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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

RIETU AZIJOJE
Sovietai laimėtojo pusėje

Kaip ir reikėjo laukti, 
žinios apie kautynes Ry
tų Pakistane kasdieną 
daugėja. Atrodo, kad vie
na ketvirtoji visos to 
krašto teritorijos dalis 
yra sukilėlių kontrolė
je. Tiesa, jie dar retai 
kur gali stoti į atvirą ko
vą su geriau apginkluo
tais ir apmokytais Pa
kistano kariuomenės da
liniais, tačiau tai ne
trukdo jiems praktiškai 
tvarkytis kaip jie nori 
— didelę dalį savo ka
riuomenės Pakistanas tu
ri laikyti prie Indijos sie
nos. Dėl to likusi Pakis
tano kariuomenė yra su
telkta tik miestuose ir 
svarbiausiuose strategi
niuose punktuose. Suki
lėliai turi laisvą ranką 
plačioje provincijoje. 
Panašiai kaip dar nese 
niai Vietname.

Tokioje situacijoje In
dija, atrodo, gali laiky
tis delsimo taktikos. Ji 
remia sukilėlius, kurie 
anksčiau ar vėliau turė
tų laimėti. Iš kitos pu
sės, pati Indija nepai
sant savo didumo yra la
bai neturtingas kraštas,

IŠ VISO PASAULIO

• LIETUVOS intelektualų gru
pė kreipėsi laišku į Meksikoje 
prasidedantį lapkričio 28d. tarp
tautinį psichiatrų suvažiavimą, 
prašant, kad Jungtinės Tautos 
įsikištų dėl Sovietijoje patalpin
tų į beprotnamius intelektualų. 
Laiško autoriai taip pat skun
džiasi, kad daug intelektualų 
yra kalinami arba ištremti į Si
birą.

• ŠEN. CHARLES H. PERCY 
kreipėsi į Chicagos merą Da- 
ley, prašydamas, kad Chicago 
je 69. gatvė tarp Western Avė. 
ir Marąuette Park, butų pava
dinta SIMO KUDIRKOS vardu, 
kas parodytų, kad chicagiečial 
nepamiršo Simo Kudirkos.

• SOVIETUOJE neoficialiai 
veikiančio žmogaus teisėms gin
ti komiteto 52 nariai, žymūs 
intelektualai, kaip fizikas And
rėj Sacharov ir matematikas 
Kafarevič, kreipėsi į žmones 
su atsišaukimu, kad iš beprot
namio butų paleistas jaunas 
rašytojas Vladimir Bukovsky, 
kuris ten uždarytas už tai, kad 
protestavo dėl rašytojų Siniavs- 
kio ir Daniel suėmimo. Jis lai
komas netoli Maskvos esančio
je Serbsky psichiatrinėje ligo
ninėje, neleidžiant su nieku pa
simatyti.

• LENKŲ JURININKAS, nušo
kęs Gotlande nuo lenkų laivo, 
kuris ten buvo pasislėpęs nuo 
audros, Visby policijos pasipra
šė politinės globos. Švedų vy
riausybė tokią globą jam sutei
kė.

• VIDURŽEMIO jūroje vis 
labiau įsigali sovietų laivynas, 
šiuo metu ten plaukioja 31 pa
viršiaus karo laivas ir 12 po
vandeninių laivų.
• EGIPTO premjeras Sadat 

netikįs, kad JAV pastangos su - 
mažins įtampą Art. Rytuose ir 
nemano, kad konfliktas su Izra
eliu bus išspręstas taikos bū
du.

• PREZ. NIXONAS, kuris 
praeitą savaitę nedraugiškai bu
vo sutiktas Amerikos darbo uni 
jos suvažiavime Floridoje, da
bar gavo iš sunkvežimių vai
ruotojų unijos kvietimą jų su
važiavime padaryti pranešimą 
ekonominiais klausimais, pri
žadant, kad bus sutiktas su pra. 
zidentui priklausančia pagarba 
ir orumu.

VYTAUTAS MESKAUSKAS

kurio ūkines bėdas dar 
padidino 9 milijonai pa
bėgėlių iš Rytų Pakis
tano. Ji negali per ilgai 
laukti, jai norėtųsi gali
mai greičiau paversti Ry
tų Pakistaną į draugiš
ką Bengaliją ir grąžin
ti pabėgėlius.

Pakistano padėtis yra 
tragiškesnė. Jis negali 
laukti ir jis negali ka
riauti su Indija iš Rytų 
Pakistano teritorijos. 
Kariškai žiūrint jam rei 
kia antro fronto Vakarų 
Pakistano - Indijos pa
sienyje, eventualaus Kas- 
miro užkariavimo. Jei 
Pakistanas sugebėtų ten 
sumušti Indijos kariuo
menę, eventualiai padė
tis galėtų pasikeisti jo 
naudai ir Bengalijoje. 
Bet tokia prielaida sun
kiai patikėtina. Ginklų 
ir karių skaičium Indi
ja viršija. Indija be to 
turi sovietųparamą. Tuo 
tarpu Pakistanui JAV nu 
traukė bet kokių karinių 
reikmenų pristatymą. 
Tiesa, Raudonoji Kini
ja yra Pakistano pusė
je, bet šiuo metu pradė
jus snigti, didesnių tal
kininkų dalinių persiun
timas iš Kinijos pusės 
yra sunkiai įmanomas.

Pakistanas gali taip 
pat talkos susilaukti iš 
kitų mahometonų vals
tybių. Mahometonai daž
nai pasvajoja ne tik apie 
arabų, bet ir visų ma
hometonų vienybę nuo 
Maroko iki Indonezijos 
Teigiama, kad Libija Pa
kistanui perleidusi savo 
neseniai Prancūzijoje 
pirktų ’Mirage' lėktuvų 
dalį — 25 iš 150, o Per
sijos šachas pažadėjo ka
ro atveju ’paskolinti’ s a 
vo amerikoniškus ’Phan- 
tom’ lėktuvus, kurie vir
šija Indijos turimus so
vietinius Mig-19 lėktu
vus.

Kaip matome čia inte
resai pradeda priešta
rauti. Arabai, kurie nau
dojasi sovietų pagalba 
savo kovoje su Izraeliu, 
stovi Pakistano pusėje, 
kurį JAV ‘apleido’ ir ku
ris ruošiasi kariauti su 
kitu sovietų klijentų In
dija.

Jei Indija vienu ar ki
tu būdu laimėtų, sovie
tų, kurie ją atvirai re
mia, prestižas gerokai 
pakiltų. Atidarius Sue
zo kanalą, sovietų karo 
laivynas dominuotų In
dijos vandenyne. Mask
vos įtaka nuo Kairo tęs
tųsi iki Hanojaus. Ji kon
troliuotų Artimųjų Rytų 
naftą. O žvilgsnis į že
mėlapį išduoda pagrin
dinį Kremliaus siekį — 
Kinija būtų apsupta iš 
Pietų pusės. Jo pasiseki
mas būtų asmeniškas 
triumfas Brežnevui, ku
ris turėtų gerą pasiteisi
nimą prieš savo politi
kos kritikus kompartijos 
viršūnėse. Girdi, jis tu
rėjęs ieškoti atlydžio Eu
ropoje ir santykiuose su 
JAV tam, kad galėtų su-

NIXONO KELIONĖ j
PEKINį ATIDEDAMA?

JAV kongresmanas Edward J. Derwinski estų namuose New Yorke lapkričio 15 d. pabaltiečių jungti
niame posėdy atsakinėja į klausimus. Prie stalo iš kairės: V. Radzivanas, N. Umbrazaitė, latvių ir 
estų atstovai. Posėdy dalyvavo apie 100 atstovų. R. Kisieliaus nuotrauka

PRIMINĖ JUNGTINĖMS TAUTOMS 

BALTIJOS VALSTYBIŲ LIKIMĄ

stiprinti Kinijos apsupi
mą iš Pietų.

Kinija į tai, žinoma, 
negali žiūrėti abejingai, 
tačiau jei bus prieita 
prie atviro karo, kuris 
neitų sovietams palan
kia prasme, Kremliuje 
galėtų įsigalėti pažiū
ra tų, kurie jau seniai 
reikalauja sunaikinti Ki
nijos raketas ir atomi
nę pramonę. Jų apskai
čiavimu, Sovietų Sąjun
gai po to neliks jokių 
kliūčių likti stipriausia 
pasaulio valstybe, nors 
ne revoliucijos, bet ca
rų politikos tęsimo dė
ka!

Kaip matome, skaity
ti laikraščius vėl daro
si įdomiau.

Iš gerai informuotų 
diplomatinių sluoksnių, 
turinčių ryšių su Peki
nu, patiriama, kad prezi
dento Nixono planuoja
ma ateinančių metų pra
džioje kelionė į Pekiną 
galėsianti įvykti tik ne 
anksčiau balandžio mė
nesio, arba ir iš viso 
neįvyks.

Pekine atsirado nesu
tarimų dėl Nixono viešna
gės Kinijoje. Ypač opo 
zicija kyla iš komunisti
nių grupių užsienyje, ku
rios nepatenkintos Kini
jos užimta užsienio po
litika ir klausia, jei Pe
kinas ieško susiartinimo 
su Washingtonu, kodėl to 
paties nedaro su Mask
va.

• IZRAELIO premje
rė Goldą Meir gruodžio 
mėn. atvyksta į Washing 
toną pasimatyti su prez. 
Nixonu.

• PAKISTANAS skel
bia, kad Indija pradėjusi 
nedeklaruotą karą prieš 
R. Pakistaną. Indija pa
neigė pranešimą, bet pri
sipažino, kad jos lėktu
vai buvo įskridę į Pakis
tano teritoriją.

Pabaltijo kraštu atstovai New Yorke klausosi kongresmano Edward J. Derwinski pranešimo. 
J v r. Kisieliaus nuotrauka

J. Tautų Trečiasis Ko 
mitetas š.m. laprkičio 15 
ir 16 d. svarstė tautų 
laisvo apsisprendimo 
klausimą. Šalia visos ei
lės kitų valstybių dele
gatų, JAV delegatas III- 
me Komitete, Kongreso 
Atst. Rūmų narys Ed- 
ward J. Derwinski (Illi 
nois), svarstant klausi
mą apie tautų laisvo ap
sisprendimo teisę ir rei 
kalą skubiai suteikti ne
priklausomybę koloniji
nėms tautoms, pasakė 
reikšmingą kalbą. Jis 
priminė Baltijos valsty
bių likimą ir nurodė į 
Sovietų Sąjungą, okupa
vusią tas valstybes ir 
prievarta jas įjungusią į 
vadinamų socialistinių 
respublikų tarpą. Atst. 
Derwinskio atvira kalba 

supykdė Sovietų Sąjun
gos delegatus.

Atst. E.J. Derwinski 
savo žodyje J. Tautose 
lapkričio 15 d. teigė, jog 
JAV-bės pasisako už pa
vergtųjų tautų laisvę. 
Esą, amerikiečiai ma
no, kad laisvė bei lais
vas apsisprendimas tai 
visuotiniai dėsniai, bet 
ne toki, kuriuos tektų 
naudoti pasirinktinai.

Nurodęs, kad nuo 1941 
metų 83 kraštams buvo 
suteikta nepriklausomy
bė, Derwinski pabrėžė, 
jog negalima nepastebė
ti naujųjų kolonializmo 
formų bei nenoro pripa
žinti laisvą apsispren
dimą, ir tai ryškiai ma
tyti po II pasaulinio karo 
dienų.

Derwinski toliau pa
žymėjo, kad Baltijos 
valstybės šiuo atveju 
sudaro specialų atvejį. 
Tas valstybes sovietams 
okupavus, JAV bei dau
gelis kitų kraštų nesu
tinka su sovietų pažiū
ra, jog tos valstybės jau 
nebeegzistuoja. Jis pri
minė, kad JAV dar ir 
šiandien pripažįsta Bal
tijos valstybių teisėtų 
vyriausybių atstovus.

JAV Kongreso atsto
vas nurodė į Baltijos 
kraštų gyventojų išve
žimus į Sibirą, priminė 
vokiečių ir kt. gyventojų 
bėgimą į Vakarus, paly
gino komunistinės san
tvarkos kraštų menką 
ūkinį lygį su Vakarais. 
Derwinski baigdamas 
griežtai pasisakė už lais - 
vo apsisprendimo teisės 
panaudojimą visur, nes 
tik tą teisę turėdamos 
tautos gali pasinaudoti 
pagrindinėmis žmogaus 
teisėmis bei visuotinėje 
Žmogaus Teisių Deklara
cijoje įrašytomis lais
vėmis. Sovietų delega
tas Safrončiuk pirmą de
batų dieną (lapkr. 15) pa
prašė balso atsakai 
Derwinskiui. Esą, šis 
iškraipęs "istorinę tik
rovę". Rusas teigė: Bal
tijos valstybės, girdi sa
vo noru įsijungusios į 
Sovietų Sąjungą. Safron- 
čiukas išplūdo ir emi
grantus bei tariamus ka
ro nusikaltėlius.

Atst. Derwinski tos pa
čios dienos vakarą,
lapkričio 15, kalbėjo
BATUN susirinkime 
New Yorke, Estų Namuo
se. Jis pažymėjo, kad so
vietai — labiausiai im
perialistinė ir koloniji
nė valstybė šiandien ir 
iškėlė daugelį svarbių 
teiginių. Susirinkime da
lyvavo Lietuvos gen. kon 
sulas New Yorke A. Si
mutis, estų konsulai, 
bendruomenių, organiza
cijų, spaudos atstovai. 
Derwinski, didelis Bal
tijos kraštų bičiulis, at
sakė į jaunimo atstovų 
bei svečių paklausimus. 
Jam padėkojo BATUN 
pirmininkas Kęst. Mik- 
las. (E)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

NAUJOJOJI GVINĖJA
Natūraliosios Istorijos New Yorko muziejaus 

etnologijos skyriaus direktorė dr. Margaret Mead, 
kuri taip pat yra ir Columbijos Universitete antro
pologijos profesorė, baigusi savo paskutiniąją 
mokslinę kelionę po paskiras N. Gvinėjos salas, Syd
nėjuje davė spaudos atstovams ir vėliau viešajai pub 
likai, daugiausiai akademikams, eilę pasikalbėjimų, 
liečiančių dabartinę Naująją Gvinėją, kurios gyven
tojai taip trokšta visiškos nepriklausomybės nuo 
Australijos. Jos manymu, be kitų didelių valstybių 
vadovavimo, visiškas N. Gvinėjos nepriklausomu
mas šiuo metu yra labai ribotas. Tačiau per pasku
tiniuosius dešimtį metų, vietos gyventojų ir jiems 
vadovaujančių žmonių yra toks didelis noras būti ne
priklausomiems, jog jie pasiryžę yra viską išmokti 
ir viską priimti. Kaip jiems tas viskas gerai pasi
seks, tai yra sunku šiandien apie tai daryti galuti
nes išvadas, nes N. Gvinėja, dr. M. Mead žodžiais, 
yra vienintelis tokios rūšies kraštas savo istorija 
ir gyvenimo būdu ir niekad anksčiau žmonės į dabar
tinį mūsų pasaulį nėra atėję taip pavėluotai.

Naujosios Gvinėjos sala, įskaitant ir aplinkines 
jai priklausančias saleles, turi 178,260 kvadratinių 
mylių ploto ir yra po Grenlandijos antroji savo di
dumu pasaulio sala. Mokslininkų manoma, kad tai 
yra išsikišusi Australijos žemyno dalis. Šiuo metu 
čia gyvena vietinių juodųjų 2,433,000 ir apie 50,000 
australų ir kiniečių. Salos pakrantėse yra labai daug 
moskitų užvaldytų drėgnų pelkių, kai viduje yra ga
na daug kalnuotų vietovių, neprieinamų slėnių ir 
smarkiai tekančių upių. Vienos, kaipo tokios, N. 
Gvinėjos kalbos čia nėra. Priskaitoma apie 700 
skirtingų dialektų, dažnai vienas su kitu visai ne
panašių. Oficialioji kalba dabar yra anglų ir dau
giausiai susikalbamoji pidgin kalba, kuri yra miši
nys anglų, vokiečių ir daugiausiai paplitusios Mo
tu dialekto kalbų.

N. Gvinėją pirmasis aptiko portugalas Anto- 
nio d’Abreu 1511 metais, tačiau pats pirmasis išsi
kėlė ispanas Jorge de Menezes 1546 metais. Ji bu
vo paskelbta Ispanijos kolonija. 1828 metais olan
dai šiaurėje įkūrė savo naująjį fortą ir paskelbė 
šiaurinę dalį Olandijos kolonija, kai pietryčių dalį 
1884 m. užėmė britai ir šiaurės rytų dalį Kaizerio 
Vokietija. Po I-jo Pas. Karo šios abi N. Gvinėjos 
dalys, mandato teisėmis, buvo perleistos valdyti 
Australijai.

Per paskutiniuosius 30-tį metų Australija labai 
daug padėjo N. Gvinėjai jos kelyje įbūsimąjąjų ne
priklausomą savivaldą, kuri, manoma, bus jai duota 
ateinančiame dešimtmetyje. Po II-jo Pas. karo Aus
tralija į N. Gvinėją sudėjo daugiau kaip 1300 milijo
nų dolerių, kas yra maždaug po 50 dolerių kiekvie
nam šio krašto gyventojui, padarančius juos dau
giausiai paramos gavusius individus pasaulyje, 
imant bendru procentiniu gyventojų skaičiumi. Per • 
visą savo buvimo laiką Australijos vyriausybės, ne 
žiūrint kokia partija valdytų kraštą, stengiasi kuo 
daugiau išmokslinti vietinių, įtraukiant juos į admi
nistracinį valdymo darbą. Australijos vyriausybės 
buvo numatyta visišką nepriklausomybę suteikti 
1972-76 metų laikotarpyje, kada bus renkami nauji 
vietės seimo atstovai, tačiau pačių vietinių politikų 
manymu, tas bus dar per anksti ir jie siūlo tai pada
ryti sekančiame 1976-80 metų laikotarpyje.

Didžausias trūkumas N. Gvinėjoje yra specia
listų ir mokomojo personalo. Negalint to pilnai už
pildyti žmonėmis iš Australijos, N. Gvinėjoj jau ku
ris laikas kaip veikia paskirų amatų, technikos ir 
administracijos mokyklų, koledžių, technikos ir že
mės ūkio institutų, mokytojų seminarijos ir pasku
tiniu laiku buvo įsteigtas pirmasis universitetas. 
Pradžioje vietiniai gyventojai, pabaigę valdiškas 
arba dar daugiau misionierių vedamas pradines mo
kyklas, gana skeptiškai žiūrėjo į tolimesnį mokslą, 
tačiau dabar, jau atsiradus pirmiesiems jų pačių iš
simokslinusiems vadovams ir politikams, kurie va
žinėdami po kraštą ir būdami patys savojo krašto 
ir savosios rasės iškėlėjai, vaizdas smarkiai kei
čiasi ir vietinių jaunuolių užsidegimas ką nors at
siekti yra didelis.

Po II-jo karo, kartu su kitais emigrantais spe
cialistais, į Australiją atvažiavo ir nemažas skai
čius lietuvių gydytojų. Negalėdami gauti tuoj pat 
darbo savo specialybėje Australijoje, jie gavo suti
kimą gydytojų darbams N. Gvinėjoje. Tokiu būdu ga
na didokas skaičius lietuvių gydytojų dirbo šiame 
krašte, per metų laiką iškildami iki aukštų admi
nistracinių pareigų, kaip dr. L. Petrauskas, dr. VI. 
Ivinskis ir dr. S. Svirklys pasidarydami apskričių 
ar net visos salos rajono gydytojais. Šiuo metu ten 
yra gana tolokai nuo visą didesniųjų miestų atsisky
ręs kaunietis dr. SI. Zygas, kurio pavardė jau 
prieš dešimtmetį buvo plačiai nuskambėjus ne tik 
Australijos, bet taip pat ir Amerikos bei Europos 
mediciniškame pasaulyje, po to kai jis davė savo 
tyrinėjimų plačius aprašymus apie iki dabar neiš
gydomą ir iki to laiko mažai žinomą, daugiausiai N. 
Gvinėjoj paplitusią 'juoko ligą’. Jis su savo tyrinė
jimų ir gydymo daviniais buvo iškviestas į Ameriką 
ir kelias Europoje vykusias specialistų konferenci
jas, ir, manoma, kad jo darbas labai daugpadės šios 
ligos visiškam pagydymui. Be kito šiuo metu esančio 
lietuvio gydytojo Romo Cavill, pats daugiausiai vi
soje sostinėje išgarsėjęs yra inžinierius P.Dirkis,

Jie nešė Lietuvai laisvę
Lietuva nuo seno va

dinama dainų šalimi. Bet 
kodėl tiek daug gilaus 
skausmo ir švelnaus liū
desio slypi jos dainų me 
lodijose? Lietuvių dai
nose, muzikos instru
mentų melodijose, tau
tinių šokių judėsiuose 
— net ir lietuvio vei
do išraiškoje giliai įs
pausta tautos istorijos 
drama. O ji juk nuo se
niausių laikų beveik per
dėm įtempto budėjimo ir 
nepaliaujamos kovos dėl 
krašto laisvės ir nepri
klausomybės būsenoje 
gyveno. Nerūpestinga gy
venimo laisve ir laime 
džiaugtis lietuviui be
veik nebuvo kada. Apsi
gyvenusi tarp gobšių ir 
agresyvių kaimynų, nuo 
seniausių laikų lietuvių 
tauta buvo jų puolama 
ir naikinama. Net ir jos 
klestėjimo laikotarpis 
buvo nuolatinėmis kovo
mis paženklintas.

Kol Lietuvos priešaky
je stovėjo stiprūs valdo
vai ir vadai, kol ji turė
jo galingą karinę jėgą, 
tol jos laisvė ir nepri
klausomybė nuo pasikė- 
sintojų daugelį kartų 
buvo apginta ir išsaugo
ta. Netekusi tvirtos ka
rinės jėgos ir politinės 
vadovybės, neteko ir ne
priklausomybės. Prasi
dėjęs ilgas okupacijų lai
kotarpis, naikino, plėšė 
materialines Lietuvos 
vertybes ir marino jos 
vaikų dvasines galias. 
Okupantai darė visa, kad

IG. SERAPINAS
Lietuva būtų "ir tamsi, 
ir juoda”, nes su tam
suoliais lengviau susido
roti.

Tiesa, daug mūsų tau
tos vaikų per ilgą okupa
cijos laiką (ypač iš "mar 
gųjų dvarų") atskilo nuo 
savo tautos kamieno ir 
nuėjo tarnauti svetimie
siems. Bet gaji tautos gy 
vybės kibirkštis išliko 
gyva, išsaugota perkar
tų kartas jos saugiaja
me židinyje — kaime. 
Ir kai Pirmajam pasau
liniam karui baigiantis 
Lietuva ryžosi iš sveti
mųjų priespaudos keltis, 
iš to saugiojo tautos gy
vybės židinio — kaimo, 
net nė kieno neraginami 
vyrai, palikę savo ūkio 
darbus ir šeimas, trau
kė sostinėn Vilniun Lie 
tuvai laisvę iškovoti ir ją 
ateities kartoms išsau
goti. Jie suprato, kad tau 
tos laisvė ir valstybės ne 
priklausomybė yra daug 
vertesnė už jų žmogišką. 
14 gyvybę. Ir tikrai, ano 
se dienose "daugel kri
to sūnų, kaip tų lapų ru
dens...", bet laisvė ir ne 
priklausomybė buvo lai
mėta. Lietuvos savano
rių ir karių aukomis iš
kovota laisvė jos vai
kams buvo lyg saulėtas 
pavasario rytas po ilgos 
ir sunkios svetimųjų 
priespaudos

Reguliari Lietuvos ka 
riuomenė, gimusi prieš 
53-jus metus ir gražiai 

eidamas vyriausiojo apskrities inžinieriaus parei
gas. Taip pat sostinėje Port Moresby gyvena ekono
mistas Romas Miniotas su šeima ir Amerikos lie
tuviams žinomo kompozitoriaus ir dirigento J. Gai
delio sūnus Aidas su savo šeima. Vietiniai lietuviai 
čia labai gražiai sugyvena ir yra labai draugiški. 
Atvykusį, nors ir visai nepažįstamą tautieti iš kitų 
kraštų, kad ir Australijos, priima kaip didžiausią; 
savo svetį.

Šeima ir gentis nuo akmens amžiaus laikų N. 
Gvinėjoj buvo pagrindinė valdymosi forma ir ji dar 
ir dabar daug kur yra pagrindinis socialinis viene
tas. Anksčiau kanibalizmas ir galvų medžiojimas, 
bei ceremoninis jų nupiovimas, buvo labai populia
rus, nors ir dabar dar pasitaiko vienas kitas žino
mas atsitikimas, kaip kad pvz. buvo suvalgytas jau
nasis Rockefeleris. Tačiau civilizacija ir baltųjų at
nešama kultūra labai matomai keičia jų tradicinio 
gyvenimo būdus,papročius,maistą,religiją,prieta
rus ir kita. Jauni žmonės pamatę naująjį gyvenimą 
miestuose ir miesteliuose, palieka savo primityvų 
gyvenimą, išsijungdami nuo visų juos šimtmečius 
rišusių tradicijų ir, persikeldami į miestus, sten
giasi pritapti prie naujojo, baltojo žmogaus jiems 
atnešto daug geresnio, lengvesnio ir įdomesnio 
gyvenimo. Daugumai tas pasiseka padaryti, tačiau 
nemaža dalis negali prie to pritapti ir jie pasidaro 
socialinio gyvenimo problema. Todėl nenuostabu, 
jog didžiuose Port Moresby, Lae, Rabaulir kt. mies
tuose labai daugpadidėjo kriminaliniai nusikaltimai, 
vagystės, girtuokliavimas ir prostitucija, kas suke
lia jau ne tik australų pareigūnams, bet ir vieti
niams jų vadovams nemažų problemų.

Su atnešta vakarų civilizacija ir kultūra, pra
deda labai smarkiai nykti ir vietiniai kultūriniai, re
liginiai ir prietariniai papročiai, todėl tam įamžin
ti buvo įsteigtas sostinėje P. Moresby pirmasis N. 
Gvinėjos muziejus, kur be visų renkamų eksponatų, 
norima įamžinti ir daugumas šio krašto legendų, 
padavimų, garsiųjų tūkstančius metų turinčių 
Sepik artistinės genties meninių veido maskių ko
lekcijas, medžių raižinius ir paskirus medžio žie
vių piešinius, kur sau lygių visame pasaulyje negali
ma būtų rasti.

N. Gvinėjos misionieriai yra atlikę šiame kraš
te neišskaičiuojamą darbą tiek religiniame, tik ir 
kultūriniame gyvenime ir jau juodieji turi savo pas
kirus vyskupus anglikonų bažnyčioje. Pirmasis iš jų 
vyskupas J. Ambo neseniai su dideliu pasididžiavi
mu išsireiškė: "Mano tėvas buvo tikras kanibalas ir 
vieną kartą jis man pasakė, jog pati skaniausia mė
sa pas žmogų yra rankoje tarp alkūnės ir riešo", 
kai neseniai, Australijos lankymosi metu įšventintas 
popiežaus Povilo VI juodasis N. Gvinėjos katalikų 
vyskupas T. Vangeke, aiškindamas savo paskirtį vie
tiniams tikintiesiems, pasakė, jog jis yra "Didžiojo 
Dievo burtų daktaras".

Kaip būtų beaiškinama ir kokiu būdu prie juodų
jų N. Gvinėjoj būtų prieinama, naujoji kultūra ten plin
ta atnešdama jiems gerovę ir laisvę. 

išbujojusi, per savo ei
les pervedė visą pajėgų
jį vyriškąjį jaunimą. Sto
vėdama tėvynės laisvės 
sargyboje, ji drauge at
liko ir didelį švietimo 
bei auklėjimo darbą. Ji 
ilgiems laikams į ateitį 
nutiesė tautinio sąmonin
gumo ir laisvės vertini
mo tiltą. Tos pačios Lie
tuvos kariuomenės pa
ruošti vyrai partizaninia
me kare per ištisą de
šimtmetį su menkais 
ginklais, bet didele drą
sa pajėgė kovoti supačiu 
žiauriausiu Lietuvos oku
pantu — rusiškuoju ko
munizmu. Šie didvyriai 
savo kraujo aukapristab 
dė okupantą nuo užsimo
to greito mūsų tautos nai
kinimo. Jie paliko mūsų 
ateities kartoms stačiai 
legendarinio heroizmo 
pavyzdį, o kartu ir įpa
reigojimą po jų seksian
čioms kartoms tęsti lais
vės kovą visais įmano
mais būdais iki siekia
mojo laisvės laimėjimo. 
Negęstantis laisvės troš
kimas ir jos ilgesys, lyg 
anas jūros švyturys, tu
ri rodyti kelią į didįjį 
tikslą per visas kliūtis ir 
pavojus.

Tuo laisvės troškimo 
ilgesiu ir ryžtu tebegy
vena pavergtoje Tėvynė
je likusieji. Turėdami 
vilties kibirkštėlę ištrūk 
ti iš nepakenčiamosios 
komunistinės vergijos, 
daugelis net gyvybės kai
na rizikuoja kokiu nors 
būdu išsiveržti į laisvę. 
Tatai liudija Bražinskų, 
Simokaičių ir prieš me
tus Simo Kudirkos ban
dymas ištrukti į laisvę 
O kiek panašių bandymų 
"kultūrinių" ir politinių 
mainininkų pastangomis 
liko nuo viešumos nu
slėpta.

Simo Kudirkos šuolis 
į laisvę, bandytas 1970 
lapkričio 23 d., sutapęs 
su Lietuvos kariuome-

rašo
NEPATINKA ŽODIS 
"KANIBALAI”

Vienoje paskutinių Dirvos lai
doje (rodos lapkričio 12 d.) til
po apgailėtinas Graudos straips
nis išniekinantis Afrikos tautų 
delegatus prie UN’o, Kinijos ( 
UN’o priėmimo proga.

Tokie rašiniai tikrai nepasi
tarnauja mflsų lietuviškam rei
kalui. Kitą žemindamas, savo 
kultūringumo nepademonstruo
si. Kenksmingi vra aplamai mū
sų spaudoje .pasitaiką žemini
mai tautų ar kontinentų, kaip 
mongolai, aziatai... o dabar net 
kanibalai!

Jeigu skaitytojai laikomi laik
raščio šeimos nariais, tai natū
ralu jog jie nori kad šeima bū
tų padori.

Linkiu viso geriausio

Jonas Šepetys 
Detroit

nės įkūrimo data, pasi
baigė begėdišku išdavi
mu. Tačiau Simo iki šiol 
patirtų kančių vaisiai 
yra nepaprastai dideli vi* 
sai mūsų tautai ir jos 
laisvės bylai. Jo išdavi 
mo žiaurus įvykis ir di
džiulis pasipiktinimas 
nuaidėjo per viso laisvo
jo pasaulio spaudą, ati
dengdamas pasaulio lais 
vę atstovaujančiųjų be
saikį pataikavimą komu
nizmui ir nenorą išgirs
ti pavergtųjų laisvės 
šauksmo. Sis ramus be 
ginklis laisvės šauklys 
savo drąsioje teismo kal
boje išdrįso parsidavė
liams teisėjams į akis 
pažerti pavergtos tautos 
neužslopinamą troškimą 
ir savo žygio prasmę.

Jei nebūtų buvusi įkur
ta Lietuvos kariuomenė, 
nebūtume turėję nė anų 
22-jų laimingųjų laisvo 
gyvenimo metų. Vėl at
sidūrę vergijoje, nebū
tume turėję nė herojinės 
partizanų epopėjos. O 
partizanų žūtbūtinė kova 
įkvėpė ryžto ir drąsos 
išsiveržti į laisvę ir Si
mui Kudirkai.
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Nuželdintos lietuviškos 
sodybos

— Neretas žemdir
bys, pamiršęs senas so
dietiškas tradicijas, ten
kinasi naujakūrio skly
pe vieną kitą obelaitę 
įkasęs, — verkšlena 
"Valstiečių laikraštis” 
(spalio 2d.).

Ir iš tikro, kolūkio so
dyboms kuriantis, jų ap
želdinimo problema pasi
darė prievartiniu staty
bos biurokratų rūpesčiu. 
Naujakūriuose nebėra 
to tradicinio, laisvojo 
ūkininko rūpesčio, apžel
dinti savo sodybą, arba 
puoselėti tėvų pasodin
tus vaismedžius ir puoš
nias liepas, šlamančius 
klevus, arba ir rūsčiai 
atrodančias egles, rei
kalingas užtvaroms nuo 
šiaurio.

Į kolūkines sodybas at
eina industrinis ūkinin
kas, kurį sovietai ofici
aliai vadina žemdirbiu. 
Tai naujas darbininko ti
pas, kuriam rūpi nebe že
mė, kaipo meilės objek
tas, bet kaip darbo šal
tinis. Tas žemdirbys ne- 
visad ir tikras, kaip il
gai jis gyvens šioje ko
lūkio sodyboje, kur bus 
jo sekanti būstinė? Ši
tam žemdirbiui rezer
vuoja tam tikrą "priva
tinį” sklypelį. Oia jis au
gina pagelbinį maistą sa
vo kukliai kolūkinei die
tai paįvairinti: vištas, 
paršą, kartais avį, re
čiau ir karvutę. Čia ir 
”įkasa” obelaitę ar kitą, 
su s’entencija, kad už me
tų, kitų turės ir obuoliu
ką vieną ar kitą. To
kiam žemdirbiui retai 
rūpi kolektyvinį ūkį žel
dinti. Privačios nuosa
vybės pojūtis išrautas 
iš jo dvasios. Į jam su
teiktą sklypelį jis žiūri 
kaipo į savo uždarbio 
dalį. Koldirba jis čia, 
turės ir sklypelį. Bet 
kartais būna ir dar ki
taip : kolūkio vadovybė 
gali atimti tą sklypelį, 
duoti kitą, ir pan.

Kur gi toks žemdir
bys rūpinsis, kad prie 
jo gyvenamojo (gal lai
kinai) namo, augtų "lie
pa prie vartų"!

Tad želdinimas, kur 
tuo rūpinasi vadovybė, 
išeina iš biurokratų ini
ciatyvos. Laikraštis, 
kaipo pavyzdį, ima Ki- 
vylių kolūkį Akmenės ra
jone. Čia gausiai sodina 
medelius. Juos kolūkis 
perka iš medelyno. Ta
čiau, tas pat medelynas 
skundžiasi, kad apylin
kės kolūkiai niekad neiš- 
perka medelių atsargos. 
Reiškia, tik paskiri kolū
kių vadovai, stumia ap
želdinimą. Administra
cijai pasikeitus, gali ir 
pavyzdingas Kivylių ko
lūkis pamiršti medelių 
sodinimo rūpestį.

Liepa, beržas ir kle
vas, amžini lietuviško

kaimo papuošalai taip iš
retėjo, kad jų pasigenda 
jau ir kolūkinių sodybų 
projektuotojai. Jie įkal
ba žemdirbių vadovams, 
kad šie masiniai sodin
tų tuos medžius prie nau
jo, lietuviškojo kaimo pa 
kaito, kas yra kolūkinė 
sodyba.

Gamtavaizdis kinta, 
jaukios viensiedijos din
go, trobos suvelkamos 
krūvon, seno rusiškojo 
kaimo pavyzdžiu. Krūvo
je gyvenančius lengva 
juk kontroliuoti. Nuosa
vybės jausmo išgrandi- 
mas priverčia žmones į 
viską, ir į medelius, žiū
rėti, kaip į laikiną daik
tą, nereikalingą mecha
nizuoto žemdirbio psi
chologijai.

Laikraštis, lyg nema
tydamas sovietinės re
alybės, verkšlena:

"Pažiūrėkime, kaip at
rodė per šimtmečius kur
tos, senosios mūsų vals
tiečių sodybvietės. Žmo
gus, sodinęs prie trobos 
liepaitę, vargu ar žino
jo naujadarą "apželdini
mas". Niekas nekalbėjo 
tada apie pareigą sodin
ti medelį. Parsinešda
vo tėvas iš miško jau
ną uosį vien dėl to, kad 
šleikštu buvo žiūrėti į 
nuogą kiemą, kad taip 
kvietė širdis.

Liepa prie vartų... 
Kiek šviesių vaikystės 
prisiminimų mena ji 
mums".

Kada meilė medžiui, 
šventa ir tradicinė, tam
pa nebe meile, bet pa
reiga, naujas sovietinis 
žemdirbys atrodo nela
bai pareigingas želdinti 
kolūkį.

Savaime suprantama, 
kas gi nepritartų projek
tui sugrąžinti į lietuviš
kas sodybas uosius, ber
žus, liepas ir klevus! Jie 
sudaro lietuviškos pasau
lėžvalgos atramą. Juk ir 
laisvės kovotojai noriai 
vadinosi savo numylėtų 
medžių vardais. Be la
biausiai geidaujame, kad 
po visų tarybinių medžių 
sodinimų, ateitų Lietu
vai Laisvės medžių sodi
nimo šventė. Tadanepa- 
reiga, o lietuviška meilė 
medžiui, atželdins Lie
tuvą. (ar)

Vyrai, kuriems rūpi didžioji idėja -- užbaigti milijono dolerių Lietuvių Fondą, vieno pokalbio su Chi
cagos universiteto dekanu proga, iš kairės: LF valdybos pirmininkas dr. J. Valaitis, vicepirmininkas A. 
Rėklaitis, Tarybos pirmininkas dr. G. Balukas,dekanas R.Strecter, ir LF vienas iš iniciatorių ir ilges
nį laiką buvęs valdybos pirmininku dr. A. Razma. V. Noreikos nuotrauka

Didžioji talka milijonui užbaigti
Ateinančių metų kovo 

mėn. 14 d. sukanka ly
giai dešimt metų, kai bu 
vo įsteigtas Lietuvių Fon
das. Atseit, netruko pra 
bėgti dešimtmetis, pa
reikalavęs iš Lietuvių 
Fondo iniciatorių, stei
gėjų* ugdytojų ir visos 
lietuvių visuomenės su
manumo , kantrybės,
daug geros valios ir di
delės aukos.

Per tą laiką Lietuvių 
Fondas pergyveno įvai
rius laikotarpius — or
ganizacinius, adminis
tracinius ir įnašo telki
mo.

Lieuvių Fondo idėją 
iškėlę ir ją įgyvendinę 
asmens įdėjo daug šir
dies, rizikos, piniginės 
aukos ir darbo, vis vil
damiesi, kad vieną dieną 
Amerikoje gyveną lietu
viai iš savo išteklių iš
baigs pradinę idėją — 
sukels milijoną dolerių 
atsikuriančiai Lietuvai, 
gi šio fondo palūkano
mis bus maitinamas lie
tuvių kultūrinis gyveni
mas ir lituanistinis švie
timas .

Lenkiame galvas ir 
dėkojame LF valdybos 
pirmininkams —dr. An
tanui Razmai, vienam iš 
LF iniciatorių, Teodorui 
Blinstrubui, daug šir
dies, darbo ir sumanu
mo įdėjusiam į LF or
ganizavimą ir gana sėk
mingą įnašų telkimą, dė
kojame dr. K. Ambro- 
zaičiui ir nuo ateinančių 
metų pirmininko parei
gas perimančiam dr. J. 
Valaičiui. Jie su kitais 
darbščiais valdybos na
riais. Lietuvių Fondą vai
ravo į sėkmingesnę atei
tį.

Su dėkingumu minime 
LF Tarybos pirmininkus 
— dr. A. Razmą, dr. G. 
Baluką ir būsimos kaden
cijos pirmininką dr. K. 
Ambrozaitį su jų vado
vaujamomis Tarybomis, 
kurios dėjo daug pastan 
gų, kad Lietuvių Fondo 
idėja būtų galutinai įgy
vendinta.

JURGIS JANUŠAITIS

Tiesa, pasiekta labai 
daug. Lietuvių Fondo šei 
mon atėjo apie 3000 na
rių, sudėdami virš 700. 
000 dol. įnašų. Daug lai 
mėta! Bet kur dar di
džiosios pergalės vir
šūnė? Dar reikia 300. 
000 dolerių, kad Lietu
vių Fondo darbas būtų 
išbaigtas.

Galime džiaugtis, kad 
Lietuvių Fondas iki šiol 
lietuviškiems kultūros, 
švietimo, mokslo ir ki
tiems reikalams jau iš
dalino 132.000 dolerių. 
Ar gi nereikšminga su
ma! Ar tai buvo bereikš 
mis darbas?

Artėjant į dešimtme
čio sukaktį, Lietuvių Fon 
do vadovybė ir šiais me 
tais išsiuntinėjo 10.000, 
kvieslių Amerikoje gy
venantiems lietuviams, 
kviesdama į LF įstoti 
naujais nariais su savo 
įnašais, ar papildyti jau 
turimus. Kvieslys — tai 
didžiojo tikslo balsas, be 
sibeldžiąs įkiekvieno lie
tuvio širdį, priminda
mas, kad Lietuvių Fondo 
idėja yra didelė, reikš
minga, lietuviškajai kul 
tūrai ir švietimui išlai
kyti būtina. Ar į kvieslį 
atsiliepsime? Ar ir to
liau liks balsas tryuose 
šaukiantis, parodys ne
tolima ateitis.

Tad kaip galėtume už
baigti milijoną? Mano 
galva, kaip eilinio lietu
vio, reikėtų visiško vi
suotinumo visiško visų 
sričių lietuvių pajudėji
mo keletą mėnesių ir tik 
vienam tam didžiajam 
tikslui — užbaigti mili
joną. O tai galėtume įvai 
riopai atlikti. Duodu ke
letą sugestijų.

Į Lietuvių Fondo di
džiąją talką jungiasi vi 
sos Lietuvių Bendruo
menės apylinkės ir apy 
gardos. Juk LB iš L F 
gauna 50 procentų dali
namų palūkanų, tad pir 
muoju rūpesčiu LB ir 
turėtų laikyti dabar, vyk
dant L F vajų. 

Mes vien Chicagoje tu 
rime veikiančių per 100 
įvairių organizacijų, klu
bų, sambūrių. Tad kiek
viena iš jų, norėdama 
savo veiklos tikslus iš
ryškinti, iš savo kaso
se kartais laikomų s tam 
bių sumų, įstoja pilna
teisiais nariaisi į LF 
su stambesniais įnašais, 
tapdamos Lietuvių Fon
do garbingais nariais. 
Organizacijos tai turėtų 
laikyti sau už garbę ir 
vienu iš savo veiklos 
tikslų.

pasekusių Marąuette 
Parką. Garbė joms! Gi 
dar tos, kurios galėtų 
prisidėti — tegul siekia 
to ir tikrai visų mokinių 
tėvelių pastangomis bus 
pasiekta ir kiekviena li
tuanistinė mokykla taps 
garbingo fondo šeimos 
nariu.

Mes turime keliasde
šimt lietuviškų veikian
čių parapijų visoje Ame
rikoje. O jeigu ir tų pa
rapijų klebonai, saky
sim kokia nors viena 
proga kreiptųsi į savo 
lietuvius parapijiečius 
ragindami prisidėti prie 
Lietuvių Fondo idėjos 
įgyvendinimo ir paskir
tų antrą sekmadienio 
rinkliavą L F tikslui. Ma
nau, kad ne viena lietu
vių parapija, dėka smul
kių, bet gausių parapi
jiečių aukų, taptų taip 
pat LF nariu. Juk para
pijoms taip pat svarbu, 
kad lietuvybė Ameriko 
je išilaikytų, kad il
giau galėtų ir lietuviš
kos parapijos savo egzis 
tenciją pateisinti.

Tad, gerb. lietuvių pa
rapijų klebonai, iš jūsų 
laukiama taip pat malo
nios talkos, nuoširdaus 
darbo.

Spauda lėmė ir lems 
Lietuvių Fondo idėjos 
įgyvendinimą. Tad jau 
dabar L F vadovybė tu
rėtų su laikraščių re- 

(Nukelta į 4 psl.)

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINES IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE TELEF. 621-6036

CLEVELAND. OHIO 44114

į Lietuvių Fondą įsto
ja visos veikiančios li
tuanistinės mokyklos. 
Gražų pavyzdį parodė 
Chicagos Marąuette pa
ko lituanistinė mokykla 
vadovaujama Prano Raz 
mino, vasario 16 dienos 
progomis iš mokinių su
rinkusį centais virš tūks
tantinės Liet. Fondui. 
Mokiniai pratinami prie 
visuomeniško gyvenimo, 
išaiškinama LF idėja ir 
skatinamas dosnumas. 
Yra ir daugiau mokyklų,

Skelbiami Jaunimo Metai? Užmojis geras, nes tikrai dabar 
mums taip sunkiai svetur tautos laisvės vėliavą nešant — jauni
mas yra pirmaeilis rūpestis. Tik kodėl paskelbimas toks kuklus, 
lyg puse lūpų, be ryškesnio turinio? (Tie keli punktai gretom su
rašyti — deja, nieko naujo nei konkretaus nepasako, vien pakarto
ja daugkart girdėtas standartines frazes). Argi tai tebus tik for
malus priedas prie Jaunimo Kongreso? Tik rėmai tam įvykiui pa
puošti, lyg knygos viršelio spalvota apdaila? Jau anksčiau būdavo 
spaudoj balsy, kad įvardijant kuriuos metus tam tikru vardu, reikėtų 
daug rimčiau į tai žiūrėti ir — turiningiau šūkį vykdyti. Nepalikti 
vien apytuščių žodžiais pasišvaistymu. Būtina išdirbti iŠ anksto re
alių žygių planą, kad dalykas būtų visuotiniau ir giliau aprėptas, kad 
įneštų visuomenėn ką naujo ir — kad būtų jaučiamas ir vykdomas 
visą la'iką per tuos metus. Irgi pats paskelbimas pareikštinas ores
niu platumu — užsimotais darbais pagrįstas, visuomenę jautriau 
sudominąs.

• Ir šiuo atveju negana vien J. Kongreso, nes tai nebe nauja te
ma, jau kuris laikas eina jo ruoša — jis ir be to šūkio įvyksta. Ir 
nebe pirmas kongresas šaukiamas. O specialiems metams krikš
tyti nepakaks jau vakarykščiui pradėtų žygių, reikia ką nors visai 
naujo pateikti. Tad iš Jaunimo ir švietimo atstovų lauktina aiškes
nių balsų. O medžiagos yra, daug dirvonų tebepfldymuoja, tik -- 
stabtelti ir pasidairyti. Jokiu būdu nedera apsistulbinti vien "gran
diozinio suvažiavimo paveikslu" ir tik jam jėgas bei lėšas skirti, nes 
tai nėra esmės šaltinis, o tiktai tikrų darbų rezultato paroda. Todėl 
nesiribotina tik techniškai tobulu to įvykio surengimu,bet dar svar
biau — įtemptai ir uolesnėm pastangom padirbėti daugelyje jaunimo 
tautinio ugdymo sričių. Arba bent ką pradėti, gemalus užmegzsti, 
daigus įdiegti, kad ir po kongreso -- taip greit neišblėstų visas en
tuziazmas, kad rezoliucijų paskelbimu nepasibaigtųvisi užmojai...

• Dar neįvertinta pakankamai L. Pedagog. instituto šviesa: gi
liu išmanymu ir sunkiu darbu čia ugdomi ateičiai mūsų mokytojai, 
žurnalistai, org-jų vadovai, kurie senimą turės pavaduoti. Ši įstai
ga darbą labai gerai atlieka, tik iš org-jų bei jaunimo vadovų ne
sulaukia šiltesnio parėmimo, o tai jų prievolė balsingiau verbuoti 
jaunuolius lietuviškam mokslui... Sporto srities reikšmė jaunimui 
dar neišsemta, gal ką nors apčiuopiamiau galima pastūmėti kaip tik 
dabar, kai jaunimas ant kojų sukeltas? Miširių šeimų jaunimo įvkie 
timas savon bendrijon tebelaukia bent kokio plano. Nemokančių lie
tuviškai pritraukimas lig šiol tik kai kieno partizaniniu pasiaukoji
mu bandomas. Jaunimo tėvus sutelkti į veiklų vienetą, gal būt, vyk
tų kaip tik sėkmingiau Jaun. Metų šūkiu? Priešmokyklinio auklėjimo 
visuotinesnis vykdymas — argi ne jaunimo ugdymo pagrindas? Jau
nimo ansamblių bei chorų gausesni būriai (ir visose vietovėse) pa
geidautini. Kasdienos ir savaitgalių reikalui linksmų liet, dainelių 
rinkinio trūksta jaunimui — tai nepersunku, tik reikia organizuoti. 
Savų žaidimų vadovėlio irgi, nes žaidžiant itin lengvai įsimenami 
žodžiai bei ritmas, tartis, o žaidimas šeimose ar sambūriuose ug
do savitarpio glaudumą, bičiulystės bei giminystės ryšį. Ogi skai
tinių spraga irgi šiai progai priklausytų: leidėjus įsakmiau pri
spirti, turimas knygas iš užmaršties gyviau traukti ir suregistruo
ti, pagal amžių surūšiuoti ir — dažniau bei viešiau garsinti! Bent 
prieš Kalėdas, vasario 16 iškilmes ir kitas tautines sukaktis — bū
tini įspūdingesni jaunimo knygų pasiūlymai. O ir kongrese — ar 
bus lietuviškų knygų jaunimui parodinis išdėstymas?

• Be abejo, viskam reikia žmonių, laiko, jėgų. Betgi mūsų jau
nimas dar gausus ir dirbti nevengia, tik reikia teikti gaires ir pa
skatinti, įpareigoti. Yra daug vėžių pažangos žingsniui, tik — nema
rinkime savęs ir jaunimo standartiniais, 100 kartų girdėtais taria
mo patriotizmo tuščia žodžiais, o imkimės tikrų darbų. Tik konkre
čiais žygiaisi pasiteisintų J. Metųvardas. O tenkintis vien būsimu J. 
Kongresu netikslu, nes tai poros savaičių įvykis, ir jame dalyvaus 
tik maža jaunimo dalis. Tad ką duosime likusiai daugumai, kad ir ji 
pajustų Jaunimo Metus? Būtina yra tuo šūkiu planingai ir rimtai 
įsidirbti visose vietovėse — kiaurai per ištisus metus.
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DR. ALGIRDAS J. GREIMAS LIETUVOJE...
Paryžiaus universite

to komandiruotas dr. A. 
J. Greimas lankėsi Vil
niuje. Tai buvo moksli
nė komandiruotė. L’Eco- 
le pratiąue dės hautes 
etudes panoro turėti ar- 
tesnius ryšius su Vil
niaus universiteto litu- 
anstikai skirtais fakul
tetais. Mokslininkas, iš
leidęs kelias aukštai Eu 
ropos specialistų įvertin
tas semantikos bei se
miotikos mokslų veika
lus, nesvetimas ir litu
anistikai. Tad supranta
ma, kodėl ok. Lietuvoje 
gan sėkmingai vystomos 
šių mokslų studijos gali 
dominti ir prancūzus. Ke
lionė turėjo suvesti Pa
ryžiaus ir Vilniaus uni
versitetus į mokslinį 
bendradarbiavimą.

Greimas lankė litu
anistikos bei romanisti- 
kos katedras, lankėsi 
Mokslų akademijos Lie
tuvių kalbos ir literatū
ros institute. Gavo gali
mybę pamatyti archy
vus ir susipažinti sudar^ 
bo projektais.

Visa mokslinė ekskur
sija truko tiktai savaitę 
laiko. Per tą laiką visa 
tai Greimas begąlėjo ap 
žvelgti tiktai susipažini
mo prasme. Gal būt tai 
gali būti prietiltis toles 
niam Paryžiaus ir Vil
niaus universiteto bend 
ravimui. Faktas, kad šio 
prietilčio statybą pran
cūzai pavedė mokslinin
kui lietuviui, pristato dr. 
A,J. Greimą kaip išskir
tinai veiklų šių mokslo 
disciplinų žinovą. Kar
tu tai buvo ir diplomati
nė rolė.

Tokia sėkmė lietuviai 
didžiuojasi. Kaip lygiai 
lietuviai didžiuojasi ir 
Vilniaus universiteto bei 
Mokslų akademijos at
siektu moksliniu lygiu, 
kuris prancūzus priver
čia domėtis lietuvių 
mokslininkų darbais.

Šito tačiau negali su
prasti pigios propagan
dos siekiąs tariamų "Kul
tūrinių ryšių su užsienio 
lietuviais komiteto” lei
džiamas oficioziukas 
”Gimtasis Kraštas”. Šio 
laikraštėlio korespon
dentais atakuoja kiekvie
ną į ok. Lietuvą atvyku
sį.žymesnio vardo atvy
kėlį. Propagandinių žu
velių žvejyba retkar
čiais atneša "Gimtojo

Krašto" sensacijai vie
ną kitą laimikį.

Taip, "Gimtojo Kraš
to" korespondentas Vi
lius Baltrėnas, išsišoko 
su įprasta demagogija, 
klausdamas mokslinin
ko:

— Kokie motyvai, at
metus, žinoma, savaime 
aiškius turistinius, ska
tina palaikyti bendravi
mo su tėvų žeme idėją 
ir ką, pavyzdžiui, šiuo 
konkrečiu atveju duoda 
tos idėjos realizavimas 
Jums, kaipo intelekto 
žmogui?

Kutendamas "tėvų že
mės" sentimentą, ko
respondentas vylėsi iš
girsiąs komplimentų ta 
rybinei bendravimo idė 
jai. Tačiau jis gavo šį 
atsakymą:

— Reikėtų pabrėžti du 
dalykus. Esu atvažiavęs 
Vilniaus universiteto 
kviestas kaip Paryžiaus 
universiteto profesorius 
— Prancūzijos ir Tary
bų Sąjungos kultūrinių 
mainų plotmėje. ( ...) 
Man, kaip lietuviui, la
bai artimos visos kultu 
rinės lietuvių tautos pro
blemos.

Dr. A.J. Greimas įdo
miai suskirstė tolesnia
me atsakyme lietuvių 
mokslininkų kadrus į dvi 
kartas. Vyresnioji kar
ta, pagal mokslininką su 
darė visą studijinę atra
mą vėlesnei mokslinin
kų kartai. Toks kartų 
betarpis pareinamumas 
atskamba disonansu po
litinėje, tarybų aprobuo
toje, tezėje, kad tik ta
rybinė valdžia sudarė 
prepozicijas moksli
niam reiškimuisi.

Mokslininkas pagyrė 
lietuvių mokslininkų 
veržlumą, kurį, mūsų 
nuomone, negali palenk
ti savo spekuliatyvėms 
teorijoms rusų moksli
ninkai.

— Išbuvęs savaitę, la
bai maža ką galiu objek 
tyvaus pasakyti, — pa
reiškė dr. A. J. Grei
mas. — Tai yra tik pir
mieji įspūdžiai. Iš viso 
turiu pastebėti, kaip aš 
iš laikraščių pasakoji
mų buvau įsivaizdavęs 
Lietuvą, ypač Vilnių, 
taip maždaug ir sura
dau.

Tas klasiškas pareiš
kimas gerai patvirtina 

emigracijos rašytojų su
gebėjimus vaizduoti ok. 
Lietuvos gyvenimą, pa
siremiant rūpestingo
mis įvairių šaltinių (ir 
tarybinės spaudos) studi
jomis. Tą tezę, kaip tik 
ankstesniame "G.K." nu
meryje neigė bolševiki
niai gudreivos.

Lietuvių tauta 
darbšti, pajėgi, kūrybin
ga, — pareiškė moksli
ninkas. Tai geriausios 
garantijos ateičiai.

Aišku, tuo tiki visi — 
lietuviai krašte ir emi
gracijoje — nes tai yra 
vienintėlis tautos laidas 
ir atspara prieš praga
rišką asimiliacijos po
veikį, kas yra rusiškai- 
bolševikinės okupacijos 
siekis. (ar)

Didžioji 
talka...

(Atkelta iš 3 psl.) 
daktoriais ir leidėjais ap
tarti, kaippravedus sėk
mingiausią LF milijono 
sutelkimo idėją.

Spaudai, aktyviai įsi
jungusiai į LF didžiąją 
talką — galutiną vajų 
reikėtų gausiai atsily
ginti. Sutelkus milijoną 
iš palūkanų bent taip pat 
50 procentų skirti spau
dos išlaikymui, tais me
tais , kada bus užbaigtas 
milijonas.

Tai tik keletą pavyz
džių suminėjau. Jų bū
tų galima rasti ir dau
giau. Sakysime, artėja 
Kalėdų šventės, ar ne
vertėtų švenčių sveiki
nimų proga skirti įna
šus Lietuvių Fondui. Juk 
keliasdešimt tūkstančių 
išleidžiame sveikini
mams, tiesa labai gra
žiam papročiui, tačiau 
vieną kartą galėtume to 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

papročio atsisakyti. Bet 
tai turėtume padaryti su 
tartinai, visi. Kilnu LF 
įamžinti brangius miru
siuosius, puiki dovana — 
lietuviškas kraitis nau
jai gimusiems šeimos 
nariams, ar mokslą bai
gusiems.

Na, ar mes esame pa
jėgūs tai atlikti ir tai 
trumpiausiu laiku?

Atsiminkime, kad LF 
tėra tik 3000 narių. O 
lietuvių priskaitome 
Amerikoje milijoną. 
Tad kur gi kiti? Tad ar 
būtų dar sunku surasti 
visoje Amerikoje 3000 
narių tik su šimto dole
rių įnašu? Manau, kad 
ne, jeigu pajudėtume vi
si, plačia to žodžio pras
me, vienam tikslui.

Tad ateinantį pusmetį 
pajudėkime visi — orga
nizacijos, klubai, sam
būriai, lituanistinės mo
kyklos, lietuviškos para
pijos, Lietuvių Bendruo 
menės apylinkės, apygar
dos ir visi pavieniai lie
tuviai. Pajudėkime nuo
širdžiai, pajudėkime su
tartinai, tada neapsunkin
sime vien nuolatos auko
jančių, o visi ranka ran
kon, į bendrą tikslą dė
dami, baigsime didžiąją 
ir gražią Lietuvių Fon
do idėją — užbaigsime 
milijoną ir tai bus pati 
visų išeivijos lietuvių 
gražiausia dovana Lie
tuvių Fondo dešimtme
čiui.

• Floridoje rasite jaukią 
lietuvišką nuotaiką Jazbu
čių vasarvietėj, 8910 Collins 
Avė., Miami Beach, Flori
da. Visi butukai turi oro 
šaldymą (air conditioning), 
pilnai įrengtas virtuves su 
šaldytuvais. Erdvi nuosava 
automobiliam statyti vieta. 
Puikus plažas čia pat tik 
perėjus skersai gatvę. Vei
kia ištisus metus.

Dėl rezervacijų skambin
kite (305) 865-9258 ar
865-2678.

J. GRAUDA

Užsienio politikos plonybės
Paprastas žmogus yra tas, kuris nėra baigęs 

diplomatinių mokslų, nei diplomatinių akademijų. 
Toks, paprastas žmogus negali sėkmingai gaudytis 
užsienio politikos plonybėse, nei diplomatinio eti
keto kurtuazijoje. Paprastas žmogus, tačiau, gali 
lankytis Jungtinių Tautų asamblėjos posėdžiupse. 
Tai nesudėtinga. Atsuki atitinkamą televizijos ka
nalą ir stebėk užsienio politikos plonybes bei dip
lomatinio etiketo kurtuzaiją iki sočiai, iki atrau- 
gos.

Taip paprastas žmogus ir atpasakojo stebėji
mus:

— Atsuku mėgiamą čenelį. Seku. Tai reporta
žas iš Jungtinių Tautų salės. Reporteris vaizdus 
rodo ir savo trigrašį primeta.

Matau ekrane: kalba amerikonas. Vyras net 
pagaugais iš džiaugsmo nueina — taip džiaugiasi, 
kad kinų komunistų delegacija užima dar šiltas 
čankaišekininkų kėdes. Ploja amerikonas ir svei
kinančiai rankas tiesia į įžengiančius į salę mao- 
tsetungininkus. Porina amerikonas: sena, darbšti, 
išradinga kinų tauta pagaliau priėjo prie pasaulio 
rikiavimo. Gavo į kumštį dirigento batutą.

Amerikonas ilgai porino, vis pagarbiai link
čiodamas maotsetungininkų būriui.

Paskui pakvietė kalbėti maotsetungininką. Šis 
pripuolė prie mikrofonų krūvos ir, čiauškėdamas 
protezais, pareiškė pasitenkinimą, kad Kinijos nie 
kas negalėjo nustumti nuo pasaulio rikiavimo vie
tos. Jis užtikrino, kad pasaulio problemos nuo da
bar bus tinkamai sprendžiamos. Cenkaišeko klika, 
parsidavusi amerikiniams imperialistams dabar iš
guita ir galima pakalbėti apie pasaulio taiką.

Vyras dar pridūrė, kad žmogžudiškoji, imperi
alistinė Amerika privalo liautis lieti nekaltų žmonių 
kraują Vietname, turi tuč tuojau ištraukti savo ban
ditų gaujas iš Vietnamo, Pietų Korėjos, Okinavos, 
Kombodijos, Tailando, Pacifiko bazių... Jis pridūrė, 
kad imperialistinė Amerika turi suteikti laisvę sa
vo negrams, ir sunaikinti savo atomo bombas...

Maotsetungininkui baigus kalbėti didelė daugu
ma atstovų plojo pakilę iš vietų.

Pasakė paprastas žmogus, nebaigęs diploma
tijos akademijų:

— Išjungiau aš televizijos imtuvą ir sėdėjau 
kambario prietemoje bent pusvalandį. Vis negalėjau 
atsikvošėti iš matytų vaizdų, iš girdėtų šnektų. Taip 
cūdnaii atrodė. Buvo man liūdna, kad nesuprantu už
sienio politikos plonybių. Jeigu tas plonybes supras
čiau, gal ir matytas scenas be širdperšos priim
čiau. Dabar gi man skamba ir skamba ausyse senas 
kaimo posakis: ką Dievas bausti nori, tam protelį 
atima.

Paprastas žmogus šyptelėjo ir pridūrė:
— Prisimenu ir kitą sakmelę: durną ir bažny

čioj muša.

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĖ — ĮSITIKINSITE.

RURELU* BALAŠAITIENČ

Raudonas automobilis
Dirvos konkurse premijuota novelė

(2)
Jau sekančią dieną iš Čikagos lėktuvu atskrido 

daktaras. Su dėkingumu Linas prisiminė jo susirū
pinimą ir gailestį.

— Bet, Linai, Lineli! Kodėl man tavo motina 
savo tikro sveikatos stovio nepapasakojo? Laiku 
nustačius diagnozę, ji be abejo būtų išgelbėta... — 
bejėgiškai ištiesęs rankas, daktaras klausiamai žiū 
rėjo į savo brolėną. Bet Linas tik stovėjo, nuleidęs 
galvą, į jokį klausimą nerasdamas atsakymo.

Paskubomis sulikvidavus kuklų Guodaitienės 
turtą, Linui pasiėmus nuotraukas, keletą knygų ir 
suvenyrų iš Lietuvos, jiedu išskrido į Čikagą. Dė
dės namai Linui padarė didelį įspūdį. Visur matėsi 
prabanga ir patogumai, apie kuriuos jis tik iš žur
nalų reklamų težinojo. Jo pusbrolis Algis naująjį 
įnamį pasitiko abejingai, užsiėmęs sportu, pramo
gomis ir neseniai iš tėvo gautu nauju automobiliu. 
Nežiūrint vos dviejų metų amžiaus skirtumo, tarp 
pusbrolių draugystė neužsimezgė. Dėdienė, pirmo 
pasisveikinimo įspūdžio pagauta, nuo rūpestingai iš
dažyto veido atsargiai nubraukusi dvi stambias aša
ras, perleidusi Liną tolimesniai dėdės globai, nu
skubėjo prie savo reikalų.

— Tu dabar būsi mums kaip sūnus, Linai, — 
švelniai kalbėjo dėdė daktaras, atidarydamas duris 
į nedidelį, bet jaukų kambarį, kuriame stovėjo plati 
lova, rašomasis stalas, pustuštės knygų lentynos su 
kilnojamu televizijos aparatu ir kitais patogumais. 
— Čia tavo kambarys, ir šitie namai dabar tavo na
mai. Tu esi mano vienintelio mirusio brolio sūnus. 
Žinau, savo elgesiu tu mums rūpesčių nesukelsi... 
Ag vis negaliu užmiršti tos skurdžios aplinkos,ku
rioje tu tiek metų turėjai gyventi, — žiūrėdamas į 
išblyškusį brolėno veidą, su užuojauta tęsė savo kal
bą dėdė. Linui tie žodžiai nebuvo malonūs, nes juo
se lyg ir nuskambėjo priekaištas jo mirusiai moti
nai. Dėdei išėjus iš kambario, Linas staigapravir- 
ko. Verkė jis ilgai, kol neliko ašarų.Išsiverkęs, jis 
pirmą kartą pajuto savotišką palengvėjimą, nors nau- 
jo gyvenimo baimė svetimuose namuose jį buvo be
pradedanti slėgti.

Tačiau per palyginti trumpą laiką Linas šunau
jomis gyvenimo sąlygomis apsiprato. Patiko jam nau 
ja mokykla, jo jaukus, tarnaitės tvarkomas kamba
rys, skanus ir įvairus maistas. Tik vakarais,prieš 
gesindamas šviesą, jis mintimis atsisveikindavo su 
savo motina, ilgai žiūrėdamas įjos ant naktinio sta
lelio sidabriniuose rėmuose stovinčią nuotrauką. 
Toje nuotraukoje, be abejo, darytoje prieš daugelį 
metų, ji atrodė jauna ir linksma, ne tokia, kokią 
Linas atsiminė. Pamažu abu veidai susiliejo į vieną, 
ir Lino vaizduotėje Elena Guodaitienė išliko amžinai 
jaunos, gražios motinos idealas.

Dėdienė, apytuštė nervinga moteris, nuolatos 
susirūpinusi savo išvaizda, drabužiais bei šukuose- 

momis, retai teparodydavo Linui kokį šiltesnį jaus
mą. Tik ypatingai retomis progomis Lino buvimas 
jai buvo patogus, kada jis galėjo tarnauti palygini
mui ir būti laikomas pavyzdžiu jos išpaikintam ir ap
tingusiam sūnui Algiui. Švenčių bei gimtadienių pro
gomis, kurie likimo dėka buvo tik vienos dienos skir
tumu, ponia Guodaitienė iškilmingai abiem jaunuo
liam įteikdavo dovanas. Paduodama Linui dovaną, ji 
neiškęsdavo nepridėjusi:

— Ir tau, Linai, už gerą elgesį ir mokslą pri
klauso dovana...

Tas "ir tau" buvo Linui skaudesnis, negu gali
mybė dovanos visiškai negauti, tuo labiau, kad Al
gis motinos žodžiuose suprasdavo jam daromą 
priekaištą, ir jau vien dėlto savo darbštaus pusbro
lio nemėgo. Tiesa, kad Linas ypatingai gerai mokė
si, o Algis vos patenkinamais pažymiais ritosi per 
semestrus ir mokslo metus. Baigęs gimnaziją, Al
gis metėsi iš vienos srities įkitąuniversitete, nega 
lėdamas apsispręsti, tikriau sakant, nenorėdamas 
dėti pastangų mokslo laipsniui įsigyti. Linas, baig
damas gimnaziją, konkursinių egzaminų būdu gavo 
net kelias stipendijas. Pasirinkęs architektūrą, jis 
stengėsi bent savo pastangomis atsilyginti dėdei ir 
dėdienei už globą.

Algio ir Lino santykiai ypatingai pablogėjo per
eitą pavasarį. Linas, pirmojo kurso egzaminams pra
ėjus, savo globėjams pranešė, kad ir ateinantiems 
metams jo stipendija pratęsiama. Algis, tik gavęs 
naują sportinį automobilį, prie pietų nonšaliantiškai 
tėvams pranešė neišlaikęs egzaminų.

(Bus daugiau)
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KŪRYBA IR MOKSLAS

Padėkos dienos savaitgalį Chl - 
cagoje įvyks Antrasis teatro 
festivalis, kurio metu bus pasta
tytas Kosto Ostrausko vaidini
mas Metai, režisuojant Marijai 
Smilgaitei ir pagrindines roles 
atliekant Daliai Juknevičiūtei ir 
Romui Štakauskui.

Kostas Ostrauskas gimė 1926 
metais Lietuvoje, gimnaziją bai
gė Vokietijoje, studijavo litua
nistiką Pabaltijo universitete 
Pinneberge ir Pennsylvanijos 
universitete, kur 1958 metais įsi
gijo lietuvių kalbos ir literatū
ros daktaro laipsnį. Baigęs stu
dijas Pennsylvanijos universi
tete, ten pat paliko dirbti muzi
kos bibliotekos vedėju.

Jo vaidinimų metrika yra to
kia: Pypkė (parašyta 1951 m. iš
leista 1954 m.), Kanarėlė (p. 
1951, i. 1958), Žaliojoj lankelėj 
(p.i. 1963), Gyveną kartą sene
lis ir senelė (p. i. 1963), Duob
kasiai (p. 1964-1965, i. 1969),Gy 
veno kartą senelis ir senelė 
(nauja versija p. 1969, i. 1971), 
Kvartetas (p. 1969, i. 1971), Me
tai - divertimentas ( p. 1968, 1. 
1971).

***
-- Skaitant Metus kaip ir Kvar

tetą išryškėja gausus klasikinės 
muzikos panaudojimas. Jūs sa
kote jog Metai įkvėpti Vivaldžio 
ęoncerti grossi ciklo L Ouattro 
Staggioni. ši muzika lydi vaidi
nimą su daug kitų kompozitorių 
darbų įtarpomis. Dviejų meno 
sričių jungimas yra senas daly
kas. M.K. Čiurlionis bandė jung
ti dailę su muzika. Vokiečiai 
garsūs muzikos ir literatūros 
jungime: Richard Wagner su sa
vo operomis, o dvidešimtame 
amžiuje Thomas Mann su savo 
romanu Doktor Faustus, leis
damas pagrindiniam veikėjui 
Adrian Leverkuehn"sukurti" Ar 
nold Schoenberg dvylikatonės 
muzikos sistemą, žinoma,atitin 
karnai atsiprašant tikrąjį kūrė
ją. Visdėlto Richard Wagner ži
nomas muzika, ne literatūra, 
o Thomas Mann literatūra, ne 
muzika. Mann duktė Erika sakė 
jog tėvas norėjo būti muziku, o 
ne rašytoju, bet čia jau tam tik
ra identiteto krizė. Kuo ir kaip 
padeda įtarptinė muzika Me
tams?

-- Pateikėte kone ištisą trak
tatą (iki Erikos Mann imtinai) 
apie kai kurias pastangas su
jungti kelias meno sritis į vie

Dramaturgas Kostas Ostrauskas vieno pokalbio metu su drama tur- mano dramas. (Pastatymas iš- 
gu Algirdu Landsbergiu susitikę viename pobūvyje New Yorke. vis nėra autoriaus uždavinys, 

G. Naujokaičio nuotrauka tad ir ne jo atsakomybė). To-

Interviev/ su 
Kostu Ostrausku
Saulius Šimoliunas

ną kūrybinį vienetą. Tuo lyg ir 
teigiate, kad ir aš to paties (ar 
kažko panašaus) siekiu savo d r a, 
mose. Tačiau faktiškai tokiam 
teigimui šiek tiek pagrindo duo
da tik "Metų "Vasara" (baletas 
-pantomima su tekstu),kuri,aiš
ku, neįmanoma be muzikos, ir 
iš dalies Kvartetas, kurio for
ma tarsi analogiška muzikinei 
formai. Bet tai ir viskas.

Atrodo, Jus čia daugiausia 
supainiojo Metai. Faktiškai Vi- 
valdžio kūrinio vaidmuo Metų 
genezėje yra atsitiktinis, o teks
te nurodytos to kūrinio muziki
nės. ištraukos tėra tik sugesti
jos, pagelbinės priemonės ati
tinkamai nuotaikai pasiekti. Ki
taip tariant, tai tik autoriaus 
"režisūra", kurią kiekvienas re
žisierius gali savaip traktuoti, 
o gal net ir visiškai atmesti. Ar 
tie muzikiniai įtarpai tikrai pa
deda tekstui, tegali atsakyti tik 
spektaklis. Tai ir man pačiam 
įdomu.

-- Ar ne geriau būtų kurti 
"musicals"? įtarptinėsmuzi
kos vartojimas paliks atsitikti
nu. "Musical" žodžiai ir muzi
ka turi aiškų ryšį, nors muzika 
pirmauja.

-- "Musicals" manęs niekada 
nedomino ir nedomina.

— Nuo Kanarėlės poetinio sim
bolizmo ir Pypkės psichologiz- 
mo iki šiandieninių absurdo te
mų Metuose yra didelis šuolis. 
Kai kas šiandien pasigenda Jū
sų kūryboje Kanarėlės ir Pyp
kės originalumo ir dabartiniuo
se veikaluose matoderivatyviz- 
mą, t.y. kitųautorių sekimą kaip 
Samuel Beckett ir Eugene Iones- 
co. Yra balsų ypač Lietuvoje, 
kurie džiaugiasi Jūsų vėliausia 
kūryba. Kurie Jūsų veikalai ar
čiausia prie širdies?

-- Kaip kiekvieno autoriaus, 
taip ir mano kūryboje vienam 
skaitytojui (arba žiūrovui) pa
tinka viena drama, o kitam — 
kita. Tai skonio reikalas. Gali
ma būtų gana lengvai nurodyti 
priežastis, bet tai vis tiek nie
ko nepakeistų. Tačiau skonis 
yra vienas dalykas (dėl jo, kaip 
žinote, neturėtų būti ginčijama
si), o jau visai kas kita Jūsų 
minimas kai kieno įžiūrimas ma
no naujųjų dramų "derivatyviz- 
mas" vietoje, girdi, ankstyves
nio "originalumo". Į tai galiu 

atsiliepti tik netiesiogiai. Pir
miausia, žinoma, šiuo atveju 
daug reiškia kas ir kodėl taip 

"įžiūri". Vienok, palikus tai nuo
šalyje, knieti kitas klausimas: 
ar tokioje pažiūroje kartais ne
slypi pasigedimas tradicinės 
"lietuviškos tematikos", t. y. 
siaurai, paviršutiniškai supras
tas kūrybinis lietuviškumas? 
Kaip ten bebūtų, gyvenu tam tik
roje aplinkoje ir tam tikrame 
laike. Be to, gal ir mano kūry
biniai interesai kartais kiek ki
tokį, negu pas mus apskritai 
įprasta. Todėl neturėtų būti 
nuostabu, jeigu visa tai dau
giau ar mažiau atsispindi ma
no kūryboje. Ar tai jau stoka 
"originalumo", o tuo labiau 
"derivatyvizmas", — ne man 
spręsti. Antra vertus, jeigu jau 
kas nors prisispyręs nori sieti 
mano kūrybą su kuriuo nors ki
tu dramaturgu, tai jau geriau 
tesieja su Jūsų minimais kita
taučiais autoriais, —nors jie 
man nei tėvas, nei motina, — 
o ne, sakykim, su Fromu-Gu- 
žučiu. Tiek "patriotiškas" ne
su.

Klausiate, kurie mano veika
lai man pačiam "arčiausia prie 
širdies". Kol kas dar per maža 
perspektyvos, kad galėčiau ob
jektyviai atsakyti. Tad nei vieno 
neprivilegijuoju. Na, o jeigu iŠ 
tikrųjų kai kas Lietuvoje, kaip 
sakote, džiaugiasi vėliausiąja 
mano kūryba, tai, tur būt, ir 
man reikia džiaugtis, nes tėra 
viena lietuvių literatūra, kur ji 
bebūtų.

— Dabartinėje dramaturgijo
je ryškūs revoliuciniai, seksu
aliniai, smurto motyvai nelyg 
tinkamiau pavaizduoją šiuolai
kinio žmogaus padėtį. Beje, ten 
ka atmesti grynai komercinį tų 
motyvų išnaudojimą. Tačiau Pe- 
ter Weiss’o Marat /Sade veika
las, vaizduojąs natūralistinė
mis priemonėmis beprotnamį, 
kitoks ir negalėtų būti ir nepa
siektų savo tikslo be visų tų bai
senybių parodymo. Jūsų Metai 
dar toli nuo mažutėlių papikti
nimo. Ar ateityje Jūsų kūrybo
je neiškils grubesni motyvai, ku 
rių užmačios jau yra?

— Jūsų minimi motyvai iš 
tiesų gausūs dabarties dra
maturgijoje. Kartais jie pagrįs
ti ir kūrybiškai apdoroti, o kar 
tais tik "gąsdinimas išvirkš
čiais kaliniais". Aš pats neturiu 
jokių specialių planų ar slaptų 
užmačių nei ką nors piktinti, 
nei glostyti. Rašau kaip jaučiu 
ir sugebu. Todėl negaliu iš anks
to pasakyti, kokie motyvai ir 
koks jų traktavimas ("grubes
nis" ar "švelnesnis") išryškės 
tolimesnėje mano kūryboje. Ga
li būti ir šio ir to, o gal ir nie
ko.

— Dabartinis moterų lygių 
teisių militantiškas sąjūdis ne. 
galėtų prikišti Jūsų vaidinimų 
pastatymams jog moterys buvo 
užmirštos. Jūsų vaidinimus re. 
žisavo tiek pat vyrai, tiek pat 
moterys: Jurgis Šlekaitis, Da
lia Juknevičiūtė, Nijolė Marti
naitytė, Marija Smilgaitė, An
tanas Škėma, Vytautas Valiu
kas... Galima sakyti jog Mari
ja Smilgaitė atėjo išeivių lietu
vių teatran per Jūsų vaidini
mus. Žodžiu, absurdo teatras 
veda į demokratiškumą ir už
sidegimą, kai idealizmo teat
ras veda į uždarumą ir entuzi
azmo išblėsimą. Kaip tai paaiš
kinti?

-- Tegyvuoja Women’s Lib! 
Tačiau man neaišku, ką tai tu
ri bendro su mano dramų pa
statymais. (Nebent tik tiek, kad 
šiandien apskritai labai madin
ga ruošti visokius "kryžiaus 
žygius", —matyti juos net ir 
ten, kur niekas ne tik niekur 
nežygiuoja, bet išvis nepakru
ta, — ir apie juos kalbėti). 
Kaip ten tebūtų, ne aš pasiren - 
ku režisierius, o jie pasirenka

ANTANO JANIKO ALBUMAS

TRAKŲ PILIS
Jurgis Gliaudą

Kiekvienam lietuviui istori
kui, archeologui ir tėvynainiui 
įdomu patirti, kad Leningrado, 
Maskvos ir Gorkio universite
tų mokslininkai tiria Naugar
duko pilies griuvėsius. Nese
niai, mūsų spaudoje apie tai 
įdomiai prabilo B. Kviklys 
Draugo skiltyse. Naugardukas 
sudaro ir Lietuvos istorijos da
lį. Su tuo miestu ir jo pilimi 
surišti mūsų istoriniai įvykiai. 
Gal būt, čia buvo Lietuvos ka
ralijos pradžia, nes prileidžia 
ma, kad kaip tik Naugarduke 
Mindaugas buvo vainikuotas Lie
tuvos karaliumi.

Atrodo ilgesnį, net penkioli
kos metų laikotarpy, Naugardu
ko pilies rajone vykdomi kasi
nėjimai. Nežinia kur vežami iš
kasti eksponatai, nežinia kas aiš
kina istoriškuosius ir archeolo 
ginius faktus. Visuomenės nuos
tabai ir ok. Lietuvos lietuvių 
archeologų bei istorikų panie
kai, kaip rašo ir spauda, jie ne
buvo pakviesti šių tyrinėjimų 
talkai, o priešingai, lietuviai.

dėl joks mano "nuopelnas", jei'- 
gu moterys, palyginti, gana daž
nai yra režisavusios mano dra
mas, šiuo atveju ir Marija Smit - 
gąitė.

Malonu, žinoma, kad jaunas 
žmogus randa ne tik noro, bet 
ir reikalo imtis savos drama
turgijos ir eiti su ja į šiaipjau 
gana vargingą ir nedėkingą iš
eivijos sceną. Kodėl M. Smil
gaitė taip apsisprendė ir pasi
rinko Metus, tegali tik ji atsa
kyti. Iš savo pusės, reaguoda
mas į paskutinįjį Jūsų klausi
mą, galiu nebent tik pareikšti 
abejojimą Jūsų prielaidoms ir 
išvadai. Apskritai esu skeptiš
kas visokioms etiketėms, tad ir 
"absurdo" ir "idealizmo" teat
rų sąvokoms. O ypač tada, kai 
su toms etiketėms dar prise
gama apriorinis vertinimas — 
griežtai teigiamas arba neigia 
mas. Nesu teatrų lankytojas, to. 
dėl negaliu pasakyti, kokios nuo
taikos plūduriuoja įvairuose da
barties teatruose. Tačiau iš te
atro istorijos žinome, kad,nors 
ir pergyvenęs laiko tėkmėje įvai
rias metamorfozes, krizes, 
kryptis ir "ideologijas", teat
ras tebėra gyvas. O tas jo gy
vastingumas išliko ne dėl kurių 
nors etikečių, bet esminio kūry
bingumo dėka. Tad svarbiausia, 
kad spektaklis, nežiūrint jo kryp
ties, būtų bent minimaliai kū
rybingas. To linkiu ir Metų re
žisierei su visu kolektyvu, o 
taip pat ir kitiems spektąk- 
liams.

mokslininkai turėtų vadovauti 
šitokio pobūdžio istorinių bei 
archeologinių fatų rinkimui.

ANTANAS JANIKAS

Tuo tarpu spaudai patiekiami 
tik atrastų objektų bei patalpų 
pėdsakų aprašymai. Apie Nau
garduko pilies restauraciją ne
kalbama ir nežinia, kaip a t laikys 
išlikusios sienos ir bokšto griu
vėsiai kasinėjimų procesą.

Sovietų valstybėje istorija ir 
archeologija nėra apolitiniai 
mokslai. Istorijos faktai ten 
neegzistuoja praeities objekty
vume, bet pašildomi ant "nūdie
nės" kritiko keptuvės. Netiktai 
vakardienos įvykiai nuolat ir nuo 
lat kinta įdedamuose ar iškerpa
muose enciklopedijų puslapiuo
se, bet ir viduramžių įvykiai' 
tempiami pagal "nūdienos" kur
palių. Todėl iš viso neįmanoma 
kalbėti apie istorijos mokslą so
vietinės tikrovės aplinkoj. Isto
rija yra "įrodymai" patikrinti 
marksistinių tezių "amžinumui"

Visa tai aiškėja atsigrįžus į 
labai artimą praeitį. 1952 metais 
Valstybinė politinės ir moksli
nės literatūros leidykla išleido 
įdomų albumą. Tai buvo "Trakų 
pilis". Albumas atspaustas Kau
ne ir nedideliu 2000 egz. tiražu. 
Tai buvo prieš Trakų pilies res - 
taurciją, todėl 40 foto atvaizdų, 
sudėtų į šį albumą, išlaikė tą pi
lies griuvėsių autentiškumą, kas 
jau buvo dingę vėliau, pilį res
tauravus. Albumo tekstas dvie
jų kalbų: lietuvių ir rusų.

Visą medžią^ albumui paruo
šė Antanas Janikas. Dalis nuo
traukų buvo irgi A. Janiko. Ki
tos nuotraukos P. Karpavičiaus 
ir M. Fligelio. Viršelį nupiešė 
arch. B. P. Popovas. Įžangą pa 
rašė (redagavo) Architektūros 
reikalų valdybos viršininkas J. 
Kumpis. Turiningą pilies apra
šą patiekė albumo spiritus mo- 
vens Antanas Janikas.

Tai buvo galantiškas dėme
sys vienam iš Lietuvos valsty
bės istorijos išlikusiam pamink - 
lui. Iš viso, iki 1952 metų, į glo 
bojamųjų valstybės architektū
ros paminklų sąrašą buvo įtrauk 
ta daugiau kaip 450 objektų. Ta
čiau Trakų pilis, einant sveti
mųjų istorinių objektų grobi
mo politikai, buvo įtraukta ir į 
"visasąjunginės reikšmės pa
minklų" sąrašą. Tad pilies reikš - 
mė prašoko lokalinės reikšmės 
rodiklius. A. Janiko patiektas 
tekstas sutilpo devyniuose pus
lapiuose. Šis tekstas taip pat 
duotas ir rusų kalba. Įdomioji 
iš apie 1600 metų įrėžta vario 
graviūra davė bendrąjį pilies 
vaizdą. Pagal tos graviūros da 
vinius (dainai) vyko ir vėlesnė 
pilies restauracija, suteikiant 
esminius statinių ir bokštų pro
filius. Todėl restauracijos nuo- 
veikius galima laikyti kuo ar
čiau istorinės tiesos. Savo bokš
to linijomis Trakų pilis, po res
tauracijos, tapo panaši į tos pat 
epochos Turku (Suomija) pilį, ir 
Į Isrutės pilį.

Įdėtas albume A. Janiko teks
tas buvo objektyvus ir lakoniš
kas. Tekste yra daug gerų, isto 
riniais faktais pagrįstų prielai
dų apie Trakų pilies pobūdį, 
jos paskirtį, esminius konstruk 
cijos bruožus. Atitinkamus sa
vo teiginius autorius rėmė albu
mo nuotraukomis, planais, met
raščių išnašomis. A. Janiko teks 
tas buvo vertingas papildinys ob 
jektyvioms mūsų istorijos stu
dijoms.

Tačiau kitaip pažiūrėjo į "Tra 
kų pilis" albumą oficialioji so
vietinė spauda. Užbėgant už akių 
istorikų nuomonėms, slapyvar
džiu St. Vaitkūnas pasirašęs, 
įsiveržė su savo rašiniu į "Tie
są". 1962 metais rūginčio 14 d. 
"Tiesos" 192 numeryje, "Kriti
ka ir bibliografija" skyriuje to 
St. Vaitkūno rašinys "Architek
tūrinio paminklo aprašymas ar 
feodalizmo idealizavimas", še
šių skilčių rašinyje, Vaitkūnas 
apžvelgė minimo albumo pobū
dį. "Kritikas" pripažino albumą 
visiška nuokrypa nuo pagrindi
nio, marksistinio požvilgio į is
torijos mokslą. Jam šis albu
mas sukėlė "nusivylimą". Vait
kūnas puolė Janiko objektyvu
mą ir istorinių faktų atkaklų ne 
aiškinimą marksistinės dialek
tikos šviesoj. Tad, svarbiausias 
priekaištas albumui buvo: "A. 
Janiko straipsnis apie Trakus 
bei iliustracijos pateiktos taip, 
kaip tai galėų būti pateikta bet 
kuriame buržuazijos valdymo 
Janiko straipsnis apie Trakus 
bei iliustracijos pateiktos taip, 
kaip tai galėų būti pateikta bet 
kuriame buržuazijos valdymo 
laikų leidinyje. Medžiaga dėso- 
ma apolitiškai, objektyvistiš- 
kai, prieštarauja istorinei tie
sai, iš esmės idealizuoja feo
dalizmą".

Pagal St. Vaitkūną, A. Joni
kas privalėjo albumo įvade nu
rodyti, kad istorijos "nedaro" 
kunigaikščiai, stambūs feoda
lai bei diduomenė. Kad istoriją, 
pagal marksistines tezes, "da
ro" darbo masės. Suprantama, 
ir norint tas "tezes" panaudoti 
albumo įvadui, nebūtų įmanoma 
devynių puslapių talpoje išvys
tyti dialektinių mandrybių. A. 
Janikas pasitenkino sąžiningu 
istorinių faktų perpasakojimu.

Tačiau, Trakų pilies restau
ravimo akivaizdoje tariamo St. 
Vaitkūno rašinys turėjo kitą, 
strateginę reikšmę. Tai buvo 
partijos požiūris į istorinio lie
tuviškojo paminklo reikšmę. Tai 
buvo narsus iššūkis visiems lie
tuviu sentimentams savo isto
rijai, ir Trakų piliai; sentimen
tams, kurie kondensuotai — ryŠ 
kūs garsiame Maironio eilėraš
tyje "Trakų pilis".

Baigdamas savo pamfletą 
prieš "Trakų pilis" albumą "Tie
sos" bendradarbis įspėjo: "ten
ka laukti, kad Architektūros rei
kalų valdyba leisdama ateityje 
albumus, atitaisys savo klaidą 
ir pateiks medžiagą marksisti
nių pozicijų šviesoje" (ibid.)

Šitaip kietai ir drūtai sufor
muluotas požiūris į "visasąjun
ginės reikšmės istorinį pamink
lą" turėjo tapti privalomu arche
ologinių ar istorinių faktų aiš
kintojams, archeologąms bei is
torikams. Atrodo, kad ir kuklios

(Nukelta į 8 psl.)
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ALT suvažiavimas Chicagoje "Lietuva” Prancūzijoje
(Tęsinys)

ALT labai artimai 
bendradarbiavo su mū
sų diplomatais ir VLIKu. 
Taip pat buvo labai geri 
santykiai su LLKir Bal
tu. Turėta eilė pasitari
mų dėl bendros veiklos 
ir bendradarbiauta ki
tais būdais.

Buvo dėtos didelės pas - 
tangos susitarti su JAV 
Lietuvių Bendruomenės 
vadovybe, bet iš to nieko 
gero neišėjo. Bendruo
menės vadai nuolatos 
kliudė vieningam Lietu
vos laisvinimo darbui. 
Buvo labai apgailestau
ta, kad Lietuvių Bendruo - 
menė neatlieka savo pas 
kirties kultūrinėje sri
tyje, bet braunasi įpoli- 
tiką, ir tokiu būdu skal
do lietuvių visuomenę, 
neatsiekdama jokių nau
dingų rezultatų. Taip 
pat buvo prisibijota, kad 
tokia laikysena veda į 
Lietuvių Bendruomenės 
skilimą, ko ALT neno
rėtų matyti, nes Bend
ruomenė yra reikalinga 
organizacija ir galėtų at 
likti daug naudingų dar
bų.

Buvo pageidauta, kad 
daugiau centrinių orga
nizacijų įstotų į ALTą, 
ypatingai akademinės or
ganizacijos.

Santykiai buvo gana ge
ri su daugeliu JAV Lie
tuvių Bendruomenės apy 
linkių. Visa eilė apylin
kių prisiuntė ALT aukas 
Lietuvos laisvinimo rei
kalams ir dauguma ne
kreipia dėmesio į JAV 
LB vadovybės raginimus 
steigti politines komi
sijas, principiniai eida
mos su ALT-u.

DIDŽIULIS 
SUSIVIENIJIMAS ALT 
UŽNUGARYJE:

Labai maloniai suva
žiavimą nuteikė SLApre 
zidento Povilo. Dargio pa
reiškimas, kad visos 350 
SLA kuopų yra aktyviai 
įsiliejusios į ALT sky
rius. SLA oficialus orga
nas TĖVYNĖ stipriai re
mia 'ALT darbus ir ski
ria labai daug vietos 
ALT reikalams. SLA vi
sada rėmė ir ateityje 
rems Amerikos Lietu
vių Tarybą. Mūsų dide
lis veikėjas Povilas Dar
gis palaiko artimus ry
šis tarp ALT ir JAV 
demokratų partijos vado, 
vybės. Š.m. gruodžio mė 
nesį bus pradedama ra
šyti demokratų partijos 
rinkiminė platforma ir 
ten mūsų reikalus atsto 
vauti yra paskirtas Algir
das Budreckis.

INFORMACIJA IR 
ORGANIZACINIAI 
REIKALAI:

ALT centro valdyba in
formuoja lietuvių visuo
menę per spaudą ir ra
dijo valandėles. Buvo pa 
tiekta visa eilė informa
cinių žinučių, pareiški
mų ir platesnių rašinių. 
Visur buvo vengiama as
meniškumų, bet ginama 
ALT principinė linija, 
kad VLIKas vadovauja 
Lietuvos laisvinimui pa
sauliniu mastu, ALT - 
JAV-ės, LB — kultūri
niams reikalams ir Bal 
fas — šalpos darbams.

ALT centro valdyba dė 
koja Naujienoms, Dir
vai, Draugui ir kitiems 
lietuvių laikraščiams už 
talką bei žinių perdavi
mą. Santykiai su spauda

ALG. PAUTIENIS 

buvo geri, išskyrus ke
lis negatyvius rašinius 
Darbininke, kuris juos 
spausdino, net nepatik
rinęs informacijų tiks
lumo.

Centro valdyba turėjo 
10 posėdžių, kurie tęsė
si po 4-5 valandas. Dau
guma valdybos narių lan
kė beveik visus posė- 
dius. Visi vicepirminin
kai: T. Blinstrubas, P. 
Dargis, K. Kleiva, dr. K. 
Šidlauskas, dr. J. Valai
tis ir V. Vepštas turėjo 
savo paskirtas sritis,ku
riose jie darbavosi.

Centro valdyba atidė
jo namų pirkimą ir iš
sinuomavo patalpas iki 
1972 metų spalio mėne
sio. Dabartinėse patalpo 
se veikia ALT raštinė, 
yra patalpinta Genocido 
paroda, L. Šimučio kny
ga ir ALT archyvas. Nuo
latinio raštininko netu
rėta, tame darbe talkino 
keli asmenys.

ALT LEIDINIAI:
Išleista Leonardo Ši

mučio knyga "Amerikos 
Lietuvių Taryba", apie 
kurią gauti labai geri at
siliepimai. Knyga prade
dama platinti per ALT 
skyrius lietuvių koloni
jose.

Iš naujo perredaguo
tas genocido parodos ka
talogas ir dabartiniu 
metu yra spausdinamas. 
Nuo naujų metų bus pra
dėtas parodos išstaty
mas kituose miestuose. 
Yra jau beveik paruoš
tas ir greitu laiku pasi
rodys ALT Balsas, ku
riame bus nagrinėjama 
ALT veikla ir teikiamos 
informacijos skyriams.

FINANSAI:
Finansinę apyskaitą 

patiekė ižd. J. Zuris ir 
iždo sekr. J. Skorubs
kas. Apyskaita buvo nuo 
1970 metų birž. mėn. 1 d. 
iki 1971 m. spalio mėn. 31 
d.

Apytikriais skaičiais, 
pajamų turėta $59,000, 
daugiausia aukų gauta iš 
ALT skyrių. Pagal aukų 
didumą ėjo šie skyriai: 
Chicagos Lietuvių Tary
ba, Detroito LOK, Los 
Angeles, Cleveland, New 
York ir kiti, viso netoli 
$39,000. Kitos aukos gau 
tos iš LB, kitų organiza
cijų bei pavienių asme
nų.

Stambesnės išlaidos 
buvo: $18,000 — parama 
VLIKui, "Amerikos Lie 
tuvių Taryba" knygos iš
laidos — $11,500, atlygi
nimai ALT biuro vedė
jams — $10,100, genoci
do parodos išlaidos — 

$9,600, Kudirkos, Bra
žinskų, Simokaičio reika- 
lai, biuro patalpų nuoma, 
valdybos narių kelionės, 
raštinės išlaidos ir kt., 
viso $68,000. Kasoje tu 
rimą netoli $ 20,000.

IŽDO GLOBĖJŲ 
PRANEŠIMAS; .

Pranešimą padarė V. 
Jucius, kuris konstata
vo, kad knygos yra ve
damos tvarkingai. Jis 
taip pat pageidavo, kad 
prie visų išmokėjimų 
būtų prijungtos sąskai
tos su autorizacija jas 
išmokėti.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA KNYGOS 
PRISTATYMAS:

Pietų metu buvęs ALT 
pirm. inž. E. Bartkus pri
statė buvusio ilgamečio 
ALT pirmininko ir da
bartinio Garbės pirmi
ninko Leonardo Šimučio 
knygą "Amerikos Lietu
vių Taryba", paskalyda
mas eilę ištraukų ir ją 
labai gražiai įvertinęs 
ragino visus veikėjus įsi- 
gyti-

Žodį tarė pats kny
gos autorius L. Šimutis, 
trumpai iškeldamas 
Amerikos Lietuvių Ta
rybos nuopelnus. Pagal 
autorių ALT yra ta di
džioji Amerikos Lietu
vių Koalicija, kuri visa
da buvo Lietuvos reika
lų sargyboje. ALT iš
laikė Lietuvos bylą gy
vą JAV-ėse, kovojo dėl 
Balfo, kovojo prieš Lie
tuvos pasiuntinybės lik
vidaciją ir kovos toliau. 
Jam yra nesuprantama, 
kaip galima griauti šią 
didžiąją koalicija. Iki 
šiol ALT ir LB pasidali
no darbą, ALT vykdė po
litinį o LBkultūrinįdar- 
bą, vieni kitiems padė
davo. Dabartinė padė
tis yra negera.

ALT SKYRIŲ 
PRANEŠIMAI:

Kelių ALT skyrių at
stovai padarė trumpus 
savo veiklos praneši
mus.

Indreika iš East Chi
cago, Ind. Ši maža lietu
vių kolonija yra sutelku
si ALT $16,000 per savo 
gyvavimo laikotarpį.San
tykiai su Bendruomene 
yra geri. Pasigedo dau
giau direktyvų iš ALT 
Centro.

J. Pakalka Chicagos 
Lietuvių Tarybos pirm, 
pranešė, kad Chicaga jau 
perdavė ALT Centrui 
$220,000 nuo skyriaus įs
teigimo.

A. Devenienė — Los 
Angeles siūlė skyrių 
veiklą derinti su ALT 
Centru. Organizacijų at

stovai turi laikytis ALT 
linijos ir neiti į kompro
misus dėl aukų Lietuvos 
laisvinimo reikalams. 
Skyriai taip pat turėtų 
turėti didesnį balsą. E. 
Paurazienė — Detroito * 
Lietuvių Organizacijų 
turėti didesnį balsą.

E. Paurazienė — Dėt 
roito Lietuvių Organiza
cijų Centras. Detroito 
LOK pakeis savo pava
dinimą į formalų ALT 
Detroito skyrių. Aukos 
renkamos tik ALT.

A. Pautienis — Cle
velando skyrius. Skyrius 
plečia savo veiklą už 
Ohio ribų. Bražinskų, Ku
dirkos, Simokaičių ir ki
tais reikalais parašyta 
netoli 1,100 memorandu
mų, laiškų, protestų bei
raginimų organizaci
joms. Sunkumų su Liet. 
Bendruomene nėra, bet 
buvo nesusipratimų su 
kai kuriais jos veikė
jais dėl aukų rinkimo. 
Pageidaujama, kad sky
riai turėtų sprendžiamą 
balsą ALT ir ALT Cent
ro Valdyba yra prašo
ma išdirbti konkretų 
veiklos planą dėl artė
jančios Europos saugu
mo koferencijos. 90% 
clevelandiečių yra pa
tenkinti pirm. dr. K. Bo
belio kalba Vasario 16- 
osios proga.

V. Abraitis — New 
Jersey ir A. Chaplikas 
— Boston taip trumpai 
nušvietė šių skyrių veik 
lą.

ETNINIŲ GRUPIŲ 
ĮSTATYMAS: 
G

Dr. J. Genys trumpai 
nušvietė įstatymo pro
jektą. Jame yra dar daug 
neaiškumų, bet taip pat 
yra vilčių gauti lėšų tau
tybių kultūrinei veiklai. 
Projekte yra keturi pa
grindiniai veiklos lau
kai : Išvystyti mokymų 
priemones apie tautinių 
grupių kultūrą, išplatin
ti mokymų priemones, 
suruošti kursus tiems, 
kurie naudosis šiomis 
priemonėmis ir steigti 
centrus, kurie koope
ruos su organizacijo
mis. Nors projektas ne
mini lietuvių vardo ir ne 
užsimena apie šeštadie
nines mokyklas, jį rei
kia sekti ir aktyviai dirb
ti, nes galime turėti nau
dos.

DISKUSIJOS DĖL 
PRANEŠIMŲ:

Nuo spalio pirmos iki 
dvidešimt pirmos ok.

A. Devenienė — pirm., 
E. Bartkus, M. Gudelis, 
A. Pautienis ir kun. A. 
Stašys pristatė rezoliu
cijas, kurios trumpai: 
Pareiškia, kad Lietuvos 
išlaisvinimas yrapagrin 
dinis ALT tikslas, pri
taria ALT centro valdy
bos pastangoms, ragina 
aukoti ALT Vasario 16 
proga, dėkoja Preziden
tui Nixon ir sveikina JAV 
vyriausybes bei mums 
palankius Kongreso na
rius, dėl bendradarbiavi
mo su pavergtu kraštu 
— laikosi Clevelando nu 
tarimo, sveikina latvius 
jų nepriklausomybės 
šventės proga, dėkoja 
pirm. dr. K. Bobeliui ir 
ALT valdybai už atlik
tus darbus, priima Pa
saulio Lietuvių Gydyto
jų Sąjungos sveikinimą, 
kreipiasi į pavergtą Tau
tą, ragina JAV Vyriau
sybę sustabdyti javų par
davimą sovietams, kol 
jie nesumažins didelius 
muitus siuntiniams už 
geležinės uždangos ir 
smerkia Lietuvių Bend
ruomenės ardomą dar
bą.

Visos rezoliucijos, iš 
skyrus Lietuvių Bend
ruomenės klausimą, bu
vo priimtos. Rezoliucija 
dėl Lietuvių Bendruo
menės iššaukė labai gy
vas diskusijas ir po kiek 
laiko buvo gerokai su
švelninta tame, kad su
važiavimas pritaria 
ALT centro valdybos po - 
zicijai ir siekia ieškoti 
sutarimo su kitomis or-

Po pranešimų vyko dis - 
kusi jos, kurios apėmė vi
są eilę reikalų: Lietuvių 
Bendruomenės kišima
sis į politiką, Laikinos 
Vyriausybės atveiksmi 
nimas, Lietuvos Diplo
matinės Tarnybos pra
plėtimas, bolševikų pre 
tenzijos į Amerikos lie
tuvių palikimus, jaunimo 
įjungimas į Lietuvos lais
vinimo darbą, Lietuvos 
atstovybės padėtis Wa- 
shingtone ir kt.

Diskusijose aktyviai 
dalyvavo; E. Bartkus, 
dr. S. Biežis, S. Bre- 
des, P. Dargis, dr. J. 
Genys, M. Gudelis, J. 
Jasaitis, E. Mikužiūtė, 
A. Pužauskas, Staniū- 
nas, dr. K. Šidlauskas 
ir kiti.

Diskusijose paaiškėjo 
kad ALT turi 83 oficia
lius skyrius ir visą ei
lę bendradarbiaujančių 
organizacijų padalinių, 
kurie atlieka skyrių funk
cijas, viso apie 300 sky
rių.

REZOLIUCIJOS:
Rezoliucijų komisija-

ganizaci jomis.
Diskusijose dėl rezo

liucijų gyvai reiškėsi: E. 
Bartkus, T. Blinstrubas, 
dr. K. Bobelis, St. Bre- 
des, dr. H. Brazaitis,dr. 
J. Genys, J. Jasaitis, E, 
Mikužiūtė, J. Pakalka, 
A. Regis, E. Vilimaitė ir 
J. Zuris.

UŽDARYMAS:
Uždaromąjį žodį tarė 

dr. K. Bobelis,padėkoda
mas visiems talkinin
kams ir suvažiavimo da
lyviams. Suvažiavimas 
baigtas Lietuvos himnu.

Suvažiavimą reikia 
laikyti gana gausingu ir 
labai pavykusiu. Vyriau
sia Amerikos lietuvių va
dovybė pateikė savo veik
los apyskaitą, diskutavo 
Lietuvos laisvinimo rei
kalus ir peržvelgė atei
ties planus. Amerikos 
Lietuvių Taryba auga, 
stiprėja ir atlieka vis 
naujus darbus.Iš tikrų
jų "Didžioji Amerikos 
Lietuvių Koalicija" stovi 
Lietuvos reikalų sargy
boje. Linkime jai sėk
mės.

LE GRAND ENSEMBLE SOVlĖTtpUE LIETUVA

Dėploiement 
de jote et de beaufė

Taip pristatė prancūzų laikraščiai savo skaitytojams Lietuvos 
ansamblį.

Lietuvos koncertinis an
samblis "Lietuva" su
rengė penkioliką koncer
tų Paryžiaus priemies
čiuose ir dar keliuose 
Prancūzijos miestuose.

Savo repertuaran an
samblis buvo įjungęs šo
kius "Klumpakojį", "Pa- 
keltkojį", "Gaidį", "Rus- 
nietį". Dainų tarpe buvo 
Naujalio, Juzeliūno or- 
kestruota, "Lietuva bran
gi". Turėjo dar prancū
zų dainą ir šokį.

Kas ruošė tokias gas
troles? Tai Prancūzų- 
Sovietų Rusijos draugi
jos iniciatyva. Tai yra 
tam tikras kultūrine 
veikla apsikeitimas: 
Paryžius - Maskva ir 
atgal.

Ansamblis "Lietuva" 
užkariavęs sovietinių an 
samblių tarpe tam tikrą 
reprezentacinį prestižą, 
šį kartą atstovavo Sovie
tų Sąjungos Paryžiaus 
priemiesčiuose, ypatin
gai rodydamasis indust
rinių darbininkų cechų 
salėse ir scenose. "Lie 
tuvos" vadovas Juozas 
Lingis ir ansamblio tai 
kininkas solistas V. No- 
reika, turi visasąjungi
nius titulus, kuriuos tei
kia centrinės organiza
cijos, iš Maskvos tvar
kančios kaip lietuvių, 
taip lygiai kirgizų, uk- 
rainų ar gruzinų meni
nius ansamblius, jau pra
augtus ius saviveiklos ly
gi-

Tokiomis gastrolė
mis Maskva atsiekia dvi
gubą tikslą. Demonstruo
jamas valstybės dėme
sys etniniams vienetams 
ir niveliuojamas prista
tomos mažumos valsty 
bingumas. Prancūzų aky
se Lietuva yra identiš
ka jų Normandijai arba 
Bretonijai, savo ir neat
skiriama teritorija, tu
rinti savo etninius bruo 
žus.

Nekitaip rašė. apie 
"Lietuvos" gastroles 
prancūzų provincijos 
spauda. "Didysis tary
binis ansamblis" — 
skelbė reportažų užvar 
dinimai. Tenka džiaug
tis, kad ir tokiu metodu 
parodytas mūsų etninis 
menas sulaukė šiltų at
liepimų prancūzų spau
doje.

FLORIDA

• Atostogos Floridoje ge
riausiai praleisite V. ir A. 
Tomkų vasarvietėje Sap- 
phire Sea, 700 Ocean Dr. 
Juno Beach, North Palm 
Beach, Fla. 33408. Tel. 
(305) 844-3388.

Vasarvietė prie pat At
lanto vandenyno. Graži ap
linka. Malonus patarnavi
mas. Puikūs kambariai su 
virtuvėm. Atvykę nesigai
lėsite.
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Korp! Neo-Lithuania šventė
Lietuvių Studentų Kor

poracija Neo-Lithuania 
šio lapkričio 11 d. įžengė 
į 50-sius veiklos metus. 
Si sukaktis Chicagoje 
gražiai paminėta lapkri
čio 13-ją dieną.

Ryte Tėvų Jėzuitų Kop
lyčioje Kun. J. Kubilius 
SJ su neolituanais ir jų 
bičiuliais pasimeldė už 
mirusius ir žuvusius ne- 
olituanus. Po pamaldų 
korporantai susirinko 
prie Lietuvos Laisvės 
Kovose Žuvusiųjų Pa
minklo ir pagerbdami vi 
sus žuvusiuosius padė
jo Korporacijos vainiką. 
Jautrų žodį Korporaci
jos vardu tarė Birutė Gu- 
daitė, NL Chicagoje val
dybos sekretorė.

Iš čia didelė dalis kor- 
porantų nuvyko įkapines 
ir aplankė šios vietovės 
mirusiųjų kolegų kapus, 
simboliškai ant kiekvie

Korp! Neo-Lithuania vyr. valdybos pirm. Jonas Valkiūnas įteikia 
korporacijos žiedą dr. Leonui ICriaučeliūnui už nuopelnus korporaci
jai ir jos tikslams. Kairėje korp. arbiter eleganitarum Edas Modes
tas. V. A. Račkausko nuotrauka

Dr. Vytautas Dargis po priesaikos bučiuoja Korp! Neo-Lithuania 
vėliavą. V. A. Račkausko nuotrauka

D?; Juozo Bartkaus stalas. Iš kairės: dr. SteponasBiežis, Kazys Čaplikas, O. Biežienė, Antanas Kal
vaitis, p. Budreckienė, p. Kalvaitienė, dr. Juozas Bartkus, V. A. Račkausko nuotrauka

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Kalba buv. skyriaus pirm. A. Augaitis. Stovi-pakeltieji į seniorus: Danutė Overlingaitė. Gintaras Va
liukėnas ir dr. Vytautas Dargis. V»A» Račkausko nuotrauka

no jų kapo padėdami gė
lių puokštę. Tapačiapro- 
ga neolituanai sustojo 
prie neseniai supilto Lie- 
tu vos Gen. Konsulo dr. 
Daudžvardžio kapo. Ma- 
nytina, kad su mirusiųjų 
šeimomis buvo nesusiži
nota, nes iš jų pamaldo
se ir kapinėse tebuvo ve
lionio J. Gauriliaus naš
lė, kai kitais metais da
lyvaudavo didesnis arti
mųjų skaičius.

Vakare, Lietuvių Tau-

DIRVA

tinių Namų pastogėje, 
įvyko iškilminga Korpo
racijos sueiga. Korpo- 
rantų ir jų svečių buvo 
pilnutėlė salė. Sueigą 
pradėjo Chicagos neoli- 
tuanų pirmininkas A. Au 
gaitis, pareikšdamas 
džiaugsmą Korporacija, 
šią sukaktį švenčiančia 
ir kviečiant visus-as į 
tolesnį darbą Pro Pat- 
ria! Tradiciniu spalvin
gu ritualu uždėtos Kor
poracijos spalvos filiste
riui Med. dr. V. Dar- 
giui, seniorams Danutei 
Overlingaitei ir Gintarui 
Valiukėnui. Už darbą 
Pro Patria filisteriui Le
onui Kriaučeliūnui įtei
kiamas Korporacijos žie
das.

Korporaciją šios šven
tės proga ir išskirtuo
sius korporantus sveiki
no: NL vyriausios valdy
bos pirmininkas fil. J. 
Valkiūnas, Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjun
gos Valdybos ir A. L. 
Tautinio Akademinio 
Sambūrio vardu fil. K. 
Kasakaitis ir kt. Dau
gis pasigedo šioje neo- 
lituanų šventėje, ypač 
esant išvakarėse Pašau 
lio Jaunimo Kongreso, ki
tų akademinių vienetų at
stovų, svečių.

Antroje sueigos dalyje 
kadenciją baigusi NL 
Chicagoje valdyba, pir
mininkaujama A. Augai- 
čio perdavė vėliavą, val
dybos insignijas ir toles
nį sueigos vedimą naujai 
seniorų sueigos išrink- 
tąjai valdybai. Jos sąs
tate: Alvydas Jonikas — 
pirmininkas ir nariai — 
A. Augaitis, R. Česas, 
V. Lauraitytė ir V. Ma
žeika. Naujasis pirmi
ninkas , užtikrindamas 
valdybos didelį ryžtą įto- 
lesnį darbą, drauge 
kvietė visus korporan- 
tus seniorus ir filiste
rius būti aktyviais val
dybos bendrininkais.

Nuaidėjus Gaudeamus 
melodijai, sueiga baigia
ma ir jos dalyviai kvie
čiami vakarienei. Beuž- 
kandžiaujant ir grupė
mis bešnekučiuojant es 
tradoje pasirodo orkest- 
ras, vedamas fil. A. Mo
desto ir tolesnė vakaro 
programa lieka jo vado
vybėje. Nuotaika visų da 
lyviu pakili ir tikrai lie
tuviškai nuoširdi. Šven
tėje tarp vyresniųjų chi- 
cagiškių neolituanų ma
tėsi eilė garbių svečių.

(m.v.)
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Korp! Neo-Lithuania Chicagoje naujoji valdyba iškilmingoje sueigoje š.m. lapkričio 13 d. Lietuvių 
Tautiniuose Namuose. Nuotraukoje iš kairės: pirm. A. Jonikas, Korp! vyr. valdybos arbiter elegantia- 
rum E. Modestas, ižd. V. Mažeika, vicepirm. R. Česas, Korp. vyr. valdybos pirm. J. Valkiūnas, ALTA 
Sambūrio pirm. K. Kasakaitis, sekr. V. Lauraitytė, narys A. Augaitis. V.A. Račkausko nuotrauka

Korp! Neo-Lithuania vyr. valdybos pirm. Jono Valkiūno stalas šventėje. Iš kairės: Valius ir Nijolė 
Cijūnėliai, Juozas ir Virginija Zymonai, Zita ir Kęstutis Cicėnai, Rita ir Jonas Valkiūnai, Gražina Vai- 
naitė ir Kastytis Latoža. V.A. Račkausko nuotrauka

Filist. Juozo Andrašiūno stalas. Iš kairės: Stasys Mankus, Petras Stoncelis, dr. Aldona Nakutienė, 
pik. Matas Naujokas, Marta Račkauskienė, Julius Balutis, Petras Vėbra, Juozas Andrašiūnas ir Stasė 
Balutienė V. A« Račkausko nuotrauka
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Trakų pilis...
(Atkelta iŠ 5 psl.) 

viltys restauruoti "feodalinės 
praeities paminklus" galėtų pa
tapti nuodėminga pastanga res
tauruoti pačią feodalinę praei
tį. Gražus "Trakų pilis" albu
mas buvo nusmerktas užtylėji- 
mu ir spaudos ignoracija. "Tie
sos" riktelėjimas sudraudė im
tis pagrindinesnių šio albumo 
vertinimų. Tiktai asmeniški is
torikų atsiliepimai apie albumą 
buvo palankūs ir nuoširdūs, ką 
autorius patyrė, iki 1957 metų 
gyvendamas ok. Lietuvoje. Vė
liau jis išemigravo Lenkijon, 
kur ir gyvena.

"Tiesos" rašiniui pasiro
džius, A. Janikas parūpino re
dakcijai platų ir išsamų atsaky
mą, aiškindamas savo požiūrį į 
St. Vaitkūno teiginius. Bet A. 
Janiko rašinys nebuvo priim
tas. Jis nepasirodė "Tiesoj". 
Šitoks etninis redakcijos nusi
žengimas neleisti ieškoti tie
sos, neleisti atsakyti į vulga
riai suprastas istorines tezes, 
labai būdingas tarybinei perio
dikai. Nusmerkimas gali ir tu
ri būti be apeliacijos į teisę tu
rėti savo nuomonę.

Tačiau autorius, A. Janikas, 
nenuleido rankų. Jis puoselė
jo naujus planus išleisti Gedi
mino pilies, Gelgaudų pilies Rau
donėje ir kitų paminklų albumus. 
Grožinės literatūros leidykla 
net pasirašė su juo sutartį to
kius albumus leisti. Visuomenė 
jų pageidavo ir tai buvo, gal būt, 
palankus barjeras atlaikyti "Tie
sos" siautėjimą. Tik, gal būt, 
įvadai į būsimuosius albumus 
jau nebūtų "apolitiški" ir "sub
jektyvistiniai". Autorius atsi
davusiai rinko Vilniaus archi
tektūrinių paminklų fotovaiz- 
dus. Pirmoji ir pagrindinė, vi
siškai politinė leidėjų instruk
cija buvo: išmesti pavadinimą 
"šventasis", minint bažnyčių pa 
vadinimus. Kada daug medžia
gos jau buvo atspausta litogra
fija, buvo sustabdytas albumo 
įrišimas, nes leidėjams "pa
aiškėjo" kad "perdaug" ilius
tracijų, rodančių bažnyčias ir 
jų interjerus. Buvo- sukviestas 
specialus posėdis: ką daryti, 
kad šitiek bažnyčių, istorinių 
paminklų, viename tiktai Vil
niuje?!

Iš akligatvio išvedė... A. Venc - 
lova. Grįžęs iš Lenkijos, jis at
sivežė Krokuvos Marijonų baž
nyčios albumą, kur tilpo vien tik 
didžiojo altoriaus detalės. Tad, 
ar gėda parodyti nuostabias Vil
niaus bažnyčias? Atrodo, tas ar
gumentas sugriovė ortodoksi
nius komiteto marksistus. 1955 
metais, jau Stalinui mirus, ir 

naujiems atvangos vėjams pu
čiant, Antanas Janikas išleido 
albumą "Vilnius". Tiražas šo
ko iki 15000 egz. Imponuojan
tis puslapių skaičius pasiekė 
230. Albumą išleido Architek
tūros reikalų valdyba prie 
LTSR Ministrų tarybos. Jva- 
dą parašė .J. Jurginis.

Albumas turėno nepaprastą 
pasisekimą. "Literatūra ir Me
nas” 1955 m. liepos 9 d. įdėjo 
labai palankią J. Maceinienės 
recenziją. Dingo prieš porą 
metų siautėjęs marksistinis ni
hilizmas lietuviškai senovei. 
Mažai kas nujaučia Antano Ja
niko reikšmę įnešant į viešumą 
lietuviškų istorinių paminklų kul
tą. Autoriaus nesutriuškino a ta. 
ką prieš sąžiningai jo atpasako
tus lietuviškos senovės faktus 
sovietinių pseudomokslinių te
zių akivaizdoje. Janikas atkak
liai sugrįžo prie to pat objekty. 
vaus vaizdavimo ir naujame 
Vilniaus albume. 1955 metais, 
jis sugavo momentą sugrįžti į 
albumų pristatymo sferą užtik
rintai, tiesiog triumfaliai, lyg 
nebūta 1952 metais "Tiesoje" 
tūlo St. Vaitkūno siautėjimo. 
Tas faktas, be abejo, įnešė nau
jas, drąsias prielaidas ir isto
rikų bei archeologų poreiškiuo- 
se. Tad vien tik ir šiuo atveju 
1952 metais pasirodęs "Trakų 
pilies" albumas užima tam tik
rą, šviežią poziciją tarp ano 
meto istorinių leidinių. Istori
nis albumas savaime sudarė 
naują precedentą, naują faktą; 
jis įžengė į istoriją ir užė
mė joje įdomią tam tikru at
žvilgiu monumentališką pozi
ciją.

Dabar, atsargūs Leningrado 
Maskvos ir Gorkio universitetų 
istorikų darbai Naugarduko pi
lyje lyg ir patvirtina, kad sovie
tai vengia žaisti su ugnimi, kvies
ti kasinėjimams mokslininkus 
lietuvius ir tuo, netiesiogiai, ža-

STASYS GEGUŽIS BUVO TIKRAS 
VISUOMENINIS STULPAS

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE GEROVĖS KOMITETAS
94-32 lllth STREET

RICHMOND HILL, NEW YORK 11418

Š.m. lapkričio 1 d. pa
lūžo vienas buv. valin-' 
gųjų Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje pirminin
kų, daugelio metų ALT 
Sandaros pirmininkas — 
Stasys Gegužis. Jis mi
rė, sunegalavęs širdimi, 
Danville, Pa. ligoninėje, 
būdamas 86-rių metų am
žiaus .

A.A. STASYS GEGUŽIS

Jis buvo Dzūkijos sū
nus, atvykęs Amerikon 
1899 metais,patekdamas 
į Shenandoah miestelį, 
apsuptą^ antrocito klo
du. Nors miestelio var 
das indėniškai reiškia 
’graži srovė’, tačiau 14 
metų "vyrui” Gegužiui 
ta vieta reiškė daugiau 
'prakaito srovė’, kai ir 
jis įsirikiavo į angliaka
sių gretas.

Žmonių sudėtimi mies
telis buvo margas, ten 
randama buvo net 20 tau
tybių ir lietuviai buvo 
skaitlingiausioji tautinė 
bendruomenė. Tad,mies
telio vardą sulietuvinę į 
"Shenandoris", drąsiai 
ėjo ir toliau,praminda
mi tą miestelį pirmąja

dinti lietuviškas ambicijas ir 
patriotizmą. Naugardukas yra 
vieta iš kur išeina Lietuvos ka
ralių dinastija. Už atsargias ir 
marksistiškai nefalsifikuotas 
istorines reveliacijos buvo žiau
riai pultas Antanas Janikas! Kas 
gi žino, gal Janiko albumas la
biausiai ir sužadino Trakų pi
lies restauracijos paskatas?

Naujas albumas "Naugarduko 
pilis", gali atkurti dėmesį "fe
odalinei epochai" ir pristatyti 
ją lietuviško sentimento ir is
torinės tikrovės šviesoj.

Beje, dar tenka paminėti fak 
tą, kad sekančiu savo albumu 
Janikas numatė darbą apie Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčią Vil
niuje. Tai būtų puošni tos baž
nyčios monografija. Jis surin
ko medžiagą, pasirašė sutartį 
su Politinės ir Mokslinės lite
ratūros leidykla. Bet... 1957 me
tais jis išemigravo Lenkijon. 
Sutartis buvo vienašališkai, iŠ 
leidyklos pusės, nutraukta. 
Vaizdinė ir tekstinė medžia
ga nebuvo grąžinta autoriui. 
Dar daugiau. Janikui "atkerši 
jo". Išleido antrą albumo "Vii 
nius" laidą ir po Antano Jani
ko paruoštais tekstais pasira
šė istorikas Jurgis Jurginis. 
"Trakų pilies" albumų žanro 
pradininkas, pagarsėjusio al
bumo "Vilnius" autorius, An
tanas Janikas režimo diriguo
jamai nuomonei tapo persona 
non grata, nors, dirbdamas Lie
tuvos Architektūos paminklų 
apsaugos Inspekcijoje Janikas 
kovojo dėl tų paminklų konser
vacijos, restauracijos, jis važi
nėjo į visagalinčią Maskvą ir 
čia išrūpino Inspekcijai apie 
milijoną rublių.

Dabar albumas "Trakų pilis" 
pasidarė bibliografinis anti
kas. Mums jis įdomus kaipo 
faktas, kad sovietinės tikro
vės sąlygomis buvo tarta tik
ra lietuviška nuomonė apie sa
vo senovę. Kada nors Trakų pi
lies muziejuje, vienu iš įdomes
nių eksponatų bus ir domins 
Antano Janiko 1952 mt. pareng - 
tas albumas "TRAKŲ PILIS".

Amerikos lietuvių sos
tine.

Čia matom St. Gegužį 
pradėjusį gyvenimą iš
eivijoje nuo jos 'sosti
nės, tad ir išsineriantį 
iš antro eitų kanalų, at
siduriantį lietuviškos vi
suomenės priešakyje, 
pirmiausia iškylantį Su
sivienijime Lietuvių 
Amerikoje.

Daug kas žinom, kad 
jaunas St. Gegužis švie
tėsi vakarinių valandų 
mokyklose, turėjo gražų 
rankraštį, buvo išrink
tas į Unijos Tarybą, vė 
liau tapęs keliaujančiu 
Unijos auditorium, ta
čiau kokią mokyklą jis 
lankė to nepasakė duo
damas savo biografijos 
bruožus ir Michelsonui 
ir Lietuvių Enciklopedi
jai ir, pagaliau, SLA 
ruošiamai istorijai. Gal 
tai jau ir nebe taip svar
bu, kai žinom jo eitą 'Gy
venimo Uni ver s itetą ’,
matytą mūsų visų.

1911 metais SLA Sei
me, išrinktas į Seimo 
prezidiumo vicepirmi
ninkus ir pavaduodamas 
protarpiais pavargstan- 
tį pirmininką, tada dar 
jaunas Gegužis parodė, 
kad jis ”pirmsėdžiaut” 
moka. Tai jam užtikrino 
sekančiame Seime jau 
ir Prezidiumo pirminin
ko vietą, po to ir darkais 
tą tokį pat laimėjimą, 
kol 1916 metų Seime jis 
yra išrenkamas jau ir 
SLA Pildomosios Tary
bos prezidentu. Ta sėk
mė jį lydėjo per devy
nis dvimetinius rinki
mus ir jam teko išbūti 
SLA priešaky, t.y. Pil
domosios Tarybos pre 
zidentu 18 metų.

Nuo 1916 iki 1934 metų 
Susivienijimas sveikai 
augo ir bujojo. Nuo 9400 
narių išaugo iki per 22, 
000, išsiskirsčiusių į371 
kuopą, 24-iose JAV vals 
tijose ir Kanadoje. Or
ganizacijos turtas išau
go nuo 100,000 iki per 
1,500,000 dolerių. Tokia 
sėkmė SLA žengė pir
myn, kai organizacijos 
prezidentu buvo St. Ge
gužis.

Tačiau šiame augimo 
laikotarpyje SLA išgy
veno ir nemažą rūpestį 
net trim labai rimtais 
atvejais. Pirmas rūpės 
tis užgulė vadovybę, 
kai po pirmo pasaulinio 
karo pasirodė epidemi
nė liga — influenza — 
ir nelauktas mirimų skai 
čius sudarė grėsmę Su
sivienijimui prarast fi
nansinę lygsvarą. Antrą 
rūpestį, gana rimtą, su
darė atsiradęs komunis
tinis elementas, sukėlęs 
netvarką eilėj kuopų, o 
jau ypač triukšmavęs 
1930 metais Chicagos 
Seime, kur jau nebe ap
sieita ir be policijos pa
galbos. Ir, pagaliau, tre
čiu rūpesčiu buvo nuo 
1929 metų įsisiūbuojanti 
pasaulinė ekonominė kri
zė, labai paveikusi nei
giamai SLA investicijas.

Visų šių trijų rūpes
čių didžiausįjį svorį te
ko pakelt prezidentui Ge
gužiui. Tad jam teko per
gyventi 'šilta ir šalta’ 
Susivienijimo banguojan 
čiame gyvenime. 1932 
metų Seime, tame pačia 
me ”dūmų mieste” — 
Pittsburghe, kuriame Ge
gužis pradėjo preziden-

SLA PILDOMOSIOS TARYBOS NOMINACIJOS 1971 M.

Mieli SLA Nariai:
Kas antri metai SLA nariai nominuoja kanditatus į Pildomąją Tarybą Nominacijos atliekamos kuopų, susirinki

muose Gruodžio-December menesį. Tamsta esate žinomas ir patyręs SLA veikėjas, užtat ir kreipiamės į Tamstų, 
prašydami nominuoti dabartinės Pildomosios Tarybos narius ir paraginti savo draugus taip pat pasisakyti už 
dabartinę SLA valdybų.

SLA didelio pasisekimo paslaptis- tai jo gera organizacija ir tos naudos, kurias jis teikia savo nariams 
šeimos nelaimės ar nario ligos atveju. Ilgus dešimtmečius SLA buvo ugdomas pasiaukojusių bendram lietuviškam 
darbui. Jų entuziazmas ir paskatino šios broliškos organizacijos nuolatinį stiprėjimų.

Bet gyvenimas nestovi vietoje, vien entuziazmo ir pasiaukojimo nepakanka šiais laikais. Paimkime pas
taruosius du metus, kaip pavyzdį. Amerikos ekonominiame gyvenime įvyko nepaprasti lūžiai: Akcijų rinkos 
susvyravo, infliacija perdem pakilo, federalinės ir valstijų mokesčių skyriai įvedė naujus mokesčius ir pagaliau 
JAV (USA) Prezidentas įvedė kainų ir algų kontrolę neribotam laikui. Šitie įvykiai padarė didelį poveikį įfinan- 
sines institucijas.

Nežiūrint šitos situacijos SLA investmentų uždarbis pakilo, net buvo įsigyti nauji bonai, kurie moka po 7% 
į metus. SLA išrišo federalinių bei valstijų taksų formų pildymo painiavų. Tėvynes laikraščio išlaidos buvo 
prilaikytos. SLA išgalės-finansinis stovis-solvency buvo išlaikytas savo tvirtume. Non-medical apdraudos amžius 
buvo pakeltas iki 55 metų, o apdraudos suma iki $5000. Medical apdraudos amžius buvo pakeltas iki 70 metų. 
Ligoje pašalpos formos buvo suprastinto, kad sergantieji galėtų greičiau gauti savo pašalpas. Sis SLA nuveiktų 
darbų rekordas liudija, jog dabartinė SLA Pildomoji Taryba yra kompetinga ir patyrusi savo darbuose ir pasirengusi 
ateičiai įvesti visų eilę labai svarbių pagerinimų, kurie musų nariams suteiks daug naudos.

Dabartinę SLA Pildomųjų Tarybų sudaro visiems mums gerai pažįstami sumanus ir sąžiningi visuomenės 
veikėjai. Juos matome ir Chicagos Šokių-dainų festivalių komitetuose, Amerikos Lietuvių Tarybos vadovybėje, 
besireiškiančius spaudoje bei radiofone. Joks didesnis Amerikos lietuvių visuomeninis užsimojimas neapseina be 
jų aktyvaus dalyvavimo. Todėl atiduokime savo balsus ir nominuokime sekančius patyrusius veikėjus:

PAUL P. DARGIS.....................................Prezidentas
ALEXANDER CHAPLIKAS.............. .Vice Prezidentas
ALGIRDAS BUDRECKIS.......................... Sekretorius
EUPHROSINE MIKUŽIS............................... Iždininke
STEPHEN BREDES, JR.........................Iždo Globėjas
JOSEPHINE MILLER.......................... iždo Globėja
DR. STEPHEN BIEŽIS................ Daktaras Kvotėjas

Jų darbai parodė, kad jie darniai sugeba bendradarbiauti ir vieningai isspręsti komplikuotas organizacijos 
problemas. Kiekvienai organizacijai svarbus vieningumas tad paduokime balsų už visų dabartinęSLA Pildomųjų 
Tarybų kaip šleitų, pareiškime savo sutartinų organizacijos reikalų supratimų.

Nuoširdžiai raginame visus SLA narius nuominuoti visų dabartinę SLA Pildomųjų Tarybų.
Pasirašo:

SLA GEROVĖS KOMITETAS:

J. Krasinskas, 57 kp., VVorcester, Mass 
Anna Pctrash, 38 kp., Richmond Hill, N. Y.
Dr. Anthony L. Kapochy, 43 kp., S. Boston, Mass. 
M. Vaidyla, 36 kp., Chicago, III.
M. Zdankiene, 40 kp., Pittsburgh, Pa.
K. P. Deveikis, 301 kp., Cicero, III.
M. Stanislovaitiene, 35 kp., Wilkes-Barre, Pa.
J. Andrilionytč-Comley, 73 kp., Pittsburgh. Pa.
V. Kamarauskas, 1 kp., Edwardsville, Pa. ’
H. Cizauskiene, 134 kp., Chicago, III.

Milda Anesta, 175 kp., Dorchester, Mass
M. Klimas, 3 kp., Linden, N. J.
M. Gudelis, 63 kp., Chicago, III.
Ant. Diržys, 126 kp., New York, N. Y.
K. J. Maciukas, 260 kp., Chicago, III.
VI. Braziulis, 136 kp., Cleveland, Ohio
P. B. Balčikonis, 50 kp., Binghamton, N. Y.
B. Spudienė, 335 kp., New York, N. Y.
G. Žilinskas, 104 kp., Pittsburgh, Pa.
S. Michelsonas, 175 kp., Milton, Mass.

taut, jis kalbėjo: "man 
teko malonumas apturėt 
visą pagarbą, kurią aš 
pelniau, tačiau man teko 
išgirsti priekaištų ir kal
tinimų, kurių aš visai 
neužsitarnavau.”

St. Gegužiui ypač di
delė pagarba buvo paro
dyta 1926 metų Seime, 
kai buvo minima SLA 40 
metų sukaktis nuo įsikū
rimo 1886 metais ir 10 
metų sukaktis Gegužio 
prezidenavimo. Tada 
pradžioje Seimo jį 
sveikindami atstovai pa
dovanojo jam sidabrinį 
plaktuką — simbolį pir
mininkų valdžios. Pa
baigoje Seimo jis gavo 
didelę gražią taurę (si
dabrinę) su įrėžtiniu įra
šu, išreiškiančiu jam dė 
kingumą už jo nepap
rastą atsidėjimą Susivie
nijimui.

Dar 193o metų Seime, 
suruoštoj delegatų gar
bei vakarienėj, kurioje 
dalyvavo virš 400 asme
nų, jis buvo pagerbtas vi 
sų vakarienėj dalyvavu
sių atsistojimu ir skam
biu bei trunkančiu ploji
mu. Tačiau tame pačia
me Seime pirmą ir ant
rą dieną posėdžių metu 
komunistinis elementas 
jam neleido nė prasižio
ti ir siuntė jo adresu to
kius žodžius, kuriuos da 
bar net pakartoti nepa
togu.

1932 metų rinkimuose 
Gegužiui teko ir didesnis 
srautas visokių priekaiš
tų, kurie jau jam buvo 
aiškiu ženklu kitokiam 
apsisprendimui. Ir iš tik
rųjų 1934 metų rinkimuo - 
se jis savo kandidatūros 
nebestatė, atėjo prezi
dentas kitas.

Tačiau ir šiandien te- 
bematom Gegužio gyveni - 
mo 60 metų pašvęstą Su
sivienijimui. Be 18 me
tų pirmininkavimo,' jis 
yra buvęs kai kuriose ko 
misijose, o taip pat nuo

1954 iki 1970 metų jis bu 
vo Susivienijimo vicepre
zidentu. Šios organizacL 
jos gyvenimu jis alsavo 
iki savo mirties. Tad ir 
lieka gyvųjų atminime, 
kaip vienas valingųjų pir 
mininkų, kaip vienas di
džiųjų visuomeninių šu
lų. Ant. Diržys

IEŠKAU NAMŲ ŠEIMI
NINKĖS, lietuvės, prie vie
no asmens — lietuvio. Gali 
būti našlė ar persiskyrusi, 
tik be vaikų. Rašykite Dir
vai, 6907 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 44103, kuri 
laišką persiųs. (86-29)

taupymo sąskaita
Yra daugiau negu vienas būdas pinigų taupy
mui. Kiekvienas jų turi skirtingus procentus 
priklausant nuo to kaip ilgai indėlis pasiliks... 
ir kaip jis didelis yra. Mes turime juos visus. Ir 
viena iš mūsų patogių 24 įstaigų yra arti jūsų. Ir 
kada jūs taupote, pasiteiraukite mūsų apie Free 
Checking taip pat. Ir Master Charge. Cash-On- 
Call (išmokėjimas grynais pagal jūsų Master 
Charge Card). Iš anksto paruošimas užsienio 
pinigų ir kelionės čekių.

OF CLEVELAND \________ .

Sodely Corporatnn assets 
eiceed 12 talkon ddlars

Member F.D.I.C. corpomtįons***

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

SIMO KUDIRKOS IR 
LIETUVOS KARIUO

MENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

CLEVELANDE
ALT ir LVS Ramovės 

skyrių valdybų sutarimu, 
bendras minėjimas įvyks 
sekmadienį, š. m. lapkri
čio mėn. 28 d. sekančia 
tvarka:

10:30 vai. šv. Mišios už 
Simą Kudirką ir žuvusius 
bei mirusius Lietuvos ka
rius ir jų šeimas šv. Jurgio 
liet, parapijos bažnyčioje. 
Mišių metu giedos šv. Jur
gio parapijos choras ir so
listė Nora Braziulienė.

11:45 vai. iškilmingas 
minėjimas šv. Jurgio para
pijos salėje. Himnus sugie
dos solistas Julius Kazėnas.

Kalbas pasakys: apie Lie
tuvos kariuomenę — PLB 
Valdybos pirmininkas Sta
sys Barzdukas ir apie Simą 
Kudirką — LKDS Centro 
Komiteto pirmininkas Al
girdas Kasulaitis.

Taip pat bus pristatyta 
ALT rezoliucija Simo Ku
dirkos reikalu.

Po minėjimo bus pietūs, 
kuriuos paruoš p. Urbona
vičienė.

Visos lietuvių organiza
cijos prašomos dalyvauti su 
vėliavomis pamaldose ir mi
nėjime ir visi Clevelando ir 
apylinkių lietuviai kviečia
mi kuo gausiau atsilankyti. 
Minėjimas bus trumpas.

ALT ir LVS Ramovės 
Clevelando 

Skyrių Valdybos

• LB CLEVELANDO 
abiejų apylinkių bendra
me susirinkime lapkri
čio 21 d. buvo išrinkta 
nauja LB Clevelando apy
linkės valdyba šio sąs
tato: Pr. Karalius, A. 
Babickienė, T. Neima- 
naitė, S. Lazdinis, J. 
Malskis, P. Bielinis, B. 
Gražulis. Kandidatais A. 
Karsokas ir F. Eidim- 
tas.

Naujoji valdybaparei- 
gomis pasiskirstys šį 
trečiadienį.

Balsavime dalyvavo 91 
asmuo.

• INŽ. RAIMUNDAS 
KUDUKIS paskirtas Cle
velando miesto viešųjų 
darbų komisionieriumi 
ir jo priežiūroje bus to

kie darbai, kaip sniego 
valymas keliuose.

• SLA 14 KUOPOS 
narių susirinkimas 
įvyks gruodžio 6 d. 6:30 
v.v. Lietuvių Namuose, 
877 East 185 St. Susi
rinkimo darbotvarkėje 
du svarbūs reikalai, bū
tent: SLA Pildomosios 
Tarybos kandidatų rin
kimai ir SLA 14 Kuopos 
Valdybos bei kitų parei
gūnų rinkimai. Bus ap
tariami ir kiti Kuopos 
reikalai bei 1972 metų 
veiklos gairės. Susirin
kimo metu Iždo sekre
torius ’ priims narių ap- 
draudų mokesčius. Vi
si nariai prašomi šia
me nepaprastame na
rių susirinkime būtinai 
dalyvauti ir tvarkingai 
atlikti savas narystės pa
reigas. Asmeniški kvie
timai nesiunčiami. Ne
paprastas SLA 14 kuopos 
narių susirinkimas 
įvyks nebojant kiek na
ru jame dalyvaus.

LIETUVIAI KENT 
UNIVERSITETE

Kent valstybiniame univer
sitete lietuviai studentai turė
jo pirmą savo susirinkimą, š. 
m. spalio 26 d.

Jų tikslas yra išlaikyti ir 
propaguoti lietuvių kultūrą, 
nes čia yra iš ko pasisemti 
informacijų, Kento biblioteko
je yra 2,500 įvairių lietuviškų 
knygų.

Kento bibliotekos liet, sky
rius greitai auga. Ypatinga pa
dėka priklauso prelatui Ju
rui įteikusiam 800 knygų, ku
rios buvo pirmiau laikomos 
ALKA(os) muziejuje. Daug žmo
nių neužmiršo Kent u-to biblio
tekos ir remia su literatūri
nėmis dovanomis.

Be bibliotekos ir kitos prie
monės bus naudojamos rodant 
lietuvišką kultūrą: lietuvių me
no ir rankdarbių parodos, kur 
paskaitininkai skaitys lietuviš
kom temom ir net atvežant lie
tuvių tautinių šokių grupę. Se
kantį ketvirtį bus galima čia 
studijuoti lietuvių kalbą per Cri- 
tical Language studijas, ir bus 
užskaitoma kaip svetimų kal
bų kreditai.

Dabartiniu laiku LSS Kento 
skyriui priklauso 12 narių: Mi- 
chael Balkus, John Cadzow, Vy
tenis Gyvas, Augustinas Idze- 
lis, Nora Janavičiūtė, Vytenis 
Kuraitis, Mindaugas Matulionis, 
Michael Norka, Joan Parsons, 
Christine Rachalis, Lilė Snars- 
kytė ir Algis Žemaitis. Kiti stu
dentai dar negalėjo atsilankyti į 
susirinkimą, bet parodė susido
mėjimą prisidėti prie veiklos.

(s)

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

SUPERIOR
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
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

Pirkite trečiadienį nuo 1O vai. ryto iki 5:45 vai. vakaro mieste.
Visuose skyriuose iki 9:30 vai. vak. Mes duodame ir keičiame

Eagle Stamps

"Ta r lėto n” vyrams išpardavimas

Laišku ir telefonu užsa
kymai priimami kol tu
rėsime.
Skambinkite bet kuriuo 
laiku 241-3070, Lorain 
233-6141, Elyria 322- 
6304.

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

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

LAPKRIČIO 28 D. Šimo 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 15 D. Hamiltono "Au
kuro" vaidinimas. Rengia Vysk. 
M. Valančiaus lit. mokyklos tė
vų komitetas.

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

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

Budget Men's Furnish- 
ings, visose 7 krautu
vėse.

VYRIŠKOS PERMA_- 
PRESS MEDVILNINES 
PIŽAMOS 

3.39
3 už $10

Reg. 4.49. Užsegamos 
ir be sagų, dryžuotos ir 
su piešiniais pižamos tu
ri elastinį diržą ir sagu
tes. Iš 50% medvilnės ir 
50% polyester. Dydžiai 
A-B-C-D visose grupė
se.

VYRIŠKI WASH AND 
WEAR MEDVILNES 
FLANELINIAI CHALA
TAI

4.88
Reg. 5.99. Tik išplauti 
ir nešioti šiuos patogius 
100% medvilnės flaneli
nius chalatus. Pilnai įsi
supamas su trim kiše
nėm, diržu ir stilinga 
apykakle. Dydžiai S-M- 
L-XL.

VYRIŠKI PERMA - 
PRESS MEDVILNES 
FLANELINIAI SPORTI 
NIAI MARŠKINIAI 

4.69
Palyginkit su 4.99.

Liuksusiniai "Tarleton” 
medvilnės flaneliniai 
sportiniai marškiniai iš 
65% medvilnės ir 35% 
polyester. Turi ilgų kam 
pų apykaklę, dvi kišenes. 
Pasirinkimas languotų, 
dydžiuose S-M-L-XL.

REIKALINGAS namo 
prižiūrėtojas dėl 18-kos 
butų. Dėl sąlygų rašyti 
arba skambinti:

Jonas Šturas, 12015 
Clifton, Lakewood, Ohio 
44107, telefonas (216) 521 
-8511. (88-89)

NAUJOSIOS PARAPIJOS 
RAJONE

Prie E. 185 St. parduoda
mas namas, 3 miegamieji, 
didelis sklypas, 2 aut. ga
ražas.

GEORGE KNAUS 
Real Estate

819 E. 185 St.
481-9300

(87-88)

WANTED 
EXPER1ENCED

SPRING MAKERS
AUTOMAT1C COILER 

Torrington coilers to sėt up & oper- 

ate. Steady work and good working 

conditions,
M & S SPRING CO.

I 1273 East 9 Mile Rd., Warren, Mich.
313-754-4012

(86-90)

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

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

DOVANOS ARTIMIESIEMS
PIGIAU... GERIAU... GREIČIAU...

Nežiūrint tai, kad prekių kainos nuolat visur 
kyla, mūsų kainos iki galo šių metų pasilieka tos 
pačios.

Išnaudokite proga pasiųsdami, jau dabar, do
vanų siuntinuką savo artimiesiems į Lietuvą.
SIUNTINYS 1971 (3).

314. jardo puikios vilnonės angliškos eilutei me
džiagos, 3 jardai vilnonės angliškos apsiaustui me
džiagos, V/2 jardo crimplene medžiagos suknelei, vy
riškas arba moteriškas nertinis, vyriškos arba mote
riškos nailono arba vilnonės kojinės, vilnonė gėlėta 
arba su ornamentais skarelė, 20 geriausių angliškų 
cigarečių, 1 dėžė šokolado.

Siuntinio kaina įskaitant muitą ir visas per
siuntimo išlaidą yra $100.00.
SIUNTINYS 1971 (4).

Itališkas nailoninis vyriškas arba moteriškas 
lietpaltis, vilnonė angliška eilutei medžiaga, vilnofiė 
medžiaga* suknelei, medžiaga sijonui, 1 vyriški išei
giniai nailono marškiniai, 1 bliuskutė, šilkinė gėlėta 
skarelė, 1 kaklaraištis, 1 dėžė šokolado.

Siuntinio kaina su visomis išlaidomis $90.00.
Taip pat, galime pridėti prie šių arba kitų siun- 

' tinių be jokių papildomų persiuntimų išlaidų, daiktus 
kuriuos klijentas pageidauja.

Šie yra labai vertingi ir reikalingi dalykai: Nai
loninio kailio viršus apsiaustui $3.00, vilnonės gė
lėtos skarelės $5.00, vyriški arba moteriški nerti
niai už $12.00, arba $18.00, nailono marškiniai $9.00, 
nailono lietpalčiai $11.00, crimplene medžiaga suk
nelei $9.00, ilgi vilnoniai šaliai $10.00, kompliktas 
moteriškų nailono apatinių $7.00, kompliktas vyriš
kų šiltų apatinių $12.00 ir kita.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England. 
Tėl. 01 739 8734.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• DĖL PADĖKOS 
DIENOS šventės šią sa
vaitę Dirva išėjo tik vie
ną kartą. Kitas numeris 
išeis ateinantį trečia
dienį, gruodžio 1 d.

• LIETUVIŲ STUDEN
TŲ SĄJUNGOS XXI su
važiavimas įvyksta šįsa- 
vaitgalį, lapkričio 25-28 
d. Toronte Downtowner 
Moto r Inn.

• J. K. SLIVINSKAS, 
iš Waterburio, siųsda
mas Dirvai paremti au
ką 10 dol. rašo: "Šią va
sarą lankėmės Dirvoje. 
Paramos tikrai esate rei
kalingi. Kvieskite lietu
vius atvykti ir'pamatyti 
kokiose sąlygose dirba
te. Gal daugiau paramos 
susilauktumėte. Sėk
mės".

• VALERIJA IR VY
TAUTAS BALSIAI iš 
Kanados viešėjo JAV. Bū 
darni brolio-svainio dr. 
Vytauto Dargio (Worces- 
ter, III.) svečiais, jiedu 
Dargių lydimi, susipaži
no su lietuviškąja Chica- 
ga, lankėsi Vytauto Ka
siulio tapybos darbų pa
rodoje, o taip pat dalyva- 
vo LST Korp! Neo-Lithu 
ania šventėje. Jos metu 
dr. Vytautas Dargis gavo 

Brangiam tėvui Lietuvoje mirus, 

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 

Valdybos nariui

STASIUI VIRPŠAI

ir giminėms nuoširdžią užuojautą reiš-
X

kia

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

LIETUVOJ GEN. KONSULO
A. A. DR. PETRO DAUŽVARDŽIO

ŠEIMOS PADĖKA
Susirgus ir iš gyvųjų atsiskyrus mūsų mielam vyrui, tėvui ir se

neliui, visuomenė taip skaitlingai, taip nuoširdžiai reiškė savo liūdesį 
ir teikė paslaugą, kad mes nepajėgiam visiems asmeniškai atsidėko
ti, todėl dėkojame per spaudą:

Ligos metu jį rūpestingai sarginusiems gydytojams Dr. J. Meš
kauskui ir Dr. S. Biežiui: dvasinį-religinį sustiprinimą teikusiam 
Kun. J. Kuzinskui; šv. Kryžiaus ligoninėje Sės. Ambrose ir tarnau
tojams, lankytojams, gėlių bei linkėjimų pasveikt siuntėjams.

Šermenų ir laidotuvių metu: Kardinolui Cody, Vysk. Brizgiui, 
Prel. D. Mozeriui, Klebonui Kun. A. Zakarauskui ir kitiems kunigams, 
atnašavusiems Mišias, Kardinolui, Vyskupui ir Klebonui už jautrius 
pamokslus, katalikų ir evangelikų kunigams už apeigas kapinėse; pa
rapijos patikėtiniams — tvarkdariams.

Dr. L. J. šimučiui grojusiam vargonais prieš atsisveikinimą. 
Chorams ir jų dirigentams, solistams, ir Muz. A. Vasaičiui už pro
gramą atsisveikinime ir Mišiose.

Atsisveikinimo kalbėtojams — pristatytojui Prof. M. Mackevi
čiui, Atstovui J. Kajeckui, ALT Prez. Dr. K. Bobeliui, LB Vidurvaka- 
rio Apygardos Pirm. J. Jasaičiui.

Specialiai atvykusiems į laidotuves Lietuvos Atstovui J. Ka
jeckui ir Generaliniams Konsulams p. A. Simučiui ir Dr. J. Žmui- 
dzinui,. ir PLB Pirm. p. S. Barzdukui.

Konsulate budėjusioms skautininkėms O. Siliūnienei, S. Jelio- 
nienei, A. Rasutienei, ir Fed. L. Moterų Klubo Pirm. M. Krauchiū- 
nienei.

Bažnyčioj konsulų bei valdžios pareigūnų sutikėjams, Urugva
jaus Konsului F. Stungevičiui ir Inž. A. Rudžiui.

Karsto nešėjams — Konsulato sekr. L. Labanauskui, jo sūnums 
ir A. šrupšai.

Spaudai, radijo ir televizijos valandų vedėjams, paskyrusiems 
daug vietos ir laiko raštams ir kalboms apie velionį bei laidotuves.

Mišių, gėlių aukotojams, ir labai dosniai aukojusiems Lietuvos 
Fondui ir kitiems fondams, lietuvių organizacijoms, institucijoms 
ir t. p.

Ypatingai gilią, nuoširdžią padėką reiškiame gerbiamam mūsų 
parapijos klebonui, kuris rūpestingai ir sumaniai patvarkė bažnyčio
je iškilmes, budėjimą, atsisveikinimo apeigų ir -Mišių tvarkas, ir 
laidotuvių direktoriui J. Evans ir jo sūnui Jonui, kurie pavyzdingai 
atliko sunkoką laidotuvių eigos užduotį.

Neįmanoma išvardinti visus (geradarius. Visiems, vienu ar ki
tokiu būdu išreiškusiems brangiam Konsului paskutinę pagarbą, ir 
užuojautą liūdinčiai šeimai — dėkojam.

Juzė Daužvardienė, 
Petras Vytautas Daužvardis, 
Marčios, Vaikaičiai

neolituano spalvas, įsi
jungė į šios korporaci
jos filisterius. Gražus 
sutapimas — tą pačią 
dieną (XI.13) jaunasis fi
listeris suėjo savo am
žiaus penkiasdešimtme
tį.

•ANTANAS IR POLE 
RĖKLAIČIAI, gyv. Chi
cagoje, reikšdami pa
garbą Pedagoginiam Li
tuanistikos Institutui ir 
šiais metais išleidžia
mai naujajai mokytojų 
laidai, įteikė Institutui 
trijų nepriklausomos 
Lietuvos prezidentų — 
Kazio Griniaus, Antano 
Smetonos ir Aleksand
ro Stulginskio — sidab
rinės monetos medalį.

Šis A. ir P. Rėklai
čių garbės mostas ir tie 
medalyje iškaltieji su
vereninės Lietuvos vals. 
tybės vyrai lyg sakyte 
juk sako mūsiškei išei
vijai, jog lietuviškasis 
švietimas lietuvybei 
tarpti yra pirmoji ir pa
grindinė sąlyga.

UŽPRENUMERUOKITE 
DIRVĄ PAPIGINTA 
KAINA STUDENTUI AR 
SAVO BIČIULIUI

JIE PASIRUOŠĖ LITUANISTINIO 
ŠVIETIMO TARNYBAI

Šiais metais Pedago
ginis Lituanistikos Ins
titutas išleidžia būrį jau
nų mokytojų, kurie yra 
pasiruošę dirbti aukš
tesniosiose lituanistinė
se mokyklose. Jie yra 
išėję visą (trejų metų) 
Instituto nustatytą pro
gramą ir parašę savo pa
sirinktos specialybės 
dip lominius darbus. 
Jiems teikiamas atitinka
mos specialybės (lietu
vių kalbos, liet, litera
tūros, Lietuvos istori
jos) bakalauro laipsnis. 
Instituto baigimo diplo
mai jiems bus įteikti š. 
m. gruodžio 11, šeštadie
nį, 7 vai. vak., Chicagos 
Jaunimo Centro didžio
joj salėj.

Bakalauro laipsniu Ins
titutą baigiantieji yra 
šie:

Gintaras Aukštuolis, 
parašęs diplominį darbą 
tema "Lietuvių literatū
ros iškilimas XX a pra
džioj".

Danguolė Stončiutė: 
jos diplominio darbo te 
ma — "Chicagos Auš
ros Vartų parapijos is
torija".

Živilė Bilaišytė, para
šiusi diplominį darbą te
ma "Algimanto Mackaus 
bibliografija".

Augusta Šaulytė, pa
rašiusi dipl. darbą tema 
"Lietuviai partizanai an- 
tisovietinėje kovoje".

Danutė Bruškytė: jos 
diplominio darbo te
ma — "Ar Lietuva ga
lėjo ginklu pasipriešin 
ti sovietinei okupaci
jai?"

dos "Liepsnos ir apmau
do ąsočiai".

Emilija Pakštaitė, pa
rašiusi diplominį darbą 
tema "Pulgio Andriušio 
apysakos "Sudiev, kviet- 
keli" žodynas.

nė. Tiems jauniesiems 
mokytojams būtų mora
linis atpildas už jų kele- 
rių metų darbą bei ryž
tą. Absolventų vakarą 
globoja JAV LB Vidurio 
Vakarų apygardos valdy 
ba, kuriai pirmininkau
ja Jonas Jasaitis, o švie - 
timo reikalus tvarko And 
rius Juškevičius. Įėji
mas nemokamas. (vk)

• PEDAGOGINIO LI
TUANISTIKOS INSTI
TUTO naujoji absolven
tų laida išleidžiama š.m. 
gruodžio 11 d. Diplomų 
įteikimo iškilmės bus 
Chicagoje Jaunimo Cent 
re 7 vai. vak.
PL INSTITUTO 
VAKARINIAI KURSAI

JAV LB Vidurio Va
karų Apygardos valdy
bai pageidaujant ir JAV 
LB Švietimo Tarybai 
tam pritarus, skubes
niam lituanistinių mokyk 
lų mokytojų paruošimui 
Pedagoginis Lituanisti
kos Institutas yra suti
kęs šeštadieniais eina
mus kursus praplėsti į 
kitų savaitės dienų vaka 
rinį laiką.

Kursuose pirmiausia 
numatoma eiti Instituto 
reguliamino paragrafu 8 
nustatyta pagrindinių da 
lykų (liet, kalbos, litera 
tūros, liet, tautos istori
jos ir dėstymo metodi
kų bei pedagoginių prad
menų) programa, kuri 
taikoma pradinės litua
nistinės mokyklos moky 
tojo cenzui įsigyti.

Į vakarinius kursus 
priimami ne jaunesni 
kaip 19 metų amžiaus as
menys, baigę aukštesnią
ją arba tolygią lituanis
tinę mokyklą. Pirmumas 
teikiamas tokiems sumi
nėtu lituanistiniu išsila
vinimu kandidatams, ku 
rie yra baigę Amerikos 
ar kito kurio krašto pe
dagogines mokyklas. 
Kursuose jiems įskaito - 
mi visi minėtose mokyk 
lose išeiti pedagoginiai 
dalykai, išskyrus liet, 
kalbos mokymo metodi
ką ir mokyklinę prakti
ką.

Į kursus priimami ir 
laisvi klausytojai, ku
riems amžius ir litua
nistinis išsilavinimas ne
ribojamas. Laisvi klau
sytojai gali eiti pilną kur
sų programą arba pasi
rinktinai kurį dėstomą 
dalyką.

Darbas numatomas 
pradėti po Naujų Metų, 
apie sausio vidurį. Stu
dentų registracija pra
dedama dabar. Kreiptis 
šiuo adresu: Domas Ve
lička, 5941 S. Maplewood 
Avė., Chicago, III. 
60629. Telef.: 737-9134 
{kasdien nuo 6 v.v. iki 
10 v.v.).

WORCESTER

NUOTAIKINGAS 
POBŪVIS

ALT S-gos Worceste- 
rio skyrius kiekvieną 
rudenį savo parengimuo 
se publikai duoda ką 
nors prasmingesnio, nau
jesnio.

Taip lapkričio 13 d., 
Maironio parke puošnio
je svetainėje, į savo pa
rengimą, sugebėjo su
kviesti svečių pilnutėlę 
salę, ne tik iš Worces- 
terio, bet ir iš aplinkinių 
kolonijų, ypač daug iš 
Bostono.

Po skanios vakarie
nės, kurią paruošė sky
riaus narių ponios, pra
sidėjo linksmoji dalis. 
Visiems gerai žinomas

Gražina Vindašiūtė, 
parašiusi dipl. darbą te
ma "Bernardas Braz
džionis ir Kazys Bradū
nas 2.

Ramutė Plioplytė, jos 
diplominis darbas 
"Lietuvių pradinės mo
kyklos Vokietijoje".

Šiemet baigusieji dvie
jų metų Instituto progra 
mą įsigyja pradinės li
tuanistinės mokyklos mo
kytojo cenzą: Andrius 
Markulis, Vytautas Mik 
naitis, Audrius Plioplys, 
Linas Raslavičius, Bru
nonas Trapikas, Loreta 
Grybauskaitė, Lidija Jad- 
viršytė, Kristina Parėš- 
tytė — neakivaizdiniu bū 
du (Kanada), Gaida Vi- 
sockytė.

Į absolventų vakarą 
kviečiama atsilankyti vi 
s a lietuviškoji visuome

ir mėgiamas, dramos ak
torius Vitalis Žukaus
kas, savo vieno asęiens 
teatro, šių dienų aktua
lijomis, taip užbūrė ir 
pralinksmino publiką, 
kad nuoširdžiu juoku ir 
gausiais aplodismen
tais, nenorėjo skirtis su 
juo.

Po linksmiausios da
lies, sekė linksmoji ir 
nuotaikingoji dalis. Vie
tiniam, populiariam 
TRIO M. orkestrui gro
jant, publikai besilinks 
minant, bešokant, be- 
mezgant naujas pažintis, 
laikas taip greit prabė
go, kad po vidurnakčio 
svečiai nenorom turėjo 
skirstytis.

Visi svečiai dėkingi 
rengėjams už linksmą ir 
jaukų pobūvį. (vd)

LONG BEACH
PASISEKUS VAJUS
Prie Ramiojo Vandenyno, 

Long Beach mieste lietuvių ko
lonija yra maža, viso tik 28 šei
mos, bet lietuviškoje veikloje 
nėra atsilikę nuo kitų didesnių 
kolonijų.

Long Beach Liet. Fondo Va
jaus Komitetas Š.m. spalio mė
nesį buvo paskelbęs vajų, ver
bavimui narių į' Liet. Fondą, 
išsiuntinėjo kvietimus, lankė
si į namus ir kvietė stoti į 
Liet. Fondą nariais.

Spalio 30 d. surengė Rudens 
karnavalą. Vajaus laike į Liet. 
Fondą įstojo 7 nariai su 100 
dol. nario įnašais, būtent:

Domicėlė Rudokas, Alfon
sas ir Stella Kontvis, Anelė Ru- 
seckas, Engelbertas ir Regina 
Dapkus, Vincas Juodvalkis, a.a. 
atmin. Bronės Saladžiuvienės 
brolis Stasys Jasutis ir kiti 
giminės, Dr. Zigmas Kungys, 
Lietuvių Fondo Long Beach apy 
lin. vajaus komitetas ir paren
gimo g&uto pelno 100 dol, padi
dino savo įnašą iki 200 dol. Va
jus su parengimu kartu davė 
800 dol. Lietuvių Fondui.

Parengime programą prave
dė LF vajaus komiteto pirmin. 
A. Kontvis. Jis pakvietė Lietu
vos general. konsulą dr. Julių 
J. Bielskį tarti žodį. Po konsu
lo kalbos pakviestas LF įgalio 
tinis D. Mekišius perskaitė są
rašą LF narių ir vajaus komi
teto vardu padėkojo nariams ir 
kvietė įstoti į Liet. Fondą dar 
neįstojusius narius. Buvo gra
ži meninė programa "Išlaisvin
tos moterys". Tekstas ir reži
sūra Dalilos Mackialienės.

Po meninės dalies buvo va
karienė ir šokiai. Nešokantiems 
veikė Las Vegas stalas, jį tvar
kė Br. Morkis. Parengimo vyr. 
šeimininkė L. Tamošaitienė, jai 
padėjo D. Rudokas, St. Kontvis, 
A. Morkienė, P. Basiulienė, M, 
Maikalonienė ir A. Mekišienė. 
Bilietus pardavinėjo A. Wallace. 
Bufetą aptarnavo J. Mikalonis 
ir W. Tamulis.

Lietuvių Fondui vajus skaito
ma pasisekęs.

Kitais metais švenčiant de
šimtmetį nuo įsikūrimo Lietu
vių Fondo, yra vilčių, kad pa
skirta kvota bus išpildyta su 
viršum. D. Mek.

RŪTA, RŪTA, RŪTA
Rūta ne tik gražiai ža

liuoja, bet stato įvairiau
sius namus ir net pagal pa
tiektus planus. Taigi ne
praleiskite šio pranešimė
lio neatkreipę dėmesio. O 
jeigu norėsite įsigyti jau 
pastatytą ar vartotą namą 
gerame stovyje, tai vis tiek 
kreipkitės: A. Markevičius, 
RŪTA, INC. 3002 Santa 
Monica Blvd., SANTA MO- 
NICA, Calif. 90404.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SK1LLED 

MONOSET OPERATORS
For leading diamond tool manufac- 
turer. Mušt have diamond lapping ex- 
perience. Succesful candidate mušt 

have several years experience.
Excellent working conditions.

ABRAS1VE DIAMOND TOOL 
30231 Stephenson Hwy. 
Madison Heights, Mich.

(87-96)
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