gėrėtis, sa
vo dvasinį gajumą tenkinant.

• Antra vėžė, jau ne kartą nurodyta --vis tebeina prašaliui: tai 
jaunimas teberaginamas jausti pareigą "išlaikyti lietuvybę, laikytis 
lietuviu kalbos — kad neišnyktų tai, ką protėviai sukūrė ir mums pa
liko ir t.t.". O reikia atsisukti tiesiai į patį žmogų: tu, aš ir visi mes 
esame ta lietuvybė, todėl save nesužalotu ir sveiku išlaikyti yra ne 
kokia tėvų uždėta ir sunki pareiga, bet -- asmens būtinumas, visai 
neabejotinas. Kolei jaunimas nebus paskatintas šitaip suprasti tau
tinės prigimties vertybių, tolei jam bus sunku, neaišku, atgrasu lie
tuvybėje ugdytis.

• Pekino laimėjimas šiurpu nukratė pasaulio žmoniškumą te
begerbiančius atstovus. Argi tikrai tiesa ir teisė išėjo iš mados? 
Argi jėgos viršus ir viešas cinizmas ėmė valdyti žmoniją? Gal 
būt, šis atvejis bent pabudins tą "tylinčiąją daugumą" ryžtinges
niam veiklumui, gal pajudins pasyviųjų sąžines, kad nuodėmė vien 
tik iš pašalio stebėti etinio nuosmūkio faktus ir — "nesipriešinti 
blogiui"?

* Irgi mūsų pačių laisvės siekimo fronte reikės pajusti šiokių 
tokių bangavimų. Vieni gal puls į pesimizmą, kad viltys sulaukti, 
teisingos paramos iš pasaulio didžiūnų aiškiai blėsta, bent tuo tar
pu... Bet tai yra tik laikinis mūsų tvirtumo išbandymas. Argi liau
tumės tikėję, kad tiesa vis viena turi išeiti laimėtoja, nors dar ir 
ne šiandien? Tik nebūkime mažatikiai, tik nepritrūkime kantry
bės. Žinoma, pirmiausia pasiduos momento vėjų pūstelėjimui kaip 
tik silpnadvasiai, kurių principai yra lėkšti ir tikėjimas menkas. Ir 
pakels galvas tie, kurie lig šiol abejojo, ant tvoros svyruodami -- 
jie drąsiau įsirikiuos į komunizmo bičiulių ar bendradarbių eilutes. 
O grynieji bekompromisiniai Lietuvos laisvės siekėjai bus įžūliau 
pasityčiojami bei niekinami. Taip bus atsijoti pelai iš grūdų ( o pelų 
kupeta visada plačiai pasipūtusi ir į šalis įkyriai besišlaistanti).

dūrė didelėje politinėje 
krizėje. Ar ne laikas 
JAV pagalvoti, kad ji 
savo pinigais išsiaugi
no gausybę nedraugų, įkū 
rė New Yorke rusiškojo 
ir kiniškojo komunizmo 
lizdą, kuris priperėjo 
tiek daug mao-tse-tun- 
giukų...

Laisvoji Kini ja, be abe- 
jo, yra nežmoniškai po
litiškai nuskriausta. Jos 
tikėjimas į visos Kinijos 
laisvę ir nepriklausomy
bę, jos pasitikėjimas de 
mokratinių valstybių pa 
galba yra sužlugdytas. 
Ką gali laisvoji Kinija 
galvoti apie Prancūziją, 
Angliją, Italiją, kurios 
atidavė savo balsus už 
raudonąją Kiniją? Nėra 
abeonės, kad šį skaudų- 
smūgį laisvoji Kinija iš
gyvens. Ji dar turi gerų 
draugų 35 valstybių poli
tikuose. Ji puikiai su
pranta, kad pačiai laisva
jai Kinijai teks labiau su- 
sikonsoliduoti, dar ge
riau susiorganizuoti vi
duje ir dirbti visos Kini
jos išlaisvinimui pačioje 
komunistų okupuotoje Ki
nijoje. Juk 3,6% kinų ko 
munistų neturi teisės dik
tatoriškai valdyti tą 06,4% 
laisvės trokštančių kinų. 
Kinų tautos tragedija — 
tai Kinijos komunistų jė
ga įvestas diktatūrinis 
režimas, kurio tauta ne
nori ir kol kas nepajėgia 
jo atsikratyti.
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JAV LB Centro Valdybos nariai po pasimatymo su JAV senatorium Richard S. Schweiker, Etninių 
Grupių Praeičiai Tirti įstatymo JAV senate autoriumi. Iš kairės: dr. Antanas W, Novasitis, Aušra Ma- 
čiulaitytė - Z,err, šen. Richard S. Schweiker, ir Algimantas S. Gečys. K. Čikoto nuotrauka

Etninių grupių praeičiai tirti įstatymo reikalu

č. GEDGAUDO KNYGAI 
”MŪSŲ PRAEITIES 

BEIEŠKANT” IV-ŠIS 
AUKOTOJŲ SĄRAŠAS:
Dr. R. Sidrys, Streatar, 

III. — $40.00, B. Girčys, 
Chicago — $25.00, kun. M. 
Valadka, Scranton, Pa. — 
$25.00, J. Geštautas, Bruns- 
wick, Austr. — $16.50, V. 
Petraitis — Toronto, Can., 
V. Gasiūnienė — Palmdale, 
Cal., J. Šimonis — Santa 
Barbara, Cal., J. Rauktys 
— Santa Monica, Cal., E. 
Kybartas — Santa Monica,

Prieš porą mėnesių 
JAV Senatas be opozici
jos priėmė šen. Schwei- 
ker įstatymo Etninių 
grupių praeičiai tirti pro 
jektą. Sekančių kelių die
nų bėgyje laukiama ir 
kongr. Pucinski projekto 
pravedimo Atstovų Rū
muose, patį projektą jun
giant su vienu svarbiu 
švietimą liečiančiu įs
tatymu. Oficialių šalti
nių duomenimis, dides
nės opozicijos Atstovų 
Rūmuose nesitikima su
laukti.

Atstovų Rūmams įsta
tymą priėmus, jungtinė 
lietuviškosios visuome - 
nės talka gali būti tebe- 
reikalinga kelioms kliu 
tims nugalėti. Nors jos 
kur kas lengvesnės už 
įstatymo pravedimą JAV 
Kongrese, tačiau į jas 
kreiptinas nemažesnis 
dėmesys.

Pirmoji kliūtis — Kon
greso delegatų konferen
cija. Atstovų Rūmų ir Se
nato parinkiems dele
gatams bendroje konfe
rencijoje teks abu įsta
tymo projektus suderin
ti į vieną abiems Rū
mams priimtiną įstaty
mą. Šiai konferencijai 
vadovaus įstatymo pro
jektų autoriai kongr. Pu 
cinski ir šen. Schwei- 
ker. Š.m. spalio 15 d. 
LB Centro Valdybos na
riai turėjo progą pasi
matyti ir įstatymo reika
lu išsikalbėti su šen.

gali atsisakyti išleisti 
JAV Kongreso skirtas 
sumas. Ši kliūtis yra pa
ti rimčiausia. Valdžia 
minima išeitimi dažnai 
pasinaudoja, ypač jei jau
čia, kad Kongresas, po
litinių išskaičiavimų vei
kiamas, neekonomiškai 
elgiasi su mokesčių mo
kėtojų sudėtais pinigais. 
Nugalėjus ir šią trečiąją 
kliūtį, 1972 metų liepos 
mėnesį įstatymo keliu 
skirta parama turėtų 
virsti realybe.

Šiuo metu dar nėra aiš
ku kokia sąVoka bus su
teikta žodžiui "ethnic". 
Daugelio mūsų šiam žo
džiui, suteiktas vertimas 
''tautybė” gali pasirody
ti esąs netikslus. Yra ga
limybė, kad "ethnic” są
voka apims ir tautybę, ir 
rasę, ir, dalinai, religi
ją. Mūsų kultūros išlai
kymui skirtos paramos 
dydis gali smarkiai nu
kentėti, jei įstatyminė in
terpretacija leis paramą 
skirti kai kurioms ra
sėms (indėnams, neg
rams), etninėms religi
joms (žydų), ar tokioms 
ištirpdytoms mažu
moms kaip anglai ir ai
riai. Reikia tikėtis, kad 
Kongreso delegatų konfe
rencija atkreips dėmesį 
į įstatymo projektų auto
rių pagrindinius norus 
pagelbėti rytų Europos 
ir Azijos tautinių grupių 
kultūros išlaikymui.

DIRVA

antraeilės svarbos rei
kalas, nors šiuo reikalu 
rezoliucija ir buvo pri
imta. Lietuvių Bendruo
menės atstovai konferen- 
cijoje visapusiškai pa
brėžė tautybių šeštadie
ninių mokyklų rėmimo 
būtinumą.

Algimantas S. Gečys

Man kartu su Aušra Ma- 
čiulaityte - Zerrir arch. 
Arvydu Barzduku yra te
kę atstovauti JAV LB š. 
m. spalio 16-17 d. Wa- 
shingtone įvykusioje 
Amerikos etninių gru
pių konferencijoje. Jei 
į konferenciją vykta su 
tam tikromis abejonė
mis, grįžta dar su di
desnėmis.

Konferencijoje pasi- 
gęsta daugelio pagrindi
nių etninių grupių at
stovavimo. Konferenci
jos iniciatorių organi
zaciniai sugebėjimai 
taip pat kelia abejonių 
dėl ateities veiklos iš
vystymo. Svarbiausia, 
konferencijos daly
viams daugumoje esant 
aukštųjų mokyklų dės
tytojams, peršasi klau
simas kiek iš viso jų tu
rima bendro su tautinių 
grupių masėmis, kurių 
tautinio identiteto palai
kymui įstatymas pirmo
je eilėje ir skirtas. Vy
kę pranešimai ir juos 
sekusios diskusijos su
darė įspūdį, kad dauge
liui šių universiteto pro
fesorių pirmoje eilėje 
rūpi suradimas būdo pri
eiti prie valdžios para
mos savo studijinių 
straipsnių paruošimui ir 
išleidimui finansuoti. Rė 
mimas šeštadieninių mo 
kyklų, joms vadovėlių pa
rašymas, ar dėstytojų pa 
ruošimas jautėsi esąs

Cal., P. Palubinskas — Chi
cago, P. Pagojus — Detroit, 
Mich., G. Juškaitis — Mis- 
sion Viejo, Cal., K. Kamins
kas — Portland, Oreg., dr. 
V. Ingelevičius — Great- 
neck, N. Y., Zofija Petraz
— Paryžius, J. Tamošiūnas
— Detroit, Mich. — visi po 
$15.00. Dr. K. Pautienis, 
Santa Monica, Calif. — 
$10.00 (papild.).

B. Deveikis, W. Moigis, 
A. Šulcas, F. Subačius, Z. 
Pėsliakas, dr. P. Dambrava, 
V. Bieliūnienė, dr. A. Ja- 
loveskas, H. Gavorskas, V. 
Baliutis, I. Veillon, V. A. 
Saurusaitis, inž. V. Venc
kus, B. Desanctis, A. J. 
Orentas, M. Zupkus, St. 
Eidrigevičius, A. Ravena, 
A. Mažeika, K. Nausėda, A. 
Jezerskas, B. Demeikienė, 
J. Klovaitė, Jūratė Satkutė 
Rosales, visi gyveną Vene
sueloje, aukopjo po $15.00.

Pinigai yra įnešti j Santa 
Monica Bank, Santa Moni
ca, ein. sąsk. 0009.

Laukiame daugiau aukų, 
o visiems aukotojams, ypa
tingai venecueliečiams ir jų 
energingam Komitetui, ta
riame nuoširdų ačiū.

Jonas Kutra
Komiteto ižd. 
1011 19th St.

Santa Monica, Cal. 90403
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J. GRAUDA

Lituanistiniam bagažui papildyti
Plačiosios darbo liaudies masė Lietuvos teri

torijoje teikia neišsemiamus lituanistikos bagažus. 
Dialektai maišosi su žargonais, žargonai įžengia į 
lieratūrą, literatūra perauga į lektūrą ir sumasu- 
marum mes gauname įdomią šnektūrą, kuri, savo 
eile, vėl teikia syvų ir sulčių literatūrai.

Skelbimai rajono laikraštyje ir tiesiog ant 
murzino stulpo, pasiaiškinimas milicijai ir šavo 
draugei, byloje dėl alimentų ir dėl davimo į snukį, 
draugiškam pašnekesyje ir ekspertizės akte, net 
disertacijoje... visur spindi (ne vaižgantiški) tary
binės šnektūros deimančiukai. Kokia gi laimė, kad 
tarybinis kontinentas nepriklauso pasaulinio copy- 
right’o sutarčiai ir mes be atsiprašymo galime skelb
ti tuos deimančiukus lituanistiniam bagažui papildy
ti vis skurdėjančiame išeiviškame leksikone.

Skaitykime:
Vedybos — tai prabanga, kurią aš galiu sau 

leisti ne daugiau kaip vieną kartą per tris metus.
Pas š altkalvį Petrauską pastebima pavojinga 

tendencija gerti individualiai.
Reikalinga traktorininkas su vikšriniais ratais.
Kai pamačiau, kad jis prie manęs nori prisi

kabinti, aš jam vieną kartą už vožiau ir sušukau: 
"Atsikabink!"

Reikalauti, kad mokyklos bei organizacijos, kur 
dirba nepilnamečiai vadovai atsiskaitytų komisijai 
apie nepilnamečių auklėjimą.

Parduodu pianiną ir vilkinį šunį gerame stovy
je.

Praėjusiais metais buvo pravesta visa eilė se
minarų po bulvėmis ir po linais.

Kada mes stovime po partiniais lozungais, vi
sas pasaulis stovi prieš mus.

Nevakcinuotoms kiaulėms veterinariniai pa
žymėjimai nebus išduodami.

Partinis priklausomumas neatleidžia nuo pa
reigos prisilaikyti rūkančiųjų skyriuje, jeigu rū
kantysis.

Kapuose futbolą lošti griežtai draudžiama. 
Degtinę ir kitus gėralus, čia įsigytus,prašoma 

gerti už kampo.
Mažamečiams, neturintiems pažymėjimo, stip

rūs gėrimai neatleidžiami.
Tualetinį popierį, juo tinkamai pasinaudojus, 

mesti į kartono dėžę prie jūsų kojų.
Kolektyvo namuose vakarais nepatariama lan

guose deginti raudonų lempučių.
Kadangi mano žmona laiko paršą virtuvėje, 

prašau iškraustyti ją arba paršą iš buto.
Dėti į kišenę šaukštus, šakutes ir druskines 

griežtai draudžiama.
Kirpykloje, dėl pavojaus higienai, ant grindų 

nespiaudyti.
Šokių salėje, ir tenais, kur nėra tvarkdarių rei

kia elgtis tinkamai, neįnešti degtinės ir jos negerti, 
taip pat nenaudoti keikalų.

Už bilietą mokėti akivaizdoje.
Melioratoriai yra stambūs vyrai, o avalynė 

jiems užplanuota mažesnio numerio.
Jis paėmė baltagurklį, juk gerai uždirba, ir 

prasidėjo kliuku-kliuku. Taip ir nusausino butelį.
Prieš vestuves ji atrodė tarybinė, o po vestuvių 

jau atrodo visai piktybinė.
Karvių sėklintojų vizitas atšaukiamas, nes ne

liko bergždžių karvių.
Į kietą vagoną su savo paduška neleidžiama.

Schweiker. Jo nuomone 
sėkmingam abiejų įsta
tymo projektų suderini
mui kliūčių nepramatąs 
(esąs artimas kongr. Pu 
cinski prietelius), nors 
projektuose skirtumų 
yra, ypač kiek tai liečia 
finansinės paramos ad
ministravimą ir skiria
mos sumos dydį.

Antroji nugalėtina 
kliūtis — prezidento 
Nixono įstatymo patvir
tinimas. Kaip žinoma, 
įstatymui įsigalioti pap_ 
rastai reikalingas JAV 
prezidento parašas. Da
bartiniu JAV ekonomi
niai gan sunkiu metu, 
prez. Nixono nelabai pri 
tariama naujoms su iš
laidomis surištoms pro
gramoms. Nors garanti
jos neturima, tačiau ne
abejojama, kad prez. 
Nixonas įstatymą pasi
rašys. Nenoras nustoti 
tautinių grupių balso 
1972 metų prezidentiniuo
se rinkimuose čia turės 
lemiamos reikšmės.

Trečioji galima kliū
tis yra U.S. Office of 
Education, kuriai būtų 
pavesta įstatymą admi
nistruoti. Iš šalies įtai- 
gojant Administracijai, 
šios įstaigos vadovybė

Studijuoti Vilniuje?
Besvarstant lietuviškojo atžalyno klausimą išeivijoj, nuolat ky

la jo kajbos bei kultūrinio pasiruošimo problema. Nors yra ir Pe
dagoginis Lituanistikos Institutas, ir seminarai, ir vasaros kursai 
Fordhamo universitete, — tačiau pasigendama brandesnio kalbi
nio bei kultūrinio paruošimo. Vienintelė išeitis esanti Vilniaus uni
versitetas: siųskme ten savo atžalyną, ir visos problemos savaime 
išsispręs. Tokio siūlymo šalininkai gal ir yra gerų intencijų žmo
nės, dar neužmiršę nepriklausomos Lietuvos laikų, kai Amerikos 
lietuvių jaunuoliai atvykdavo studijuoti į Kauną teologijos, filoso
fijos, humanistinių mokslų, ypač lituanistikos. Neabejotinai to
kia galimybe šiandien pasinaudotų daug užsienio lietuvių, jeigu 
ji būtų. Vilniaus universitetas būtų tas centras, į kuri nukryptų vi
sos išeivijos akys. Deja, yra Vilnius, yra universitetas, bet nėra 
tokios Lietuvos, kuri pajėgtų patraukti laisvojo pasaulio jaunimą ir 
jame Įdiegtų autentišką lietuvybę. Vilniuje, kaip ir visoje Lietuvo
je, vyriausias šeimininkas yra komunistinis rusas, išskleidęs savo 
imperiją Rytų ir Vidurio Europoje. Sovietinės respublikos vardas 
nedaug ką tereiškia. Dauguma ministerijų yra “visasąjunginės'; t. 
y. diriguojamos tiesiai iš Maskvos. Jei Liėtuva būtų tiktai okupuo
tas kraštas tradicine prasme, būtų kita kalba. Tuo atveju ir uni
versitetas, kad ir svetimųjų valdomame krašte, dar galėtų pakan
kamai laisvai dirbti akademinėje plotmėje, kaip tai buvo pvz. vo
kiečių okupacijos pradžioje. Dabargi taip nėra. Vilniaus universite
tas. kaip ir visos kitos mokyklos, yra persunktas propagandiniais 
reikalavimais, kurių kratosi ir dabartinės Lietuvos jaunimas, jau 
nekalbant apie užsienio jaunimą.

★ ★ ★

Kad taip yra, liudija ir ši aplinkybė: Vilniaus universitetas iš 
užsienio lietuvių kandidatų reikalauja ne tik įprasto išeito moks
lo pažymėjimo, bet ir partinės ištikimybės. Tokį pažymėjimą esą 
gali išduoti komunistinės užsienio lietuvių organizacijos arba laik
raščiai. Kuri gi save gerbianti užsienio lietuvių šeima gali siųsti sa
vo atžalyną į tokią atmosferą? Be to, kaip patirtis rodo (pvz. nor
vego studento atvejis), užsienietis apgyvendinamas bendrabučio 
kambaryje su kokiu nors partiniu fanatiku, kuriam pavesta “šviesti“ 
naujai atvykusį, mažai tesiorientuojantį jaunuolį. Žodžiu, sudaro
mos sąlygos paveikti naują atvykėlį marksistine linkme. O juk ži
nomas faktas, kad Amerikos studentai ideologiškai nėra stipriai 

kaustyti, nes jų studijų linkmė yra visai kitokia, būtent, pragmati
nė. Jiems pirmiausiai svarbu pasiruošti savo profesijai, dirbti gry
nai akademinėje plotmėje, paliekant nuošaliai ideologines prob
lemas. Dėlto ir lietuviškoji Amerikos studentija yra panašiai orien
tuota, išskyrus Tuos, kurie aktyviai dalyvauja ideologinėse organi
zacijose. Pastarieji turi daugiau progų suartėti su ideologiniais 
klausimais, juos gvildenti, tačiau bendra amerikinė aplinka ver
čia ir juos pertoli nenueiti nuo standartinio studento tipo. Žinoma, 
yra išimčių, bet jomis remiantis neįmanoma atsakyti į klausimą 
— ar verta studijuoti Vilniuje. Tiesa, yra manančių, kad Ameri
kos lietuviai studentai galės daugiau padaryti įtakos vilniečiams, 
ypač laisvės idealo linkme Galimas dalykas, bet tokių studentų 
dienos Vilniuje nebus ilgos. Panašių atvejų yra 'jau buvę Maskvo
je. Okupanto budrumas nemažesnis už studentų veiklumą.

★ ★ ★

Žvelgiančius į Vilniaus universitetą pirmiausiai vilioja litua
nistika. Ten yra ir lituanistiniai veikalai, ir institutas, ir istori
niai šaltiniai. Rašantiems disertacijas lituanistinėmis temomis tie 
dalykai būtini. Nevienas užsienio lietuvis jais galėjo pasinaudo
ti, nors ir labai suvaržytom sąlygom. Kas kita su tais, kurie norėtų 
klausyti reguliaraus universitetinio kurso. Išskyrus lituanistiką, 
visi kiti mokslai atpuola, nes Amerikoj su jais netoli tenueisi. O ir 
lituanistikos studijos Vilniuje nėra be priekaištų. Pvz. istorija. Ko
kią Lietuvos istoriją išgirs užsienio lietuvis dabartiniame Vilniu
je? Žinoma, tik sovietinę. Juk Lietuvos istorija Žiugždos, Jurginio 
ir panašių autorių yra užtempta ne tiktai ant marksinio, bet ir 
maskvinio kurpalio. Štai, turime po ranka gimnazijų istorijos 
programą. Joje iš Lietuvos istorijos yra likęs tik šešėlis. A. Šapo
kos Lietuvos istorijos ten niekas negali pasiskaityti, nebent slap
tame pogrindyje. Visur dominuoja sovietinė Rusijos istorija, kur 
Lietuvai tenka mažytės provincijos kampelis. Tokią tad Lietuvos 
“istoriją“ tektų studijuoti užsienio lietuviams. Nekitaip būtų ir su 
literatūra. Ji taip pat pajungta marksistiniam požiūriui — liau
dies kovai prieš buržujus. Tiesa, prasiveržia vienas kitas autorius 
su blaivesniu žvilgsniu, bet tai išimtys. Bendroji linkmė yra vi
siems privaloma. Per literatūrą turi Dlaukti markistinė — revo
liucinė dvasia, žalojanti visą lietuviškąją tikrovę. O norintiems 
dailę studijuoti brukamas socialistinis realizmas, nors nevienas 
dailininkas sugeba ir nukrypti. Aplamai, visi humanistiniai moks
lai Vilniuje, kaiD ir kituose sovietų universitetuose, yra pajunąti 
marksistinei tendencijai. Ar tokiom sąlyąom esant galima ramia 
sąžine rekomenduoti studijas Vilniuje? Aišku, ne. Ir labai norin- 
tiem dar nėra sąlygų. (Tėviškės Žiburiai Nr.44)
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KŪRYBA IR MOKSLAS
/

JAUNIMO KELIAI IR KLYSTKELIAI
Viena iš pačių svar

biausių problemų mūsų 
išeiviškame gyvenime 
yra, be abejo, jaunimo 
bei priaugančios kartos 
lietuvybės problema. 
Čia susiduriame su 
dviem atvejais: su jauni
mu, gimusiu dar Lietu
voj, ir su jaunimu, jau 
išvydusiu svetimų kraš
tų padanges. Nutautimo 
pavojus, aišku, labiau
siai gresia jau svetimuo
se kraštuose gimusiam 
mūsų jaunimui. Ypač 
stiprus jis tautybių tirp
dymo katile Amerikoj. 
Didesnė atspara jaučia
ma ten, kur tėvai ir lie
tuviškoji mokykla pasi
reiškė didesne veikla. 
Tėvams betgi, atrodo, 
tenka bene didžiausioji 
atsakingumo dalis.

Dalį šios problemos 
literatūriškai parodo jau
nimo rašytoja Danutė 
Brazytė-Bindokienė sa
vo debiutiniame romane 
"Viena pasaulyje" (išlei 
do Lietuviškos knygos 
klubas Chicagoj 1971 m. 
241 p., kaina $5.00). Ro
mane pavaizduotas liki
mas kartos, stovinčios 
ant dviejų pasaulių ri
bos, aiškiai nesuvokian
čios , kur turėtų būti jos 
tikroji tėvynė. Vyriau
sios veikėjos Vidos 
Linaitytės žodžiais, tai 
"paklydusiųjų karta" (p. 
138). Tai ir jos pačios 
istorija, rodanti pabėgi
mą nuo tėvų ir bandymą 
įsikurti boheminiame 
New Yorko gyvenime, 
vos nesukuriant šeimos 
su divorsuotu amerikie
čiu. Jai sekunduoja Kęs
tutis Giedriūnas (To
mus), romansavęs su žy
daite Sara. Abiejų "at
sivertimą", grįžimą įlie- 
tuvybę, nulemia moti
nos.

Kokios tad svarbiau
sios šių "paklydusiųjų 
kartos" atstovų nuo lie
tuvybės atsijimo prie
žastys? Atsakymą duo
da autorė, svarstydama

A. RIMTENIS priaugęs”, (p. 179) guo
džiasi kita proga Vida. 
Visa tai rodo, kaip tam 
svyruojančiam jaunimui 
trūksta tvirtai vadovau
jančios rankos. Tik pa
čių tėvų sąmoningumas 
ir lietuviškos mokyklos 
aktyvumas padės mums 
išgelbėti šią "paklydu
siųjų kartą”.

Autorė jau deramai ge 
ba pinti veiksmo intrigą, 
nors dar šen ir ten pa
sigestum ryškesnio psi
chologinio motyvavimo. 
Jos veikėjai svyruoja 
tarp dviejų pasaulių, dėl 
to ir stipresnio charak 
terio personažų nematy-

kaip ir pašalinės aplin
kybės : motinos įtikini
mas, draugo pavyzdys, 
motinos liga. Rašytoja 
savo veikėjus veda taip,

Henrikui Gavorskui stambia suma parėmus, pasirodė naujas iliustruotas žurnalas Venezuelos Lietu
vis, įdomiai Juozo Kukanauzos redaguojamas. Vos gavus iš spaustuvės dar "šiltą" numerį, buvo aplais
tytas šampanu. Nuotraukoje iš kairės: Vladas Venckus, mecenatas Henrikas Gavorskas, Vanda Bieliū- 
nienė, red. Juozas Kukanauza ir Ona Kukanauzienė.

savo vyriausios veikėjos 
likimą: "Dukrai buvo 
leista savo gyvenimą 
tvarkyti, kaip tik ji no
rėjo. Galėjo rinktis drau 
gus, užsiėmimą, drabu
žius, net tautybę... Ji bu 
vo maždaug keturiolikos 
metų, kai pirmą kartą 
priėjo išvados, kad tėvai 
jos nemyli ir nesirū
pina" (p. 158). Iš to jau 
aiškiai matom, kiek daug 
reiškia deramas tėvų 
nusistatymas savo vaikų 
atžvilgiu, ypač lietuvy
bės reikalu.

Problema pasunkėja,
kai turim reikalo su ban- ti. Juos daugiau paveikia 
dančiu maištauti prieš 
tėvus jaunimu. Kita ro
mano veikėja, Vidos 
draugė Jūratė, meta lie
tuvybę, norėdama "atsi
keršyti" tėvams dėl "kla- kad jie prieitų ne tiek jų 
šių" skirtingumo, kai šie 
nepritaria jos meilei pa 
prastam siuvėjui. "Tė
vai juk lietuvybę man bu 
vo užkabinę lyg girnų ak- ginio, kaip psichologinio 
menį ant kaklo. ’Nekal
bėk angliškai, Jūrate! 
Lietuvaitei tas nedera, 
dukrele, dukrele... Mes
Lietuvoje taip nesielgda- būti labiau pritaikyti at- 
vome! Ne! Ne!’ Rodos, skiriem veikėjam, saky- 
tik Lietuvoje gyveno ci
vilizuoti žmonės, o čia te 
kažkokie pusžmogiai, sa• dai vartoti. į šiaip jau 
vo evoliucija netoli bež
džionės pasilikę" ( p.
134).

Reik manyti, kad tokio 
maištaujančio jaunimo 
turim ne taip jau daug. 
Visa problema betgi sly
pi pačioj jaunimo trage
dijoj: kur pritapti. "Aš 
nei lietuvis, nei ameri
kietis. Tam tikru savo 
gyvenimo laikotarpiu vi - mažas pluoštas korektū- 
sa siela mėginau būti lie
tuviu ir nepavyko... Ly
giai taip pat nuoširdžiai 
mėginau tapti amerikie
čiu. Nieko neišėjo ir ga
na" (p. 55), nusiskundžia 
kartą Kęstutis. "Visa 
nelaimė, kad kartais bai- ti, kad autorė užgriebė ir 
šiai sunku nuspręsti, palyginti deramai pa- 
prie kurios žemės esi vaizdavo itin svarbią mū-

pačių, kiek jos numatytą 
tikslą — grįžimą į lietu 
vybę. Dėl to romane jau 
čiama daugiau pedago-

motyvavimo.
Romano kalba lengva, 

tokie pat ir dialogai, 
nors šie vietom galėtų

šim, kreipinį "mergai- 
” ne visi turėtų vieno-

taisyklingą kalbą įsi
maišo kartais ir nelite
ratūrinės kalbos žodžių, 
kaip anūkas, pletkas, 
skaitliukas, čemodanas 
(šalia lagamino) ir kt. 
Pažyminys, kad ir pra
plėstas , neturėtų būti iš
skiriamas kableliais 
prieš pažymimąjį žodį, 
bet tik po jo. Paliktas ne

ros klaidų. Kadangi kny
gą skaitys jaunimas ne
mažiau už suaugusius, 
būtų gera, kad minėti 
spaudos riktai būtų išly
ginti.

Baigiant tenka pažymė"

APIE GYVYBES ELEKSYRĄ

Humoreska, J. Cijūnelienės skaityta Korp. Neo- 
Lithuania Chicagoje vakarojime, spalio 23 d.

Nieks nenorime pasenti, nei pražilt ar sustorėt... 
norime linksmai gyvent ir mylėt, mylėt, mylėt! 
Mokslo žmonės vis galvoja, prakaituoja, kombinuoja, 
kaip išrast tokius vaistus, kad ilgiau gyvent žmogus. 
Visi trokštam to, galvojam, apie tai dažnai svajojam.

Manom, jeigu tai įvykty -- visos bėdos mus palikty!
Bet ištikro nežinau, argi būt tala geriau?!...
Na štai turim vieną dieną visus trenkiančią, naujieną: 
"Štai gyvybės eleksyrą jau išrado gudrūs vyrai, 
dabar mes visi gyvensim, nebemirsim, nebesensim, 
Nebereikės mums daktarų, nei graboriy, nei kapy.
Tai bent amžius, tai gadynė -- prasideda laikai auksiniai..."

Tai atrodo būt gerai, bet ištiesy bus ... blogai! 
Mėty tūkstančiai riedės ir žmoniy tiek padaugės, 
kad naujos tikros bėdos prasidės.
Vietos žemėj greit nebus, nes kitaip gyvens žmogus... 
Žemė bus pilna namy, labai dideliy, mandry...
aukšty tūkstančius jie turės,nebus medžiy ir žolės!

Nebus žemėj gyvuliy, nebus jūrose žuvy, 
bus suvalgyta viskas, jokio gyvio nesuras 
mūšy provaikiy vaiky vaikai!
Apie kiaules ir karvutes seks pasakas bobutės! 
Vaikams suprasti bus sunku, kad čia būta gyvuliy 
ir tikėt jie negalės, kad ana žmonės praeities 
valgė gyvulius, paukščiukus, žuvis, vėžius ir grybukus...

Kad daržoves jie augino, gėles kažkokias sodino... 
kad žeme jie važinėjo ir kelius jie Čia turėjo 
kad ant žemės upės buvo, kurios jau seniai išdžiuvo!... 
Vien tablėtėm jie gyvens, nebus maisto, nei vandens! 
Nebus konjako,ne vynelio, wiskis anei šampano gryno.... 
nebus skačo, nei alaus, vietoj viso to jie tablėtę gaus...

VYTAUTĖ ŽILINSKAITĖ APIE 

VAIŽGANTIŠKĄ FILMĄ

Apie ok. Lietuvoje pa
statytą filmą "Tas pra
keiktas nuolankumas" 
jau du kart rašė Dirva. 
Ir nenuostabu. Vaižgan
to "Dėdžių ir dėdienių" 
motyvu susukti filmą bol
ševikinės okupacijos są
lygomis nėra lengva. 
Tas sumanymas sukėlė 
nemažą susidomėjimą 
netiktai ok. Lietuvoje, 
bet ir išeivijoje. Dirva, 
bene pirmasis išeiviš- 
kas leidinys, paskyrė 
dėmesį projektui, cita
vo vykdytojų pareiški
mus ir įsidėjo keletą 
nuotraukų dargi filmui 
nepasirodžius ekrane.

Dėta vilčių, kad vaiž- 
gantinis veikalas suteiks 
susidomėjusioms audi
torijoms tam tikrą lietu
višką atgaivą. Medžia-

sų jaunimo ir lietuvybės 
problemą, kuri ir toliau 
prašysis būti neužmirš
tama.

Baliai bus tokie nuobodūs, nebus 7-up, nei sodos!
Nei lietuvišky paršiuky, zuikiy ,rolmopsy, šrimpsiuky, 
nebus kūgelio, dešrų.... Pagalvoti net baisu!!!
Na, bet čia tik juokai, apmąstykime gerai 
pavyzdžiui, sekančią problėmą:
Kada 20.000 mėty mes būsim pragyvenę,
o vis dar jausimės jauni, linksmi ir nepasenę...

Vaiky gal du tūkstančius kokius turėsim, 
vaikaičius kompiuteriais skaičiuot tegalėsimi, 
visur būsim buvę, viską būsim matę, 
prie žmonos ar vyro tiek būsim pripratę, 
kad šiandie ir pagalvoti negražiai tai atrodo, 
o tada unisonu šauksim -- "tikrai nusibodo..."

Vienas tik dalykas tada bus geriau: 
divorso prašyti -- nereikės daugiau! 
Divorsą bažnyčia automatiškai duos, 
po 10.000 metų prie vienos žmonos!

Kitos problėmos, deja, bus kaip kad šiandieną, 
Sakysim, kalbant girdėsim kūmutę nevieną: 
"Tas jaunimas šiy laiky, apsakyti net baisu!
Mėty 100 vos suėjo ir rūkyti jau pradėjo! 
šoka Šokius jie po du, prisiglaudę prie pilvų... 
Sub-tango esą tai vadinas. Šoka vyrai ir merginos. 
Be barzdy jie ir be plauky... Tiesiog šlykštu!

Arba. Žiūrėk, kaip jie važiuoja, kaip rakietas tas vairuoja... 
Lekia, dumia ir nežiūri, baigia sudaužyt mėnulį!
Pasaulio galas, kas ant žemės Šiandie daros!
Bet jaunimas tai pirma šiy dieny bėda:
Turiu štai dukrelę vieną, -- vyro ji surast negali...
Mėty tūkstantį suėjus, dar nė karto netekėjus,
jeigu čia neištekės, siyst į Marsą ją reikės!

O svarbiausia problema -- vyro manojo mama. 
Kartą ji pas mus atvyko, jai čionai gana patiko... 
per aštuonis šimtus mėty prie namų ji taip priprato, 
jog atgal ji nevažiuoja, nors aš verkiu aimanuoju... 
Sako, kad visai nebvažiuos -- sūnų savo ji dabos' 
Seniau tad ji gauty galą, bet nūn tegu jį bala -- 
tą gyvybės eleksyrą, ką ana išrado gudrūs vyrai!...

gos tokiai lietuviškai 
atgaivai, kaip žinia, Vaiž
gantas patiekia su kaupu.

Filmui pasirodžius, 
pasigirdo ok. Lietuvos 
kritikų balsai. Ir nuosta
bu neatsirado balso, ku
ris respektuotų filmo sta
tytojų triūsą. Kritikos 
balsai pasmerkė Vaiž
ganto sudarkymą. Kino 
kritikas Saulius Macai
tis itin aštriais žodžiais 
aptarė nesėkmę, nes fil
me vaižgantiškumas su
keistas įbespalvįdoktri- 
nieriškumą. Filmą pa
vadino "] 
Vaižgantu", 
stengėsi 
Vaižgantą 
akompanimentu". 
vos 80 nr. apžvelgti ek
rano nusikaltimai "vaiž 
gantiškumui" ir nurody
ta tų nusikaltimų prie
žastis, apie kurią ok. 
Lietuvos kritikai negali 
prabilti. Tai nematomo 
politruko, dirigavusio 
scenoms, filmo nuotai
kai, ryškios "politinės 
abėcėlės" įbrukimas į 
"istorinį" filmą.

Kad ta Dirvos prielai
da yra teisinga, rodo ir 
"Literatūros ir Meno" 
žurnalo pašnekesys su 
filmo scenariste Vytau
te Žilinskaite (spalio 16 
d. laida). Savaime aiš
ku, scenariste apėjo to 
nematomo politruko ryš
kinimą. Ji kalbėjo apie 
sąlygas, kurios filmą pa 
darė tokį, ne kitokį.

Vytautė 
yra žinoma humoriste, 
dabartinėje 
ok. Lietuvos raštijoje 
sėkmingai užėmusi Liū- 
nės Janušytės arba Pi- 
vošos vietą. Jai buvo pa 
vesta paruošti "Dėdžių 
ir dėdienių" scenarijų.

Štai ką pareiškė sce- 
naristė žurnalo bendra 
darbiui:

Jeigu iš anksto būčiau 
žinojusi, jei Kino studi
ja būtų mane įspėjusi, 
kad priimtas ir meno ta
rybos patvirtintas sce
narijus nėra savarankis 
kas literatūrinis viene
tas, o beformė tešla re
žisieriaus rankose —nė 
už ką nebūčiau ėmusis 
šio darbo ir gaišusi dve
jus metus.

Toliau dėsto Vytautė

'polemika su 
Režisūra 

"papildyti" 
"nūdieniu 

Dir-

Žilinskaitė

satyrinėje

Žilinskaitė:
Eilė filmo scenų gru

biai iškraipo scenarijų 
ir visa savodvasiaprieš- 
tarauja manajai Dėdie
nių" interpretacijai. Ne
liko scenarijaus stubu
ro, neliko socialinio ir 
dvasinio konteksto My- 
koliukui, neliko vaižgan- 
tiškųjų motyvų, dėl ku
rių apskritai rašiau sce
narijų: meilė gimtajai 
žemei, poetiškųjų sie
los pradų iškėlimas, 
meilės jaus-mo tyru
mas ir pastovumas... I 
mano protestus niekas 
neatsižvelgė. Protesta
vau prieš tai, kad Geišė 
plaktų rimbu Severiją... 
prieš koktu Severinos ir 
Mykoliuko meilės epizo
dą klėtyje... prieš mai
šais ąpmaukšlintus vals 
tiečius... prieš mėgavi
mąsi kruvinu avies kak
lu... prieš filmo pavadi
nimą (iki šios dienos 
nežinau, kas jį tokį su
galvojo!).... Tačiau Ki
no studijos vadovybė ir 
scenarijų skyrius — tas 
pats skyrius, kuris ge
rai įvertino scenarijų ir 
pritarė mano ekranizaci- 
nei pozicijai, — visada 
mūru stodavo už režisie
rių... Scenaristui nė 
kreiptis nėra kur: sutar 
tis nurodo kūrybinius gin 
čus spręsti vietoje.

Kaip matyti, scenaris- 
tė Vytautė Žilinskaitė 
narsiai, vytautiškai ker
ta Kino studijai, kuri su 
manė tą filmą statyti, nu
pirko Žilinskaitės sce
narijų, "socialistinio re 
alizmo" dvasioje jį kore
gavo, suteikė jam "nū
dienio" asmens požvilgį 
į marksistinės dialekti
kos nepažinus į Vaižgan 
tą. Kino studija prista
tė Vaižganto veikalą to
kį, koks jis išliko po 
politrukinių "pataisų" 
tam tikruose Kino studi
jos kuluaruose. Ir ne
nuostabu Vytautė, kaip 
humoristė, turi ypač 
aiškiai įsiminti, kad ir 
knygų leidyklų "kuluaruo 
se" smagiai rašo "įva
dus" pasaulio literatū
ros klasikams ir pakal
tina juos už disonansus 
su leninizmo tezėmis.

(gd)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ



Nr. 84 — 6

V. Bacevičiaus nuotraukaSkautininkių suvažiavimo Clevelande dąlyvės.

SKAUTININKIU SUVAŽIAVIMAS CLEVELANDE
LSS skautininkių suva

žiavimas, įvykęs Cleve
lande spalio 30-31 dieno
mis yra įvykis, nes toks 
suvažiavimas yra buvęs 
tik... prieš devyniolika 
metų! Tad suprantama, 
toks ilgas laiko nuotolis 
ir pažangios technikos 
skubąs gyvenimas, jo 
problemos ir įtaigojo 
Seserijos vadovybę skau 
tininkių suvažiavimą 
šaukti. Suvažiavime da
lyvavo: JAV ir Kanados 
visų kartų atstovės 67 
registruotos skautinin
kės , Posėdžiuose, kon
ferencijose dalyvavo aps
čiai ir viešnių, vietos vy
resnės skautės, židinie- 
tės ir kiti, taip kad daly
vių skaičius kartais pa
siekdavo ir porą šimtų.

Suvažiavimą tiesio
giai organizavo Seseri
jos vadijos skautininkių 
skyriaus vedėja ps.Sau
lė Šatienė, talkinama bū
rio kviestinių talkinin
kių. Suvažiavimą nuo
širdžiai, seseriškai glo
bojo Clevelando skau
tininkės. Pats suvažiavi
mas vyko Clevelando 
priemiesty, gražiuose, 
parku apsuptuose tėvų 
jėzuitų rūmuose.

Suvažiavimo pagrin
dinė dalis: keturios pas
kaitos ir keturios dis
kusinės temos — refe
ratai.

Pirmąją paskaitą skai
tė kun. v.s. ’J. Vaišnys, 
tema: "Ar klausyti įsa
kymo ar sąžinės"? Te
ma lietė gimdymo kont
rolę, jį sukėlė gyvas dis
kusijas, reiškia buvo ak
tuali...

G. Sužiedėlienė skai
tė: "Vyro pasaulis, mo
ters vieta". Prelegentė 
pristatė moterį vyro 
skriaudžiamos ir nu
stumtos rolėje. Pasisa
kė prieš kūdikio — mer. 
gaitės-berniuko lyties in- 
doktrinavimą. Protega
vo abiejų lyčių vaikus 
vienodai mokyti visokių 
darbų, pomėgių pagal ly
tį neskirstyti. Buvo karš-

LSS Seserijos vadija su vyr. skautininke L. Milukiene(vidury tam
sioje uniformoje) ir suvažiavimą organizavusia ps. S. Šatiene (ket
virta iš dešinės). V. Bacevičiaus nuotrauka

Z. JUŠKEVIČIENĖ

tos diskusijos. Pasisa
kyta už natūralų moters 
individualumo ir savis
tovumo ugdymą. Už kū
dikio lyčiai priklausomų 

V. Bacevičiaus nuotrauka

Skautininkių suvažiavime Clevelande meninės programos išpildy- 
tojai ir paskaitininkai buvo apdovanoti gražiomis dovanomis. 15 kai
rės: L. Barauskas,S. Kielaitė-I<elečienė,N. Užubalienė.J. KeleČius, 
dr. R. Šilbajoris.

polinkių, pomėgių nelie
čiamumą: už pačios mo
tinos gamtos įstatymus, 
už jų neliečiamybę. Dis
kusijose dalyvavo: kun. 
J. Vaišnys, skautinin
kės: O. Gaiiūnaitė, Z. 
Juškevičienė, B. Vinda- 
šienė.

Skautininkės Ina Nenortienė iš Bostono ir Irena Kerelienėiš Chi
cagos, suvažiavime susitikusios po 20 metų nesimatymo.

V. Bacevičiaus nuotrauka

Skautininkės kalbėjo, 
atsėdėjusios diskutavo: 
ieškojo patrauklių būdų, 
priemonių, kaip sustip
rinti skaučių lietuvių kal
bos žinojimą, vartojimą
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- naudojimą. Kaip sustip
rinti skautavimą viene
tuose.

LSS Vyriausia skauti
ninkė L. Milukienė skai
tė: "Seserija šiandieną" 
Jos paskaita buvo įžval

gi, konkreti, gyvenimo 
- veiklos faktais parem
ta, skautybės giliu idea
lu apspręsta. Vyriausia 
skautininkė kvietė vado
ves: neapsiriboti meto
du, neužsisklęsti veiklo
je, — žengti drauge su 
gyvenimu, savintis: iš 

ateitininkų — dialogus, 
diskusijas, iš neolitu
anų — vakarojimus ir
t.t. ***

S. B. Kožicienė patei
kė temą: "Lietuviškumo 
bruožas skautiškame jau
nime šiandieną". Šią jos 
parengtą paskaitą vyku
siai perskaitė s. Z. Ja
nonienė. Pateikta pas
kaita: "Vyresnių skau
čių būrelių veikla tun- 
tuoe". S. J. Mikutai- 
tienė gyvai, įtikinančiai 
kalbėjo jaunų vadovių pa
rengimo - parinkimo rei
kalu. S. Butkienė kalbė
jo skautininkių pareigos 
reikalu: ji kvietė paty
rusias skautininkės sa
vo turimas žinias per
teikti jaunoms vadovėms 
o jaunąsias — būti atvi
romis ir iš vyresniųjų 

žinias priimti. Aptartas 
vyresnio amžiaus skau
čių organizacinės struk
tūros reikalas, sudary
ta ir komisija nuostatų 
projektui parengti. Dis
kusinėms temoms, refe
ratams vadovavo - mo- 
deravo s. L. Luneckie- 
nė. Visos pateiktos te
mos buvo aktualios ir ga
na gerai parengtos, 
sklandžiai pateiktos. Tik 
daugumas skautininkių 
nuoširdžiai apgailesta
vo, kad skautininkių su
važiavime nebuvo pri
statyta - patikrinta pa
čios skautininkės vaid
muo besikeičiančiose gy 
venimo sąlygose ir gyve
namame laike *1

Dr. s. R. Šilbajoris

Jau trečias dešimt
metis, kaip Petro Višči
nio vedama "Laisvės 
Varpo" programa radijo 
bangomis kiekvieną sek
madienį skleidžia lietu
višką žodį ir skambią 
Tėvynės dainą plačiai po 
Bostoną ir jo apylinkės 
miestelius pasklidu
sioms lietuvių koloni
joms. Ir tas jo "Lais
vės Varpo" šauksmas, 
"Kad lietuviais esame 
mes gimę, lietuviais tu
rime ir būt..." nėra be- 
pasekmių. Tailygdvasi- 
nis ryšys, jungiąs visus 

skaitė tema: "Judita Vai- abiejų kartų lietuvius į 
čiūnaitė pokarinės Lie
tuvos poezijos perspek
tyvoje". Poetę pristatė 
kaip neišpasakytai sun
kią, komplikuotą kūrė
ją, bet čia pat ją ir pa
teisino jos gyvenoms ap
linkos sąlygomis... Ak
centavo, pasigėrėjo, kad 
poetės lyrinė styga skam
ba tautine meile ir tau
tinio išlikimo baime... 
Poetės, J. Vaičiūnaitės 
kūrybą tikrai meniškai 
pristatė aktorė, S. Kie- 
laitė-Kelečienė. Pas
kaitininkas prabėgomis 
pristatė ir dar du dabar
ties Lietuvos poetus, tai 
J. Degutytę ir J. Marcin
kevičių.- ;***

Literatūros vakaras 
buvo sujungtas su dr. R. 
Šilbajorio paskaita, jibu<- 
vo drauge ir dalis paties 
literatūros vakaro. Sktn. 
N. Jankutė-Užubalienė, 
subrendusios literatės 
pajėgumu atidarė ir pra
vedė literatūros vakarą. 
Programą išpildė du ak
toriai: L. Barauskas ir 
J. KeleČius, jie atliko: 
A. Vaičiulaičio Uodą ir 
pateikė ištrauką iš J. 
Marcinkevičiaus dra
mos Mingaugas. Profe
sionalų aktorių puiki vai
dyba, kostiumai, šviesos 
— visa drauge visus ža
vėjo ir aktorius palydė
jo ilgais plojimais. O su
važiavimo organizato
rės artistus dar apdova
nojo meniškais suveny
rais, dail. s. Inos Nenor- 
tienės sukurtais.

Kai skautams pami
ni laužą, tai nuotaikos 
tuojau atgyja ir veidą 
šypsena papuošia! Na, ir 
šį kartą buvo puikus lau
žas, programą išpildė 
Neringos ir Pilėnų tun
tų skautės-ai ir jų buvo 
tikrai gausus būrys, jie 
paskleidė ir malonų jau. 
natvišką vėją! Laužą pra
vedė, visu aktorės ga
bumu akademikė J. Pet 
raitytė. Skautes suor
ganizavo ir jas parengė 
tuntininkė s. N. Kers- 
nąuskaitė.

Dailės meno parodoje 
savo kūrinius išstatė 
šios menininkės-skauti- 
ninkės: V. Aleknavičie
nė, M. Kižienė, I. Nenor
tienė, I. Treinienė.

Suorganizuo
ta tautodailės dirbinių pa
rodėlė, daugumas eks
ponatų tai pačių skauti
ninkių pomėgio darbai, 
darbeliai, įvairūs me
džio drožiniai, siuviniai 
audiniai ir t.t. Buvo ir 
spaudos parodėlė, kurią 
paruošė s. I. Regienė.

S. Irenai Regienei, il
gametei Skautų skyriaus 
Drauge redaktorei Vyr. 
skautininkė L. Milukie
nė iškilmingai įteikė 
LSS-gos jai skirtą ordi
ną "Už Nuopelnus". Bu
vo pagerbtos ir buv. ii-

O. skambink per amžius vaikams
Lietuvos!...

rui, kuris pirmą kartą 
su savo skambia daina 
pasirodė Bostono sce
noje. Dviejų dalių pro
gramoje choras su pasi 
gėrėjimu išpildė žymes
nių mūsų kompozitorių 
kaip Sasnausko, Šim^ 
kaus, Švedo, Gaidelio, 
Gudavičiaus ir kitų po
puliarias dainas: Kur 
bėga Šešupė, Ant tėvelio 
dvaro, Važiavau dieną, 
Saulės akys, Už jūrų ma
rių, Paskutinis vakarė
lis. Antroje dalyje cho
ras dainavo: Kur giria 
žaliuoja, Laikas namo, 
Anoj pusėj Nemunėlio, 
Toks mėlynas takas, Kur- 
teliai sulojo, Laisvės dai
na.

Po programos vyko 
vaišės, kurias paruošė 
mūsų mielos ponios, do
vanų laimėjimai ir šo
kiai, grojant Worceste- 
rio A.M. Trio kapelai. 
Gausus atsilankymas ir 
draugiškas visų kartų lie - 
tuvių 
mas 
koks
yra lietuvių radio valan
da mūsų lietuviškai kul
tūrai ir tautiniams ry
šiams palaikyti svetima
me krašte. Dėl to dide 
lė padėka tenka jo vedė
jui Petrui Viščiniui už 
nepailstamas pastangas 
programų rengime, o mū
sų visų pareiga jį mate
rialiai ir moraliniai pa
remti.

J.V. Sūduvas

vieną lietuvišką šei
mą, nežiūrint amžiaus, 
profesijos, senosios ar 
jaunosios kartos. Vi
siems jis yra brangus, 
laukiamas, nes tai gim
tosios žemės — Lietu
vos laisvės šauksmas, 
kad visi esame jos vai
kai. Dėl to ir nenuosta
bu, kad į jo rudeninį kon 
certą susirinko lietuviai 
spalio 24 dieną (sekm.) 
ne tik iš Bostono ir jo 
apylinkių, bet iš Wor- 
certerio, Lowellio, 
Brocktono, Norwoodo ir 
kitų vietovių, kur tik gir - 
dima "Laisvės Varpo" 
programa. Malonu buvo 
matyti jau čia išaugu
sį mūsų jaunimą ir sene
lius su lazdele pasire- 
miančius ir net jau ve
žiojamoje kėdėje sėdin
čius ir braukiančius aš a 
rą, kai komp. J. Gai
delio vedamas choras už
traukė taip visų širdžiai 
mielą "Kur bėga Šešupė"- 
Iš to matosi kaip jiems 
brangus lietuviškas žo
dis, kurį mūsų senieji 
išgirsta, gal būt, tik ra
dijo bangomis, svetimo
je aplinkumoje ar net se 
nelių prieglaudose, jam 
paremti ir išlaikyti jie 
siunčia, gal būt, paskuti 
nę penkinę ar net dešim
tinę iš savo kuklios pen
sijos.

Didelis nuopelnas dėl 
gero parengimo pasise
kimo priklauso ir kom- 
poz. J. Gaideliui bei jo 
naujai suformuotam iš 
Brocktono ir jo apylin
kių lietuvių mišriam cho- 

gametės Seserijos vadi
jos darbuotojos, buv. Vy 
riausios skautininkės, 
joms visoms įteikė po 
žalvario - gintaro kak
laraiščio žiedą. Tokią 
dovanėlę gavo ir į Sąjun 
gą neseniai sugrįžusios 
dvi jūrininkės — j.v.s. 
A. Gasnerienė ir j.v.s. 
Z. Juškevičienė. Skauti
ninkių buvo pagerbta - 
apdovanota ir pati Vy
riausia skautininkė s. L. 
Milukienė, ji gavo didžiu 
lę gintaro - žalvario sa
gę. O sktn. Saulė Šatie
nė — rankšluostį, atvež
tą iš Lietuvos.

Suvažiavimo metu pa
maldas atlaikė ir pritai 
kintą1 pamokslą pasakė 
LSS-gos kapelionas, v.s. 
kun. J. Vaišnys, SJ.

Suvažiavimo dalyvės 
skirstėsi į namus su tik
ra skautiška nuotaika šir
dyje, o nereta ir ryžtu 
mintyse — dar daugiau 
temptis, dirbti skauty
bės ir lietuvybės labui!

Šį skautininkių suva
žiavimą tenka laikyti pa 
vykusiu ir linkėti — lauk
ti, kad tokie suvažiavi
mai skautybės labui būtų 
dažniau organizuojami.
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bendradarbiavi- 
koncerte parodo 
svarbus veiksnys

MALĖ

FULL-TIME
FURNITURE

■REPAIR
AND 

TOUCH-UP
Mušt have experience in furni- 
ture repair.and touch-up.

Mušt have knowledge of modern 
wood finisher.

Mušt know how to ūse wood- 
working equipment.

Mušt- have experience with burn- 
ing knives, lacquar sticks, con- 
centrated powders, shading lac- 
quars, universal colors and 
spraygun.

Also need men experienced in 
upholstery repair.

• Begining pay subject vto 
ability and experience.

• Opportunity for advance- 
ment.

• Vacation benefits.
• 40-hour basic work week 

with some limited over
time available.

APPLY MON. THRU FRI.
AT SERVICE DESK
10 A. M. TO 5 P. M.

ROSS
FURNITURE 

WAREHOUSE 
G-6434 S. DORT 

GRAND BLANC, MICH.
(83-85)

F E M A L E

SEWERS
SAMPLE DEPARTMENT
Excellent working conditions. 
Steady employment. Experience 
on knits preferred.

Contact Mr. Harcher

Dalton of America
WILLOUGHBY, ORIO 

946-4000
(83-87)

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Immediate opening for factory ex- 
perienced single needle Singer Power 
Sewing machine operators for ladies 
dresses and sportsvvear. Piece work 
rates. Hourly guarantee, Steady em- 
ployment.

Dalton of America 
2570 Superior, 3d Floor 

Cleveland, Ohio
(83-87)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Liet. Teisininkų D-jos 
Clevelando skyriaus valdy
ba š. m. lapkričio 5 d. turė
jo savo eilinį posėdį. Buvo 
svarstyti skyriaus einamie
ji reikalai. Be to, padisku
tuotos dabartinės mūsų 
bendrinių organizacijų ak
tualijos. Nutarta artimiau
siu laiku surengti diskusinę 
paskaitą "Lietuvos 1941 
metų sukiliminė vyriausy
bė". Referentas Feliksas 
Mackus, buvęs V. D. uni
versiteto teisių fakulteto 
tarptautinės teisės lekto
rius. Paskaitos laikas ir 
vieta bus paskelbta vėliau.

Šių metų skyriaus valdy
bą sudaro: pirm. Feliksas 
Mackus, sekr. Povilas Mik- 
čys ir ižd. Jonas Mockus.

Valdybos posėdis įvyko 
P. Mikšio bute. (m. m.)

• Dainos ir grožinės lite
ratūros vakaras įvyks šį 
sekmadienį, lapkričio 14 d., 
4 v. p. p. Clevelando muzi
kos instituto Le Pavillon 
salėje, 11021 East Blvd., 
University Circle.

Programoje solistė Aldo
na Stempužienė, dramatur
gas K. Ostrauskas ir poetai 
H. Nagys ir R. Vėžys. Ren
gia Tėvynės Garsų radijo 
valandėlė. Kviečiama bilie
tus įsigyti iš anksto, nes 
salėje prie įėjimo nebus 
parduodami. Dėl bilietų 
kreiptis į Tėvynės Garsų 
radijo programos direkto
rių J. Stempužį.

• LB I ir II apylinkėms 
nutarus susijungti, pirma
sis bendras susirinkimas 
įvyks lapkričio 21 d., 3 v. 
p. p. Naujosios parapijos 
salėje. Bus renkama apy
linkės valdyba ir pranešimą 
padarys atvykęs LB cv 
pirm. V. Volertas. Visi lie
tuviai kviečiami atsilanky
ti į šį pirmąjį bendrą susi
rinkimą.

DVEJETAS REIKŠMINGŲ 
SLA APEIGŲ

Ohio valstybėje veikian
čių SLA atstovų suvažiavi
mas ir 14 kuopos 70 metų 
gyvavimo sukaktuvės sude
rinta tą pačią spalio 30 die
ną Čiurlionio ansamblio na
muose.

Nors ne visi numatyti at
stovai susirinko, betgi su
važiavimo tikslai tikrai pa
siekti. Pavyzdingai darbš
tus SLA prezidentas P. 
Dargis, kaip visuomet, nuo
dugniai išdėstė Susivieniji
mo tikslus, dabartinę padė
tį, politinę, kultūrinę, vi
suomeninę ir labdaros veik
lą, laimėjimus bei sunku
mus ir pastangas šiai di
džiausiai bei turtingiausiai 
mūsų organizacijai stiprin
ti. Visa tai atlikta gyvai ir 
tiksliai. Sekretorius dr. A. 
Budreckis pavaizdžiai ir 
s m u 1 kmeniškai nagrinėjo 
kai kurias šiuo metu opias 
priemones Susivienijimui 
ugdyti.

Esmingai įsigilinus į vi
siems dalyviams rūpimus 
klausimus, kilo gyvos dis
kusijos. Kalbėjo Praškevi
čius, Vyt. Braziulis, įtakin
gas Detroito veikėjas A. 
Sukauskas, K. Gaižutis, St. 
Lazdinis, J. Daugėla, inž. 
V. Vinclovas, Jonuškis, P. 
Shukis ir kiti. Į svarbesnius 
klausimus prielankiai atsa
kė prezidentas ir sekreto
rius.

Darbotvarkę atbaigus, vi
si atstovai buvo gardžiai 
pavaišinti priešpiečiais, pa
tyraus specialisto P. Shu- 
kio parūpintais ir paslau
gios palydos aptarnauja
mais.

Vakare ten pat iškilmin
gai paminėta 14 kuopos su
kaktis. Nariai ir svečiai 
bemaž užpildė salę.

K o n certinės programos 
vedėjas — kuopos pirmi
ninkas Vyt. Braziulis. At
likta: K. V. Banaičio — Už 
žalios girelės, St. Šimkaus 
— Mergužėle brangi ir Ha- 
levy — arija iš op. "žydė". 
Dainavo operos solistas J. 
Kazėnas, V. Kuprevičiaus 
Vosilkėliai ir A. Kačanaus- 
ko — Mano rožė. Dainavo 
solistė N. Braziulienė. Due
tai : J. Kazėno — Rudenėlis

SUPERIOR 
SAVINGS

ir A. W. Mozarto — Duok 
ranką man. Dainavo abu. 
Visą koncertą pianu lydėjo 
G. Karspkienė.

Baritonas J. Kazėnas 
dažniausiai dainuoja ir vai
dina žaismingai. Tuo būdu 
turinys gražiomis įtaigomis 
burte buria publiką. Balso 
valdymas atsargus, bet už
tat garantuotas. Gaila, kad 
pastaruoju metu N. Braziu
lienė rečiau tesirodo kon
certuose. Sidabrinis sopra
nas skamba švelniai ir le
piai. Aukštos gaidos leng
vos, tartum plaukte plau
kia. Vaidyba santūri, kuk
li, bet gležna. Duetus dai
nuodami, abu grakščiomis 
vaidybinėmis priemonėmis 
paryškina melodijas ir mu
zikinę raišką. G. Karsokie- 
nė — labai jautri akompa- 
niatorė. Talentinga solistų 
skatintoja. Kiekvieną kūri
nį vos apčiuopiamais atspal
viais puošia. Plota labai 
karštai. Solistai ir pianistė 
apdovanoti gėlėmis.

Po koncerto pereita prie 
gausių rinktinių svečių, šei
mininkė ir vaišintoja — 
maloni, be poilsio bėgiojan
ti ir visiems svečiams lipš
ni — O. Jokūbaitienė. Puo
tauta linksmai ir visai bro
liškai. Prie baro mandagiai 
ir mikliai aptarnavo P. 
Shukis ir A. Karsokas.

Vaišių baigoje sulaukta 
daug sveikinimų. Vadovavo 
Vyt. Braziulis. Kalbėjo: P. 
Dargis, viceprezidentas inž. 
A. Čaplikas, dr. A. Budrec
kis, A. Sukauskas, J. De 
Righter, kuopos garbės pir
mininkas F. Baranauskas, 
ALT-os Clevelando sk. pir
mininkas inž. A. Pautienis, 
Lithuanian Village b-vės 
pirmininkas J. Stempužis ir 
kiti. Ypatingai vyravo P. 
Dargis. Stipriai sujaudino 
svečius^ ugningai keldamas 
tėvynės meilę, siaubingą tė
vynės vergiją, skaudžius 
duomenis, išeivių pareigas 
bei viltis ir t.t. Tai yra ne
paprastai talentingas kal
bėtojas.

S u v a ž i avimas suteikė 
daugybę naudingų akstinų 
laimingesnei SLA ateičiai.

Vladas Braziulis

• Dr. Šarūnas Lazdinis 
ir jo žmona Marytė (Gruz- 
dytė), įsikūrė Daytone, 
Ohio. Dr. š. Lazdinis dirba 
Wright Paterson Air Force 
Base kaip aeronautikos in
žinierius, o jo žmona studi
juoja istoriją Wright Statė 
universitete.

L Kapčienė duoda šaulės priesaiką prie naujai pašventintos Cle
velando šaulių vėliavos. Vėliavą laiko J. Kapčius. Dešinėje stovi G. 
Klimaitė. Gilumoje: K. Kodatimė, LŠST cv. pirm. V. Tamošiūnas, 
muz. A. Mikulskis, sąjungos garbės narys V. Išganaitis.

J. Gar los nuotrauka

Clevelando šaulių vėliavos 

įsigijimo reikšmė ir veikla

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS

INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ KALENDORIUS_ _

Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 
$20,000.00.

Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus. paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:
798 EAST 185th STREET 

Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE 

Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE

At Superior — (Near Rapid)
Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

LAPKRIČIO 14 D. dainos ir 
literatūros vakaras Clevelando 
Muzikos Instituto salėje. Daly
vauja — A. Stempužienė, h. 
Nagys, R. Vėžys ir K. Os
trauskas.

LAPKRIČIO 21 D. šv. Kazi
miero lit. mokyklos pietūs.

LAPKRIČIO 28 D. Simo Ku
dirkos ir Kariuomenės Šventės 
minėjimas. Rengia ALT ir LVS 
Ramovė.

GRUODŽIO 4 D. Akademinio 
Skautų Sąjūdžio, Clevelando sky
riaus, metinė šventė.

GRUODŽIO 12 D. Naujosios 
Parapijos salėje 1941 m. suki
limo minėjimas.

SAUSIO 22 D. Čiurlionio an
samblio pagerbimo balius - kon 
certas.

VASARIO 5 D. Tradicinis 
Užgavėnių blynų balius šv. Jur
gio Parapijos salėje. Rengia PL 
lėnų Tunto Skautų Tėvų Komi
tetas.

VASARIO 13 D. Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 54 m. 
sukakties minėjimas. Rengia 
ALT Clevelando skyrius.

KOVO 5 D. Grandinėlės kon
certas.

KOVO 11 D. Kaziuko mugė 
Naujosios parapijos salėje.

Spalio 17 dieną Cleve
lando šauliai įsigijo ir pa
šventino savo vėliavą. 
Vėliava bus mūsų šaulių 
simbolinė dvasios vieny
bė ir stiprybė. Mes šau
liai esame Šaulių Sąjun
gos įkūrėjo V. Putvio pa
sekėjai ir jo šaulių idė- 
jos~ vykdytojai.

Šita diena mums šau
liams bus labai brangi ir 
kartu istorinė, nes nuo 
šios dienos Clevelando 
šaulės ir šauliai prade
da savo šaulišką darbą 
po šaulių vėliava kuri mū
sų visų darbą stiprins ir 
sujungs vienybėn. Mes 
visada pasiruošę palai
kyti gyvą lietuvybę ir 
kuo daugiausia remti pa
vergtos Lietuvos vada
vimo darbą. Mūsų veik
la išeivijoje, pavergtos 
tėvynės sesėms ir bro
liams lengvina nešti ver
gijos jungą, nes mūsų 
veikla duoda jiems vil
tį ir stiprina tikėjimą į 
Lietuvos prisikėlimą ir 
vergijos pančių nutrau
kimą.

Lietuvos Šaulių Sąjun
ga buvo įkurta V. Putvio 
pastangomis. Jis savo 
visas fizines ir dvasi
nes jėgas paaukojo lietu
vybei ir kovai už Lietu
vos laisvę. Kaip dr. Ba
sanavičius padarė įtaką 
pasyviam lietuvybei dr. 
V. Kudirkai, kuris vėliau 
buvo vienas iš aktyviau
sių ir stipriausių lietu
vių tautos žadintojų, taip 
pat ir lietuvių tautos bal
sas prisikelti į nepriklau
somą gyvenimą, rado V. 
Putvio širdyje karšto pri 
tarimo ir jis atsisukęs 
nuo lenkiškų bajorų pa
traukė lietuvių tautos pa
šauktu keliu, ten kur, jo 
gimtoji žemė šaukėsi pa
galbos, keltis nepriklau
somam gyvenimui. V. 
Putvis galutinai atsi
kratęs nuo dirbtino ir pri
mesto jam lenkiškumo, 
pasidarė didžiausiu kovo
toju už Lietuvos laisvę.

1939 metais L. Šaulių 
Sąjunga Lietuvoje turėjo 
125 chorus, 400 vaidybos 
kuopelių, 4 nuolatinius te
atrus, 105orkestrus, 350 
bibliotekų, 72 šaulių na-

'sUN1TED. 
TORCHf 
DRIVE f 
GREATER CLEVELAND UNITED / /

tuviškos vėliavos buvo 
mano sielai artimos ir 
širdžiai labai bran
gios . Aš tenai buvau pir
mą ir paskutinį kartą, 
bet įspūdis buvo begali
niai didelis ir paliks ne
išdildomas iki mirties. 
Muziejaus prižiūrėtojas 
parodė ir paaiškino ant
vienos lietuviškos vėlia
vos kraujo lašus, kas ma
ne dar neužmirštamai su 
jaudino ir nustebino. Tai 
Vytauto Didžiojo karių

Šaulių vėliavos žalia 
spalva mums primena 
pavergtos tėvynės ža
lius miškus, laukus ir 
žalias pievas. Clevelan- 
do šaulių vėliava mums 
primena pirmą Lietu
vos karininką A. Juo
zapavičių, kuris paauko
jo savo gyvybę už Lie
tuvos laisvę. Jo garbin
gas vardas, įrašytas mū 
sų vėliavoj, mums visa
da primins, kad ir mes 
šaulės ir šauliai visa
da ir visur turime auko
tis ir dirbti lietuvybei 
ir pavergtos tėvynės la
bui. Šita vėliava, mums 
primins, kad mes šau
liai turime tęsti darbą 
šaulių, savanorių ir par 
tizanų, paaukojusių sa
vo gyvybę už Lietuvos 
laisvę. Jie žuvo ir sa
vo brangiu krauju įrašė 
testamentą ant tėvynės 
žemės, pavesdami liku
siems tęsti kovą dėl Lie
tuvos laisvės iki perga
lės. Jie žuvo, bet jų tes
tamentas ir tėvynės lais 
vinimo idėja nežuvo. 
Laisvinimo idėja yra gy
va mūsų širdyse, ir mes 
ją perduosime savo vai
kams ir ateinančioms 
kartoms. Lietuva yra 
priešo pavergta, bet Lie
tuvos laisvės idėja pas 
mus išeivijoje ir paverg 
toje Lietuvoje pas žmo
nes yra gyva ir priešas 
jokiu būdu iš mūsų šir
džių ir iš mūsų sąmo
nės tos laisvės idėjos 
neatėmė ir niekada ne
atims.

Šiandien aš prisime
nu Lietuvos Didžiojo Ku
nigaikščio Vytauto ka
riuomenės vėliavas, ku
rios dalyvavo Žalgirio 
mūšio pergalėje. Antro 
pasaulinio karo metu, vo
kiečiai nugalėję lenkus, 
Krokuvoje rado Žalgi
rio mūšyje dalyvavu
sias vėliavas ir grąži
no į seną ordeno Ma
rienburgo pilį.

Tenai buvo ordino vė
liavos, lenkiškos vėlia
vos ir Lietuvos kariuo
menės Vytauto karių vė
liavos. Aš sustojau prie 
Vytauto karių vėlavų, 
nes man tos istorinės lie-

kraujas, kuris buvo pra
lietas Žalgirio mūšio 
pergalėje.

Tos garbingos ir bran
gios Vytauto karių vėlia
vos, su vyties ir Gedimi
no stulpais, jungė karius 
vienybėn, davė drąsos 
ir ryžto, kėlė kovos dva
sią ir vedė į didžiausią 
to laiko Europos karo mū 
šį ir pergalę. Taip pat da
bartiniu metu, mūsų Cle
velando šaulių vėliava, 
su tais pačiais garbin
gais Vytauto karių vėlia
vų simboliniais ženk
lais, jungs mus seses ir 
brolius šaulius vieny
bėn, priduos daugiau ryž
to, daugiau pasiaukoji
mo lietuvybės darbui, 
taip pat duos daugiau ska
tinančios jėgos paverg
tos tėvynės vadavimo 
darbui. Tai šauliškos 
mintys pašventinus ir įsi* 
gijus Clevelando Šaulių 
vėliavą.

Viskas Nepriklauso
mai Lietuvai.

Dr. K. Pautienis

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

• Gyvybės, sveikatos 4r 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, tel. 
944-6835.

REIKALINGA 
ŠEIMININKĖ

šv.Jurgio parapijos kle
bonijai jDlevelande reikalin
ga šeimininkė. Dėl sąlygų 
skambinti klebonui kun. B. 
Ivanauskui, telefonu <216) 
431-5794.

PARDUODAMI 3 NAMAI
Prie E. 185 St., 200 pėdų 

pločio sklypas iš gatvės, pa
čiame lietuvių apgyventa
me centre, prekybinėje zo
noje, parduoda individua
liai savininkai. Suinteresuo
tus prašome skambinti va
karais nuo 5 iki 7 vai. tel. 
486-6540. (81-84)

mus, 1200 šaulių būrių ir 
62,000 šaulių. Tai nuo
pelnas V. Putvio ir jopa- 
sakėjų darbščių ir sąži
ningų šaulių.

Lietuvos Š. Sąjunga 
tremtyje atsikūrė Ame
rikoje ir Kanadoje ir tu
ri dabartiniu laiku 16 vie
netų, kuopų ar būrių. Šau
lių sąjunga tremtyje yra 
tąsa Lietuvos Šaulių Są
jungos ir dirba kultūrinį 
darbą. Darbo yra, o dar
bininkų ir veikėjų kar
tais per maža. Nereikia 
bijoti, šauliai iš kitų or
ganizacijų darbo neat
ims.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

STANKAITYTĖ IR 
BARAS Į AUSTRALIJĄ
Solistai Dana Stankaity- 

tė ir Stasys Baras, pakvies
ti dalyvauti pagarsėjusia
me Adelaidės meno festiva
lyje, kuriame pasirodo ne 
tik Australijos menininkai, 
bet nemažai ir iš užsienio, 
į Australiją išskrenda 1972 
m. kovo 11 d. ir į Chicagą 
sugrįš balandžio 5 d. Be da
lyvavimo festivalyje, jie 
dar duos koncertus lietu
viams kovo 18 Adelaidėje, 
kovo 24 — Perthe, kovo 26 
Canberroje, kovo 30 Syd- 
nėjuje ir balandžio 4 d. 
Melbourne.

• Z. Jankauskas, gyv. 
Philadelphijoje, reikšdamas 
užuojautą dėl ~K. S; Kar
piaus mirties, rašo, kad dar 
viena senesnės lietuvių iš
eivijos švietusi žvaigždė už
geso. Z. Jankauskas pažino 
K. S. Karpių nuo 1913 m. 
Lowell, Mass. Jam perėmus 
Dirvą nuosavybėn, paliko 
artimesni draugai ir jis 
pradėjęs b e n dradarbiauti 
Dirvoje, rašydamas Phila
delphijos lietuvių pastabas 
ir kitus straipsnius.

"Gaila, netekus seno pa
žįstamo, rašo Z. Jankaus
kas, juo labiau gabaus 
spaudos ir kitų darbų vei
kėjo. Velionio broliui ir ki
tiems reiškiu gilią užuojau
tą”.

PATIKSLINIMAS
Dirvos 83 nr. po M. Kas- 

niūno atsiųsta nuotrauka 
buvo parašyta klaidingai p. 
Laikūnienės vardas. Turėjo 
būti ne Kazė, bet Konstan
cija Laikūnienė.

NEW YORK

NEW YORKO LIETUVIŲ 
EVANGELIKŲ 

SUKAKTIS
Spalio 31 dieną, Wood- 

haveno apylinkėje, kuri da
bar yra virtusi labiausiai 
lietuvių apgyventa vieta, 91 
St., yra vienintelė New 
Yorke evangelikų liuteronų 
bažnyčia, įsteigta 1951 me
tais. Bažnyčia yra erdvi ir 
graži, pastato 2 aukšte, o 
pirmame aukšte yra didelė 
salė, kuri yra naudojama 
ne tiktai evangelikų religi
nėms sueigoms, bet ir lie
tuviškoms organizacijoms. 
Tos parapijos kunigu yra 
kun. Dagys.

Į šios parapijos 20 metų 
sukaktį iš Chicagos buvo 
atvykęs kun. Povilas Dilys, 
kuris kartu su kun. Dagiu 
atlaikė iškilmingas pamal
das.

Po pamaldų, apatinėje 
salėje buvo sukakčiai pami
nėti suruoštas pokylis, bet 
be alkoholio. Į iškilmes su

Buvusiam Lietuvai Vaduoti Są

jungos Centro Valdybos sekretoriui, 

ilgamečiui Amerikos Lietuvių Tarybos 

nariui ir dideliam visuomeninkui,

A. A.

KAZIUI S. KARPIUI
mirus, Jo broliui PRANUI ir kitiems 

giminėms bei artimiesiems, reiškia nuo

širdžią užuojautą

Amerikos Lietuvių Taryba

sirinko iš New Yorko ir to
limesnių apylinkių apie 200 
svečių. Visi buvo vaišina
mi skaniais užkandžiais ir 
kavute. Visa programa, ga
lima sakyti, vedė kun. Da
gys, papasakodamas bažny
čios istoriją ir dabartinę 
jos veiklą. Po to, kalbėjo 
kun. Dilys, kuris kvietė vi
sus, o ypatingai mūsų jau
nimą, neužmiršti, kad jie 
yra lietuviai ir kad jie to
kiais liktų. Minėjime daly
vavo daug klaipėdiškių, tar
pe jų žinomas veikėjas 
Stiklorius ir narsusis lietu- 
vybėsc kovotojas Klaipėdos 
krašte, buv. Santaros stei
gėjas ir jos vadas dr. M. 
Gelžinis. Sutikau čia ir 
klaipėdietę Simonaitytę, tai 
žinomos rašytojos Simonai
tytės seserį.

Besiklausant kalbų ir be- 
sivaišinant, visos iškilmės 
praėjo per 6 valandas.

K; Klastauskas
♦ Domininkas Klinga, 

gyv. Brooklyne, N. Y. lap
kričio 13 d. sulauks 80 m. 
amž. Jis yra gimęs Baibokų 
km. Vabalnikų vlsč., į JAV 
atvyko 1907 m. I Pas. karo 
metu tarnavo JAV kariuo
menėje, 1928-34 m. redaga
vo Vienybę, po to dirbo 
įvairiose valdžios įstaigose. 
Po karo padėjo tremti
niams įsikurti Amerikoje ir 
apie 4000 naujiems atei
viams padėjo susitvarkyti 
pilietybės d o k u m e n tus. 
Brooklyne jis turi taksų 
pildymo įstaigą.

BOSTON
KUDIRKOS METINES 

BOSTONE MININT
Bostono lietuviai, vado

vaujami čia veikiančiam S. 
Kudirkos komiteto, rengia 
lapkričio 23 d. demonstraci
nę ekskursiją laivais į Mar- 
thas Vineyard salą, taip pat 
daromi ryšiai su vietinėmis 
televizijos stotimis ir laik
raščių redakcijomis, kad 
Simo Kudirkos žygio meti
nės vėl sujudintų laisvojo 
pasaulio sąžinę dėl Lietuvos 
okupacijos, šia proga Bos
tono S. K. Komitetas kvie
čia visus lietuvius gausiai 
dalyvauti minėtoje laivų 
kelionėje į Marthas Vine
yard salą š. m. lapkričio 23 
d. Registruotis prašoma 
skambinant "Keleivio" re
dakcijai telef.: AN 8-3071 
ir Lietuvių Enciklopedijos 
redakcijai telef.: 268-7730.

Iš užsiregistravusių skai
čiaus bus sprendžiama, žy
gio apimtis, laįyų skaičius 
ir visas minėjimo pasiseki
mas. Bostono ir apylinkių 
lietuviai būkime verti Simo 
Kudirkos pašiau kavimo 
reikšmės Lietuvos laisvės 
byloje.

J. V. Sūduvas

Spalio 7-10 d,d. Tarptautiniame Institute Detroite suruoštoje pa
rodoje lietuvių kampelis, kurį aplankę 15,000 žmonių pasigerėdami 
lietuvių tautiniais išdirbiniais. Nuotraukoje St. Kaunelienė, budėju
si ir teikusi informacijas. K. Sragausko nuotrauka

BALTIMORĖS TAUTININKU VEIKLA
Spalio 16 d. vietos tau- Buvo sutikęs pasirody-

tininkų surengtas vaka
ras - koncertas po vasa
ros pertraukos pirmuti
nis pobūvis, baltimorie- 
čių sutiktas palankiu dė
mesiu ir dosnia, ypač 
moterų, parama. Tačiau 
aiškiai matome, kad jau 
praėję tie laikai, kai sa
ve dar laikėme tremtinių 
bendruomene, ir Liet. 
Svetainė vos talpino šio 
miesto lietuviją. Dabar 
jau gerai, kad ne per 
daut tuščių vietų rengė
jams bado akis.

Ir šiuo kart atsilankė 
tik tas įprastinis skai
čius — šimtinė su virš 
jautresniųjų ir paslan
kesniųjų tautiečių, ku
riems lietuviški rengi
niai dar netapę tik gra
sia pareiga.

Mūsų artimiausio kai
myno — Washingtono 
nuolatiniai atstovai, bal- 
timoriečių ištikimi drau
gai — E. Dambriūnienė 
ir dr. Ig. Saldukas taip 
pat nepatingėjo atvykti.

Programą pradėjo sk. 
kultūrinių p ar angų vado
vas M. Karaša. Susirin
kusius trumpai supažin
dinęs su svečiu iš Kana
dos, jaunu dainininku Jo
nu Vaškevičium, prane
šėjos pareigoms pakvie
tė mūsų kuopos jauniau
sią narę — Jūratę Aušt- 
raitę.

Solistas torontietis pa
dainavo 6 dalykus: 4 dai
nas ir 2 arijas. Pirmoje 
koncerto dalyje girdė
jome: "Sutemo naktis", 
"Plaukia antelė" ir Pie 
menų raliavimą". Po per 
traukos padainuota: 
"Ten kur Nemunas ban- 
buoja", labai populiari 
arija "Non piu andrai" 
(is Mozarto "Figaro ves 
tuvių") ir Ūdrio arija 
"Aš papuošiu žirgo gal
vą pinavijom" (iš Klovos 
"Pilėnų"). Fortepijonu 
palydėjo baltimoriečių 
nuolatinė kultūrinių pa- 
rangų talkininkė, akom- 
paniatorė E. Juškaus- 
kaitė-Bush.

Nors J. Vaškevičius 
šio laikmečio auklybos 
ir skonio, scenoje laikė
si kukliai ir santūriai. 
Jo sodrus ir skambus ba
ritonas lengvai užpildė 
salės erdvę ir užvaldė 
klausytojų dėmesį. La
biausiai visiems patiko 
minėtos dvi operų ištrau
kos; plojimai čia buvo 
ypač smarkūs, tarpais 
su šūkčiojimu "bravo" 
ir "bis". Pilna tautinės 
dvasios išraiškos Ūdrio 
arija buvo pakartota.

Programai paįvairin
ti tarp dainų įsiterpė ke
li tautiniai šokiai. Ma
žųjų būrelis, akordeonu 
vadovaujamas Alberto 
Juškaus, pašoko Kalve
lį, Žiogelius ir Suktinį. 

ti iš Washingtono ir vie< 
tinių studentų neseniai 
susidaręs sambūris "Ma 
lūnas", tačiau, koncer
tui priartėjus atsisakė, 
teisindamasis esąs ne
pakankamai pasiruošęs.

Mažųjų šokėjų ne
sklandumus žiūrovai pra
leidžia su atlaidžia šyp
sena. Jų dalyvavimas 
scenoje mielai stebi
mas.

Bendras pobūvio ver
tinimas toli gražu nevie
nodas. Tiems, kurie la- 
biau tikėjosi dvasinės at
gaivos ir turiningesnio 
kultūrinio peno, progra
ma buvusi per liesa ir 
trumpoka. Užtat daugiau 
liko laiko mėgėjams pa
sižmonėti, pašokti irpa- 
ūžti.

Šokiams grojo dar ma 
žai pažįstama, pasivadi
nusi "kolumbieciais" 
Walt. Otrembos vedama 
kapela. Neperdaug šian
dieniškai triukšminga, 
tai ir vyresnieji sukosi 
valsų ir kitų nuosaikių 
šokių melodijų nešami.

Šį kartą atsilankė su 
žmonomis net keturi gy 
dytojai: du veter. ir du 
medicinos, o tai didelė 
retenybė mūsų Svetai
nėje!

Tur būt, jie gerokai 
pakėlė visos paran- 
gos svorį, nes girdėjau 
š enk ant, kad publika bu
vusi rimta ir vakaras 
jaukus. Netrūko tačiau 
ir priekaištų dėl kai ku 
rių organizacinių spra
gų. Buvo jaučiama ren
gėjo kruopštesnio pasi
ruošimo stoka. Gal dėl
to, kad renginys kelis 
kartus atidėlioas, ir jo 
pobūdis vis buvo keičia
mas.

Meninei daliai pasi
baigus, sk. pirm. V. Ba- 
čanskas, padėkodamas 
visiems atsilankiu
siems, sakė, kad šis va
karas esąs tarsi įvadas 
į visą eilę kitų, būsian
čių beveik kas mėnesį.

Pakalbintas, svečias 
iš Toronto kai ką papa
sakojo apie save. Jis jau 
treti metai studijuojąs 
Kanados Royal Conser- 
vatory of Music. Jo da
bartinis dainavimo mo
kytojas — John Mc 
Knight. Dainavimo pamo 
kos labai brangiai kaš- 
tujančios. Iškilesni daL 
navimo profeąoriai imą 
ligi 30 dol. ir daugiau už 
valandą. J. Vaškevičius 
pajėgiąs mokėti savo vi
dutinio lygio mokytojui 
15 dol. už valandą. Kon
certuodamas liet, gyven
vietėse, jis jau lankęsis 
Chicagoje, Clevelande, o 
Kanadoj dainavęs Ha
miltone ir, žinoma, To
ronte. Du metus yra dab 
navęs canadian Opera

DETROIT
• Prel. Mykolas Krupavi

čius paminėtas spalio 31 d. 
1971 m. Lietuvių Namuose.

Paminėjimą atidarė L. 
Brizgys. LKD c. v. pirmi
ninkas Algis Kasulaitis 
skaitė apie prel. Mykolą 
Krupavičių paskaitą.

Prel. M. Krupavičiui lie
tuvybė buvo šventa kaip ir 
religija, sakė paskaitinin
kas Algis Kasulaitis. Pa
skaita buvo įdomi ir, kas 
svarbiausia, neilga. Po pa
skaitos turėjome ir meninę 
dalį. Pranas Zaranka ir jo 
dukra Taura padeklamavo 
šešius eilėraščius: Braz
džionio ir Putino.

Pranui Zarankai vado
vaujant visi sugiedojo Lie
tuva brangi mano tėvynė ir 
ant galo Lietuvos Himną. 
Susidomėjimas paminėjimu 
nebuvo labai didelis ir sa
lėje dalyvavo nepilnas šim
tas žmonių.

• Kariuomenės šventė ir 
Simo Kudirkos minėjimas 
įvyks lapkričio 14 d. Tą die
ną šv. Antano bažnyčioje 
bus atlaikytos šv. Mišios už 
mirusius ir žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės. Po to bus 
akademija 12:30 v. Lietu
vių Namuose. Bus dvi pa
skaitos. Meninę programą 
atliks Windsoro mergaičių 
kvartetas. Vėliau bendri 
pietūs. Minėjimą ruošia: 
birutietės, savanoriai, ra- 
movėnai ir šauliai.

A. Grinius

Co. chore. Dar tikisi la
vintis apie 5 metus. No
rėtų patekti į išgarsin
tąją Julliard konserva
toriją New Yorke, kur 
gal būtų ir daugiau pro
gų prasimušti.

Mes, baltimoriečiai, 
nuoširdžiai linkime jam 
sėkmės! (sm)

PRANEŠIMAS
Lietuvių Tautinių Namų 

(6422 So. Kedzie Avė., Chi
cagoje, tel. 778-9878) pa
stogės patalpos atdaros va
karais: darbo dienomis nuo 
5:30 vai. p. p. šeštadieniais 
nuo 2 vai. p. p. Sekmadie
niais nuo 12 vai. dienos.

Norintieji dėl patalpų 
tartis kitu laiku, prašomi 
kreiptis į Bronių Kasakai- 
tį, tel. 778-7707?

"LAIKAS” IŠLEIDŽIA 
500-TĄJĮ NUMERĮ

Katalkiškos ir lietuviškos 
patriotinės minties laikraš
tis LAIKAS Argentinoje š. 
m. lapkričio mėn. viduryje 
išleidžia savo 500-tą j į nu-, 
merį. Su tuo ypatingu skai
čiumi nuoširdžiai džiaugia
si jo bendradarbiai ir skai
tytojai, kurių esame ne tik 
Argentinoje, bet ir kituose 
pasaulio kraštuose. Laiką 
leidžia ir spausdina tėvai 
Marijonai Argentinoje 
(Mendoza 2280, Avellaneda, 
Buenos Aires).

Ta proga truputis istori
jos:

Argentiną pirmieji lietu
viai pasiekė dar praeitame 
šimtmetyje. Pati didžioji 
emigracija vyko apie 1927- 
1929 metus. Lietuviai čia 
atvykę pradėjo kurti įvai
rias organizacijas taip pat 
buvo pastatyta Aušros Var
tų bažnyčia ir įkurta lietu
viška parapija, vedama Tė
vų Marijonų, Lietuvos vy
riausybė įsteigė konsulatą 
ir liet, mokyklas, atsirado 
keletas lietuviškų laikraš
čių, kurių vieni ilgiau, kiti 
trumpiau tegyveno.
, Apie 1947-1949 m. atvy
kus į Argentiną didesniam 
tremtinių skaičiui, čia ras
tas tik vienas laikraštis 
"Arg. Liet. Balsas", bet jo
kio katalikiško - lietuviško 
laikraščio.

ATSIUSTA PAMINĖTI

• Marija Jurgita Saulai- 
tytė — VIENA SAULĖ 
DANGUJE. E i 1 ė r aščiai. 
Knygą iliustravo dail. Zita 
Sodeikienė, išleido Akade
minės Skautijos Leidykla 
Gaiva, 94 psl., įrišta į kie
tus viršelius, kaina nepažy
mėta.

• EGLUTĖ, 1971 m. spa
lio mėn. Iliustruotas, kelio
mis spalvomis spausdina
mas lietuvių vaikų laikraš
tėlis. Metinė prenumerata 5 
dol. Adresas: Eglutė, Im- 
maculate Conception Conn., 
Putnam, Conn. 06260.

• TECHNIKOS ŽODIS, 
1971 m. gegužės-birželio 
mėn. Nr. 3. Leidžia Ameri
kos Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos Chi
cagos skyriaus Technikinės 
spaudos sekcija. Vyr. re
daktorius — G. J. Lazaus
kas, 208 W. Natoma Avė., 
Addison, III. 60101. Admi
nistratorius — A. Pargaus- 
kas, 6643 So. Francisco 
Avė., Chicago, III. 60629. 
Žurnalo prenumerata 6 dol. 
metams, studentams 2 dol.

• LIETUVIŲ DIENOS, 
1971 m. spalio mėn. Nr. 8. 
Vyr. redaktorius — Bern. 
Brazdžionis. Leidėjas A. 
Skirius, Redakcijos ir ad
ministracijos adresas: 4364 
Sunset Blvd., Hollywood, 
Calif. 90029. Metinė žurna
lo prenumerata 8 dol.

• LAIŠKAI LIETU
VIAMS, 1971 m. spalio 
mėn. Nr. 9. Lietuvių jėzuitų 
leidžiamas religinės ir tau
tinės kultūros žurnalas. Re
daktorius — Juozas Vaiš- 
nys, SJ. Redakcijos ir ad
ministracijos edresas: 2345 
W. 56th St., Chicago, III. 
60636.

Tai spragai užkišti prieš 
23 metus susirinkęs lietu
vių inteligentų būrelis, tuo
metinio kunigo, vėliau vys
kupo a. a. Pranciškaus Bra
zio iniciatyva, nutarė leisti 
žurnalą Laiką. Pirmas Nr. 
išėjo 1948 m. rugsėjo 1 d., 
kurio redaktorium pasira
šė a. a. kun. K. Vengras, 
bet jo visa varomoji siela 
buvo a. a. vysk. P. Brazys, 
suspietęs aplink save re
dakcinį vienetą.

Po metų laiko iš mėnesi
nio žurnalo — Laikas tapo 
dvisavaitiniu laikraščiu.

Išvykus a. a. vysk. Bra
ziui, Laiką sėkmingai re
dagavo kun. P. Garšva, dr. 
A. Kleiva, A. Petraitis, J. 
Vedegys, kun. A. Steigvi- 
las, St. Babronis, J. Mikal- 
čius ir O. Kairelienė. Da
bartinį redakcinį vienetą 
sudaro kun. Augustinas 
Steigvilas ir mokyt. O. Kai
relienė, administrat orius 
nuo 1951 m. brolis Pijus 
Gudelevičius.

Nors laikraščio redakto
riai keitėsi, bet jo forma ir 
pirmųjų steigėjų mesta 
idėja liko ta pati. Laikas 
stojo .krikščioniško ir lietu
viško žodžio tarnybon ir iš
tikimai ją toliau tęsia. Ra
šytu žodžiu jis žadina tau
tiečių širdis, kad jose at
bustų Tėvynės meilė ir 
ruoštų darbuotojus nepri
klausomam gyvenimui, (s)
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