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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

<>
KAIP SU JŲ 
PAŽADAIS?

Stebėtinas socialinio 
gyvenimo kurjozas Ame
rikos gyvenime yra tai 
nepaprastas nusikalsta
mumo didėjimas, greta 
vis didėjančio atlaidumo 
nusikaltėliui.

Lyg susitarus, kelios 
socialinio gyvenimo ri
kiavimo žinybos lenkty
niauja viena su kita dė
mesiu nusmerkto nusi
kaltėlio likimui. Vyriau
sias Teismas pradėjo il
gos distancijos svarsty 
bas: ar mirties bausmė 
yra konstitucijos ribo
se? Ar tikslu ir huma
niška praktikuoti prieš 
190 metų įvestą bausmę, 
skirtą už ypatingai žiau
rius nusikaltimus? Jau 
penketą metų mirties 
bausmės vykdymo orga
nai nustojo klausyti teis
mo sprendimų ir 697 
mirtininkai laukia Vy
riausio Teismo svarsty 
bų išdavų. Netenka abe
joti, kad Vyriausiojo 
Teismo sprendimas ka
zuistiniu aptarimu panai
kins mirties bausmę.

Kartu pajudėjo ir kalė ■ 
jimo reformų klausi
mas. Kalinys turįs būti 
auklėjamas, — tvirtina 
modernūs penalogistai. 
Šiurkštus kalinimas, 
esą, įpykina kalinį, ne
taiso jo, sudaro būsimą 
grėsmę visuomenei,ka
da amnestuotasis ima 
"keršyti" už kalėjimo 
režimą. Kai kur jau už
daromi seni kalėjimai ir 
kaliniai perkeliami įmo- 
dernius kalėjimus, kur 
gyvenimo sąlygos turi 
panašėti į sanatorijas 
(jdk čia gydomas žmo
gus - nusikaltėlis).

Amnestijos ir laikino 
paleidimo laisvėn įsta
tymo praktika tapo taip 
liberališkai naudojama 
kad keli 24 valandoms pa
leistieji suskubo žudy
ti civilius, policininkus, 
plėšti, prievartauti. Net 
teismų posėdžiai kar
tais pavirsta vaidini
mais ir farsais, nesu- 
draudžiant nusikaltėlio 
siautėjimo posėdyje!

Televizijos progra
mos sklidinos tikrų nu
sikaltimo technikos pa
mokų. Federal Commu- 
nication Committee ne
pajėgia palaužti tų tele
vizijos programų tenden
cijų. Tas pats suporno- 
grafija, viešąją dorą nai
kinančiais renginiais, 
prostitucija, narkotikų 
rinka. Tai bis "bizniai", 
kurie sukrauna bilijonus 
tų "biznių" vadovams ir 
agentams.

Nusikaltėlis favori- 
zuojamas humaniškumo 
vardu: jis esą nelaimin
gas padaras, kada nuteis - 
tas kali už grotų; jis he
rojus, kada reiškiasi te
levizijos ekrane!

Šioje humanizmo prak
tikos kompanijos lieka 
užmiršta kita šios soci
alinės nelaimės pusė — 
nusikaltėlio auka! Ap-
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NIXONO RAPORTAS
ĮŽANGA Į SMARKIĄ PRIEŠRINKIMINĘ KOVĄ

Prezidentas Nixonas 
savo tradiciniame sau
sio 20 d. pranešime kon
gresui apie valstybės 
būklę (Statė of Union 
message) ragino demo
kratų valdomą kongresą 
valstybės interesus sta
tyti aukščiau partinių. 
Jis priminė prezidento 
Trumano tokį pat ragini
mą 1947 metais, kada 
respublikonai vyravo 
kongrese. Tas 80-tas 
kongresas, tiesa, pri
ėmė Marshallo planą ir 
parėmė Turkiją bei Grai
kiją sovietinės grėsmės 
akivaizdoje, tačiau, ap
lamai imant, nebuvo la
bai pavyzdingas abiejų 
partijų bendradarbiavi
mui. Nieko kito nebuvo 
galima laukti iš dabarti
nio 92-jo kongreso.

Kad taip yra, ryškiai 
paliudijo ir sekančią die
ną per televiziją bei ra
diją patiektas demokra
tų partijos atsakymas 
prezidentui. Mano nuo
mone, jis buvo labai že
mo lygio, aiškiai dema
gogiškas. Sutraukia, i, 
demokratų atsakymas 
prezidentui skambėjo: 
"Tu kalbėk kaip nori, 
bet praktiškai visų gyve
nimas pablogėjo. Už tat 
reikia pakeisti adminis
traciją!"

Iš tikro gyvenimas ir 
valstybės tvarkymas 
yra daug sudėtingesnis 
dalykas negu tik admi
nistracijos pakeitimas. 
Pavyzdžiui preziden
tas savo raporte labai 
griežtai pasisakė prieš 
transporto darbininkų 
streikus ir sekančią die
ną, penktadienį, kongre
sui pasiuntė įstatymo 
projektą, kuris nutrauk
tų dabar vėl prasidėju
sį laivų krovėjų streiką 
vakariniame JAV pa-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

kraštyje. Tokiems strei 
kams nutraukti JAV iki 
šiol trūko įstatymų, ta
čiau įstatymus gali pri
imti tik kongresas, ku
riame demokratai turi 
daugumą. Demokratų 
partijos svarbiausias fi
nansinis ramstis yra 
darbininkų unijos. Už 
tat sunku tikėtis iš kon 
greso įstatymų, kurie bū
tų apšaukti "anti- 
labor". Čia įdomu prisi
minti, kad kaip tik 80- 
tas kongresas su respu
blikonų dauguma priė
mė vadinamą Taft-Hart 
act, kuris leidžia ad
ministracijai sulaikyti 
streiką 80 dienų. Tą įs
tatymą prezidentas Tru- 
manas bandė vetuoti.

Šiandien dar aiškiau 
negu tada, kad unijų mo
nopolinė galia yra tiek 
pat kanksminga, kiek ir 
pramonės monopoliai. 
Unijų galia privedė prie 
to, kad paskutinei ūki
nei recesijai prasidė
jus, kainos ne krito, bet 
toliau kilo. Aukštas at
lyginimas už darbą yra 
atsakingas ir už tai,kad 
dabar prasidėjus ūkinio 
atkutimo peri jodui, įmo- 
ninkai nenori didinti sa
vo darbininkų skaičių, 
bet stengiasi kol kas iš
siversti padidėjusiu dar
bo našumu. Bet apie tai 
nenorėjo kalbėti nei pre
zidentas nei jo oponen
tai. Tai labai jautri te
ma, kuri gali privesti 
prie balsų netekimo.

Kita labai jautri te
ma, galinti nulemti rin
kikų nuotaikas yra švie
timas ir jo finansavi
mas. Pagal amerikinę 
sistemą, švietimas yra 
lokalinis, savivaldybės 
reikalas. Jo finansavi

mui naudojamas daugiau
siai nuosavybės mokes
čiai, nors paskutiniuoju 
laiku vis daugiau prisi
deda federalinė valdžia. 
Administracija, kaip da
bar prezidentas oficia
liai pranešė, svarsto 
sumanymą švietimo ins
titucijų finansavimą per 
tvarkyti ta prasme, kad 
jo naštą perimtų federa
linė vyriausybė, įvesda 
ma naują 'vertės' mo
kestį, kuris praktiškai 
mažai kuo skirtųsi nuo 
dabar esamo 'sales tax' 
imamo atskirų valstijų 
ir miestų naudai. Tuo at
veju galima būtų suma
žinti vis kylančius nuo
savybės mokesčius, ku
rie ypatingai yra sunkūs 
seniems, gyvenantiems 
iš pensijos, o jų yra 20 
milijonų rinkikų!

Žinia, toks mokyklų 
finansavimas galų gale ; 
privestų ir prie jų su
vienodinimo, kas galė
tų nemaloniai paveikti 
baltųjų rajonų rinkikus, 
už tat prezidentas aiš
kiai pabrėžė, kad nepai
sant galimo finansavimo 
būdo pakeitimo, mokyk
las ir toliau tvarkys lo
kalinės įstaigos.

Atrodo, kad adminis
tracija konkretų įstaty
mą tuo reikalu pasiūlys 
tik prieš pačius rinki
mus ir šio kongreso grei
čiausiai jis visai nebus 
svarstomas, tačiau tai 
netrukdys jam padaryti 
įtakos į rinkikų nuotai
kas.

Sutraukiant reikia 
konstatuoti, kad Nixono 
šaukimasis į tautinę vie
nybę neturės didelio pa
sisekimo kongrese. Jis j 
greičiausiai ir nebuvo i 
jam skiriamas, bet rin-; 
kikams, dėl kurių sim
patijų jau pradedama j 
smarki kova.

JAUNIMO KONGRESO DARBAI
IR RŪPESČIAI MEČYS VALIUKĖNAS

1972-ji metai laisvųjų 
lietuvių gyvenime iš 
anksto žymimi dviem 
didesniais įvykiais: a) 
Lietuvių Tautinių Šokių 
Švente, kurioje susitiks 
ir paraduos viso Ameri 
kos žemyno lietuviška
sis jaunimas ir b) Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
antrasis Kongresas. Ja
me jau rengiasi, pakilęs 
dalyvauti jaunimas, at
stovų ar svečių teisė
mis, iš daugelio kraštų, 
iš keturių žemyną! O 
abiejų šių įvykių žiūro
vais - svečiais laukiama 
dalyvausiant tūkstan
čius lietuvių, nežiūrint 
amžiaus ir kitų asmens 
savybių. Todėl būtų vi
siškai natūralu, kad jau 
šiandie kiekvienas lietu- 
vis-ė, kur jie begyven
tų, parodytų didesnį dė
mesį šiems įvykiams, 
juos savo materialine pa
rama ir darbu talkintų.

Apie šiuos įvykius, 
ruošimąsi jiems mūsų 
lietuviškoj spaudoje ir 
radijo valandėlėse, kaip 
lygiai daugelio lietuviš
kų telkinių suėjimuose, 
galime girdėti kaskart 
vis daugiau ir daugiau 
pranešimų, žinių. Bet 
skubantis bei vargstan 
tis kasdieniuose rūpes
čiuose laikraščio skaity
tojas ar susirinkimo da
lyvis iš tų paskirų sri
čių pranešimų nepajė
gia susidaryti tų paren
gimų apimties ir svar
bos. Ir dažnas liekasi 
tam vyksmui šaltas ar 
net abejingas.

Tuo tarpu tiek Šokių 
Šventės, tiek Jaunimo 
Kongreso organizato
riai šiuos įvykius reng
dami, aukoja tiesiog ne
įsivaizduojamai daug 
pastangų, darbo ir laiko. 
Kiekvienas tą arčiau su
vokęs, negali likti abe
jonėse ar atskirume. 
Taip š.m. sausio 9 d.po
pietę turėjau malonumą, 
kaip Dirvos korespon
dentas, dalyvauti Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
II Kongresui Rengti In
formacijos Komisijos 
konferencijoj, Chicago
je. Šiame susitikime da
lyvavo arti 50 asmenų, 
kurių absoliutinę daugu
mą sudarė kongresinin- 
kų amžiaus (18-30) jau
nuoliai ir mergaitės, 
kiekvienas jų turįs-inti 
pareigas, uždavinį kon
greso ruošoje. Konferen
cijos posėdį darniai ve
dė Juozas Šlajus, PLJ 
Kongreso Informacijos 
Komisijos pirmininkas. 
Greta jo posėdyje daly
vavo ir informacijas tei
kė Romas Sakadolskis, 
kongresui rengti komite
to pirmininkas, kiti ko
miteto, prezidiumo na- 
riai-ės, paskiroms kon
greso sritims organizuo
ti komisijųpirmininkai- 
ės, nariai ir kt. Visi jie 
sakyčiau, dega kongreso 
mintimis, rūpinasi jo 
darbų, apimties plana
vimu, geriausios progra 
mos sudarymu.

Posėdžio bėgyje susi
pažinta su visa Jaunimo 

Kongreso ruošos organi
zacija, jos darbų ir pla
nų nūdiene padėtimi, ri
ba, o taip pat su rengė
jų rūpesčiais, darbo kliū
timis. Tą visą kongreso 
didingą panoramą vie
nas po kito savose sri
tyse piešė kongreso or
ganizatoriai, pradedant 
pirmininku, toliau tę
siant komisijų pirmi
ninkams ir nariams. 
Tas visas supažindini
mas vyko pažymėtinai 
darniai, tikrai kolegiš
kai ir rimtai.

Šiuo tarpu paliekant 
nuošalėje viso kongre
so ir jo atskirų sričių 
apybraižas, šio rašinio 
tikslas, paakinti plačią
ją aktyviąją lietuvių 
bendruomenę ir paski
rus lietuvius visuose 
kraštuose, nedelsiant at
eiti mūsų jaunimui tal
kon ir ta talka įgalinti 
juos surengti kongresą 
tokį, kokiu galėtų di
džiuotis kiekvienas lie
tuvis.

Tad perduodu Jauni
mo prašymus:

1. Prašoma baigti vi
suose kraštuose Jauni
mo įMetų Komitetų su
darymą. Esą visa infor
macija, kaip tokius ko
mitetus sudaryti ir ko
kius jie uždavinius tu
rės atlikti, visoms kraš
tų centrinėms organi
zacijoms jau seniai iš
siuntinėta.

2. Prašoma pasku
binti visuose kraštuose 
jų jaunimo atstovų iš
skyrimą, išrinkimą. Tą 
esą galima atlikti pagal 
vietos sąlygas. JAV at
stovus turi išrinkti apy
gardose patys kongresi
nio amžiaus jaunuoliai 
ės (16 iki 30 metų am
žiaus). Rinkimus prave
da LB Apygardų Valdy
bos. Vidurio Vakarų Apy_ 
gardos Pirmininkas J. 
Jasaitis konferencijoje 
pareiškė esą šioje apy
gardoje rinkimai būsią 
artimiausiu laiku tose 
pat vietovėse, kur vyks
ta bendruomenės tary-. 
bos narių rinkimai. Kan
didatus į atstovus galį 
siūlyti rinkikai, kiekvie 
ną kandidatą penki. Vi
sokiu atveju visuose 
kraštuose jaunimo at
stovai turi būti išrink
ti iki š.m. vasario 16 
dienos.

3. Laukiama didesnės 
materialinės paramos 
iš mūsų visuomenės.. 
Kongreso sąmata sie
kianti $160.000.00. Lė
šas telkia atskiras Pa
saulio Lietuvių Bendruo
menės Valdybos suda
rytasis Finansų Komi
tetas, vadovaujamas dr.
J. Kazicko (Komiteto ad
resas: 530 Fifth Avė., 
New York, N.Y. 10036).

Pastebėtina, kad kon
gresui rengti lėšos nau
dojamos, pagal Finansų 
Komiteto patvirtintą są
matą. Kiekviena išlaidų 
sąskaita ją pamokant tu
ri turėti Kongreso Fi
nansų Kontrolieriaus pa-
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DIRVA

Prekybos laivai Dangės upės žiotyse, Klaipėdoje

PIRMĄ KARTĄ KLAIPĖDOJE
1910 metais vasaros 

pradžioj grįžęs iš Ar
changelsko ir porą sa 
vaičių praleidęs su sa
viškiais, nuvykau į Pa
langą. Vasara buvo iš
imtinai graži — šilta 
bei saulėta ir vasaroji

Šiandien ir 

rytoj...
(Atkelta iš 1 psl.)

skaičiuojama, kad 697 
mirtininkams atitinka 
apie 900 žiauriai nužudy
tų aukų. Daug mirti nu
teistųjų žmogžudžių kal
ti dėl kelių žmogžudys
čių. Yra žmogžudžių, su
tepusių savo rankas pen
kių, septynių aukų krau
ju. Aukos negali protes
tuoti dėl humanizmo hi
pertrofijos žmogžudžio 
atžvilgiu. Aukos, aišku, 
kaip ir gyvi, kol kas 
dar nepaliesti nusikaltė 
lio peilio ar kulkos, ne
nori keršto, akis už akį 
principo taikymo. Tebe
gyvenantieji nori, ta
čiau, valstybės parei
gūnų rimto, doro ir bū
tino susirūpinimo, kaip 
sudrausti plėšikus, nu
sikaltėlius, žmogžu
džius. Tebegyvenantieji 
nori, kad apsisaugoji
mas nuo nusikaltimų, pa
galiau taptų kūnu, netuš
čių renkamo pareigoms 
politikieriaus pažadu.

Dabar rinkiminiai me
tai ir renkamieji turi 
žengti pro aštrius ren
kančiųjų žvilgsnius. Jei
gu toks renkamasis, jau 
žadėjęs aktyviai kovoti 
su kriminalizmu per sa
vo terminą nieko nepa
darė, jis turėtų būti ig
noruotas. Viešuose su
buvimuose kandidatas tu
ri būti klausiamas apie 
jo projektus kovos su nu
sikaltimais. Spaudoje 
turėtų tilpti pagrįsti 
priekaištai tiems kandi
datams, kurie prižadėjo 
ir netesėjo.

Šeimoje, mokykloje ir 
visuomenėje dera pla
čiai kalbėti apie nusi
kalstamumo ribojimą, 
apsisaugojimą. Nepa- 
slaptis, kad mokykloje 
glūdi pirmosios blogio 
sėklos. Čia tėvų parei
ga tai pastebėti.

Kandidatai į lokalines 
pozicijas ir į aukštes
nius centrinius postus, 
turėtų būti stebimi: ko
kie jų rekordai kovo je su 
kriminalizmu? Tai ypač 
atmintina rinkiminiais 
metais. Aukos reikalau
ja joms humanizmo. 
Daug būsimų aukų dar 
yra gyvos mūsų tarpe. 
Bet ar jos bus gyvos 
rytoj?

riems nebuvusiems už
sieny kėlė smalsumą ir 
stebino. Nepastebėjome 
kai už poros valandų pa
siekėme Klaipėdą. Visa 
mūsų daugiaspalvė veži
mų procesija sustojo 
aikštelėje prie dar tuo 
metu vienaaukščio pa
stato — Viktorijos vieš
bučio. Ar ir tada šis vieš
butis buvo tuo vardu vadi
namas, to pasakyti ne
galėčiau. Aikštė su tvar 
kingai sustatytais ratais 
ir iškinkytais arkliais 
atrodė lyg mažo miestu
ko turgavietė. Apsitvar
kę, kas grupėmis ar pa
vieniai, išėjome mies
tan apsižvalgyti.

Tai buvo švarus, dai
liai tvarkomas nedidelis 
gal 20 tūkstančių gyven
tojų miestas, kurio dau
guma pastatų neviršijo 
dviejų aukštų ir tik prie 
Biržos tilto per Dangę 
buvo kiek aukštesnių. To
kių kaip pastatas Liepo
jos aikštėje ar muitinė 
prie Dangės, tuo metu 
dar nebuvo. Didelįįspū- 
dį padarė, kada keltu ke
liantis į Smiltynę, pama
čiau Kuršių mares. Ši
tas mano pirmas įspū
dis kada stebėjau mares 
nuo Daugės žiočių Smel
tės ir Juokdrantės link, 
kurių ramus vandens pa 
viršius šitą saulėtą ir 
karštą dieną spindėjo 
lyg pasakiško didumo 
veidrodyje, oviršjokait 
ros veikiamas oras ban 
guotai mirgėjo kaip gari
namas eteris; ir vėliau 
mano paskutinis įspūdis 
kada Klaipėdą apleisda
mas nuo transportinio 
laivo denio stebėjau tas 
pačias mares rudens 
saulės apšviestas 1944 
m. spalio 8 d., tas ma
rių vaizdas užsifiksa
vo mano atminty iki ma
žiausių smulkmenų.

Smiltinėje malonu bu
vo žygiuoti kvepiančiu 
mišku.per kopas į pajū
rį gerai sutvarkytais ke
liais ir takais. Nors 
Smiltinės miškas ir plia
žas žymiai skyrėsi nuo 
Palangos bet kiekviena 
iš jų turėjo savotišką

K. MAŽONAS

mo sezonas buvo pil
name klestėjime. Ka
dangi Tiškevičiai nuola
tos reklamuodavo Pa
langos kurortą lenkiš
kuose laikraščiuose bei 
žurnaluose kaipo "Jedy- 
ne polskie uzdrowisko 
na Baltyku", vasaroto
jų dauguma buvo lenkai. 
Bet šitais metais buvo 
jau ir nemažai lietuvių, 
ir ypač jau daugėjančios 
studentijos.

Kartą Kurhauso vado
vybė, svečių laiko paį
vairinimui, paskelbė iš
kylą į Klaipėdą.

Anais spaudos drau
dimo laikais kontraban
dinė spauda ateidavo iš 
Tilžės ir Amerikos per 
Klaipėdą. Pirmuoju 
draudžiamosios spau
dos gabenimo organi
zatorium šitam rajonui 
buvo dr. Liudas Vainei
kis; gi jam patekus į 
kalėjimą dalį to darbo 
tęsė gimnazijos kape
lionas kun. Julius Ja- 
sinskas. Jis buvo ir 
mūsų vyresniųjų gimna
zistų slapto ratelio pa
tarėjas ir vadovas. Be 
to, po priedanga bažny
tinio choro repeticijų, 
pamokydavo mus ir lie
tuvių kalbos. Podraug 
•mes čia bent konspek- 
tyviai susipažinome su 
Lietuvos praeities isto
rija, jo karais su kry
žiuočiais ir kokį vaid
menį tose grumtynėse 
turėjo Klaipėda. Lengva 
suprasti, kad mūsų jau
nose galvose Klaipėdą ir 
jos tvirtovę vaizdavome 
saug nemaža dalimi le- 
gendarinėj bei pasakiš
koj šviesoj. Klaipėdoj 
buvoti ir ją iš arti pa
matyti tuo metu progos 
neturėjome.

Dalis mūsų nutarėme 
šia Kurhauzo organizuo
jama iškyla pasinaudo
ti. Kurhauzo buvo su
mobilizuota gal virš 15 
įvairios išvaizdos su
sisiekimo priemonių, bū
tent ratų, pradedant dva
ro kočais, kalamaško- 
mis ir baigiant ūkininkų ' 
gardiniais ratais.

Vieną gražų rytą visa 
ta marga vilkstinė dulkė
tu vieškeliu išbildėjome 
Besočių (Nimmerzat) 
link. Peržengę dviejų im
perijų, būtent Rusijos ir 
Vokietijos tuometinę šie 
ną, atsiradome kiek skir
tingoj aplinkumoj. Ge
ras plentas apsodintas 
lapuočiais, kurie pake
leiviams teikė gaivinan
čią ūksmę, skirtingi 
ūkių pastatai ir gerai 
apdirbami ūkių laukai 
— visa tai, dar kaiku-

A.A. ANTANAS GINTNERIS
Sausio 13 d. Chicągos 

lietuvius pasiekė liūdna 
žinia, kad savo darbo
vietėje, anksti rytą, snie
gą bekasdamas, staiga 
mirė uolus ir judrus vi
suomenininkas, spaudos 
darbuotojas Antanas 
Gintneris, beidamas sep^ 
tyniasdešimt pirmuo
sius metus.

Jis gimė 1901 m. va
sario mėn. 9 d. Meištų 
kaime, Bublelių valsč.

grožį ir patrauklumą.
Diena buvo gerokai pa

linkusi į popietę kada 
prisivaikščioję ir pavar
gę grįžome į mūsų būs
tinę Viktorijoj. Nuo pa
tirtų įspūdžių ir kaitros 
gavau smarkų galvos 
skaudėjimą ir, pagelbos 
ieškodamas, nuėjau į 
artimiausią Aukso Aro 
vadinamą, vaistinę prie 
Biržos tilto.

Kas tuomet būtų galė
jęs man pasakyti kad po 
14 metų, būsiu su savą
ja vaistine artimiausiu 
kaimyrl ir teks rungtis 
dėl garbės būti pirmą
ja tarp Klaipėdos vais
tinių.

Bendrai ši iškyla pa
liko man malonų prisi
minimą ir nepamiršta
mą įspūdį.

Nuo tos iškylos į Klai
pėdą praėjo 12 darbščių 
ir mano gyvenimui lem
tingų metų, kada po pas 
kutiniųjų 4 metų tarny
bos Sveikatos Departa
mente Kaune, 1922 vasa 
ros gale persikėliau į 
Skuodą, arti man tėvo 
peikto ūkio ir čia įstei
giau savo pirmąjąnuosa- 
vą vaistinę.

Vaistinės reikalais 
dažnai tekdavo atsilan
kyti dar tada Santarvės 
patikėtinio P. J. Petis- 
nė valdomoj Klaipėdoj, 
kuri tais laikais savo 
įvairių rūšių prekių ur
mo sandėliais aprūpin
davo prekėmis visas Že 
maitijos krautuves. Čia 
dar tebeveikė dviejų Ka
raliaučiaus firmų urmo 
vaistų prekybos skyriai. 
Be Lietuvos konsulato, 
kurio konsulu buvo (vė
liau paskirtas Klaipė
dos Krašto guvernato- 
rium) Jonas Žilius, dar 
veikė ir Prekybos - Pra 
monės banko skyrius V. 
Gylio vadovaujamas. Su 
Vytautu Gyliu susipaži- 
nova ir greit susidrau
gavome 1905-6 m. dar 
jam gimnazistu esant Ku 
dirkos Namiesty ir nuo 
to laiko iki pat jo mir
ties mudviejų artima 
draugystė niekad nenu
trūko.

Klaipėda per tuos 12 
metų, ne kuo buvo pasi
keitusi, jei neskaityti 
naujos Kanto gatvės su 
jau moderniškesniais 
namais ir keletą dides
nių pastatų.

(Pabaiga kitame nr.) 

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos- Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

netoli Kudirkos Nau
miesčio, Šakių apskr. 
Mokėsi Kudirkos Nau
miesčio progimnazijo
je, vėliau Seinų kunigų 
seminarijoje, bet nebu 
vo jam lemta tapti dva
siškiu, o pradžioje pa
sirinko mokytojo profe
siją. 1929-30 metais bai
gė Pašto kursus Kaune, 
įsigydamas specialybę 
ir buvo paskirtas Pašto 
viršininku. Šias parei
gas įvairiose Lietuvos 
vietose ėjo iki pat pasi
traukimo, antrą kartą 
bolševikams Lietuvą 
okupuojant, į Vakarus.

Po karo audrų jis lai
mingai pasiekė Hanaudi
džiąją stovyklą. Čia bai
gė suaugusiųjų gimnazi
ją, bandė studijuoti 
Frankfurto universite
te, uoliai dalyvavo sto
vykliniame gyvenime, 
vesdamas paštininkų ko
operatyvą Taupą, bei ak
tyviai reikšdamasis Lie
tuvių paštininkų sąjun
gos Centro valdyboje vi
cepirmininko pareigo
se, kurias jis ėjo iki pat 
mirties.

1949 m. atvyko į JAV 
ir apsigyveno Chicago
je. Čia greitai priprato 
prie šio krašto gyveni
mo. Dirbo Wabash gele
žinkelio prekių stotyje, 
vėliau vertėsi bizniais 
ir prieš keletą metų su
negalavęs gavo pensiją. 
Tačiau sveikatai pasitai
sius, jis vėl išėjo dirbti 
ir dirbo Cook apskr. li
goninės slaugių mokyk
loje naktinėje pamai
noje. Čia jį ištiko ir di
džioji lemtis — Aukš
čiausias pašaukė visai 
netikėtai į amžinybę.

Jis buvo judrus visuo
menininkas, priklausė 
keliolikai organizacijų, 
jose eidamas valdybose 
įvairias pareigas. Jis 
pamėgo plunksną ir bu
vo tapęs uolus spaudos 
bendradarbis.

Jis buvo vienas iš tų 
kuris atgaivino Lietuvių 
žurnalistų sąjungą, JAV 
buvo jos valdybos pirmi
ninkas, vicepirminin
kas, o taip pat ilgus me
tus vadovavo Chicągos 
žurnalistų skyriui.

Jis parašė knygą "Lie
tuva Caro ir Kaizerio 
naguose", suredagavo 
paštininkų atsiminimų 
knygą "Nuo Krivūlės iki 
raketos". Ruošė pašti
ninkų atsiminimų kny
gai medžiagą antrajam 
tomui, bei buvo numatęs 
išleisti Chicągos sky
riaus žurnalistų leidinį.

Jo asmenyje lietuviš
kosios organizacijos bei 
spauda neteko darbštaus 
ir pareigingo vyro, vi
sur suskubančio, visur 
dirbančio.

A.a. Antanas Gintne
ris buvo tvirto charak
terio, tačiau savo bičiu
lių tarpe nuoširdus. Dar
buose pareigingas, bet
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Paštinin-

dažnai savo nuomonės 
nederinęs net ir prie 
daugumos.

Per savo amžių, ypač 
tremties kelyje a.a. An
tanas Gintneris yra atli
kęs daug gražių, vertin
gų darbų ir už jo dar
bus lieka dėkingos įvai
rios organizacijos, Bal
fas, Lietuvi’ 
kų Sąjunga, Šauliai, Su
valkiečių klubas, Mar
ąuette Parko namų savi
ninkų draugija, Preky
bos rūmai, Šakiečių klu
bas ir Chicągos žurnalis
tų skyr. bei kitos orga
nizacijos.

Jo palaikai buvo pa
šarvoti Petkaus koply
čioje, kurioje su velio
niu atsisveikinti susirin
ko daugybė Chicągos lie
tuvių, organizacijų atsto
vai atsisveikino suruoš
toje sekmadienį akade
mijoje, daug prietelių, 
buvusių bendradarbių. 
Po gedulingų pamaldų Gi
mimo Šv. P. Marijos lie
tuvių parapjoje, palai
dotas Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse.

Ir vėl supiltas tau
raus, energingo, savo 
tėvynė mylėjusio lietu
vio kapas po svetimu 
dangum. Liūdna žinia pa
siekė okup. Lietuvoje 
brolį Juozą, JAV liko 
nuliūdę artimieji, gimi
nės ir lietuvių visuome
nė, kuriai jis taip nuo
širdžiai per eilę metų 
tarnavo.

Tebūnie Tau, mielas 
Antanai, lengva svetin
ga šios šalies žemelė, 
kurioje Tu ieškojai po 
karo audrų laiminges
nio gyvenimo ir ramy
bės ir kurioje Tave taip 
netikėtai ištiko Didžioji 
Lemtis.

J. Janušaitis

JAUNIMO 
KONGRESO...

(Atkelta iš 1 psl.) 
rašą ir sutikimą mokė
ti. Kontrolierių-iždinin
ku yra Saulius iMikaliu- 
kas. Tad visi lietuviai į 
talką jaunimui, jo pasi- 
nešimuose susitikti ir 
lietuviškoje nuotaikoje 
pabendrauti antrajame 
Pasaulio Lietuvių kon
grese, jo atidaryme, pa
rengimuose, birželio 24 
- liepos 4 d.d. Chicago
je (Conrad Hilton viešbu
tyje, Jaunimo Namuose 
ir Maria HS);Studijų die
nose, liepos 4-8 d.d. vie 
tovė dar neišrinkta; sto
vykloje, liepos 9-15 d.d. 
Kanadoje ir uždaryme, 
liepos 16 d. vietovė dar 
nesutarta.

Kongreso vyriausioji 
būstinė jau kuris laikas 
didele įtampa dirba Chi
cagoje, Jaunimo Na
muose. Adresas: II Li
thuanian World Youth 
Congress, 5620 South 
Claremont Avė., Chica
go, III. 60636, tel. 312- 
737-3300. Būstinės ve
dėja — Nijolė Stakaus- 
kienė, pavaduotoja — 
Audronė Valaitytė.
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BESIRUOŠIANT MINĖTI 
VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ
Atkūrus Lietuvos vals 

tybę, Vasario Šešiolik
toji lietuviams buvo ta
pusi ne tik džiaugsmo 
švente, bet ir aukščiau
sių tautinių siekimų pil
nutinio įgyvendinimo 
simboliu. Ant neseniai 
nusiautusio Pirmojo pa
saulinio karo griuvėsių 
ji kilo, tvarkėsi ir stip
rėjo, pasiekusi tarptau
tinį pripažinimą kitų sa 
varankiškų valstybių tar
pe. Buvo pagrindas 
džiaugtis ir savo pa
siektais laimėjimais di
džiuotis.

Šiandien, ir tai jau ei
na trečiasis dešimtme
tis, kadaise laisvai ple
vėsavusi trispalve ne
gali Vasario Šešiolik
tąją puošti miesto aikš
čių bei namų ir sodžių 
sodybų. Bet žmonių šir
dyse tebesilaiko anų lai
mingųjų dienų prisimi
nimai, nors ir dildomi 
okupanto naudojamų 
priespaudos priemonių. 
Juose teberusena švie
sesnės ateities vilties 
kibirkštys, kuriomis tik 
tu pačiais artimaisiais 
tedrįstama pasiguosti. 
Drąsesnieji ryžtinges- 
nieji ne kartą, ne du, ne 
tris, bet daugeliu žino
mų ir nežinomų atvejų 
bandė ir tebebando sa
vo dvasios desperatišką 
skundą išnešti į Vakarų 
pasaulį, kuriame žmo
giškosios teisės viena 
ranka dalijamos tiems 
kurių jie patys net ne
prašo, tuo tarpu kur
čiai paneigiamos tiems, 
kuriems jos išplėštos ir 
sutryptos.

Šis pavergtosios lietu 
vių tautos laisvės troš
kimas skleisti Vakarų 
pasaulyje, ne tik kartą 
priminti, bet nuolatos ir 
tolydžio kartoti — yra 
mūsų, lietuvių išeivių, 
šventa ir neatiaidi pa
reiga kiekvienai dienai 
ir kiekvienai progai, ypa
tingai Vasario Šešiolik- 
tajai, kuriai kaip ir kiek 
vienais metais ruošia
mės.

Tie, kurių akys už
rištos, matyti negali. 
Tų, kurių burnos už
čiauptos, niekas negir
di. Tie, kurių, mintys 
užtemdytos, nebesuvo- 
kia, kas aplinkui daro
si. Tų, kurie tartum ap
duję tarpusavy riejasi 
niekas nevertina, su jais 
niekas nesiskaito. Dva
sios pavargėliams ir 
anais laikais nieko nesa
kė Maironio žadinimas 
ir įtikinėjimas, jog"mai 
nos rūbai margo svieto, 
silpnas kelias tvirtas 
griūva".

Bet kas blaiviai seka 
kad ir dabar esamąpadė- 
tį ir stengiasi pramaty
ti būsimųjų įvykių rai
dą, tas niekada nesutiks 

jog amžiais lemta pasi
likti taip, kaip dabar 
yra. Pasaulio opinija, ku
rios prispaudėjai nepai
sė grobdami svetimas 
žemes ir naikindami iš
tisas tautas, šiandien ne 
beleidžia su ja nebesi
skaityti, nes nėra ir ne
buvo pasaulyje jėgos,už 
kurią negalėtų būti dar 
didesnės jėgos. Nedaug 
kas savo laiku pastebė
jo, o dar mažiau kas pri
simena ne taip jau seniai 
Vokietijos kanclerio 
Adenauerio žodžius,kad 
jis nenorėtų savo pašo
nėje turėti tokius kaimy
nus, kaip rusai turi juos 
savo rytiniamepasieny- 
je. Rusija tada buvo ka
rą laimėjusi galybė, nuo 
kurios tada parėjo jos 
raudonųjų brolių kinų at
kutimas. Šiandien jėgų 
pusiausvyra jau kita. O 
kas drįstų tvirtinti, kad 
po kurio laiko ji nebus 
dar kitokia, kol vėl stip
rieji grius, o silpnie
ji kelsis, kaip ne kartą 
praeityje.

Ir štai tokių ir pana
šių galimybių perspekty 
voje artinamės į šieme
tinę Vasario Šešioliktą
ją su konkrečiais užsi
mojimais. Ateina didžių 
jų, pasaulio politiką le
miančių žmonių susiti
kimai. Tiesiogiai ar ne 
tiesiogiai pasilies ir pa 
vergtųjų tautų reikalai. 
Jie, be abejo, nebus su 
rašyti pirminės darbo
tvarkės pirmuosiuose 
punktuose. Bet jų gali 
prisireikti svarstomų 
dalykų argumentacijai. 
Iš čia plaukia gyvas rei
kalas šiais metais Va
sario Šešioliktąją pa
demonstruoti visiškas 
mūsų sutarimas ir vie
ningumas Lietuvos lais
vinimo reikalu. Čia ne
gali būti skaldymosi pa 
gal politinį įsitikinimą, 
religinę pasaulėžiūrą, 
organizacinę simpatiją 
ar amžiaus skirtumą, — 
didieji pagrindiniai tos 
šventės minėjimai turi 
sutraukti visus: ir seni
mą ir jaunimą, ir praš- 
čioką ir intelektualą, ir 
padienį darbininką ir ne 
rūpestingą prasikūrėlį. 
Taip, kaip okupanto bota
gas be skirtumo engia 
visus, kurie už grašį ne
nueina savo brolio skųs
ti. Tepasipila iš anksto 
apgalvotos ir įtikinan
čiai paruoštos rezoliu
cijos į Washingtoną iš 
visur, kur tik lietuviųgy 
venama ir Vasario Še
šioliktoji minima, dar 
daugiau, kaip tai buvo 
Bražinskų, Simokaičio 
ir Kudirkos atvejais.

Kiekvienam valia di
džiuosius įvykius savaip 
minėti. Todėl paskiri 
mažesnio masto mokyk
liniai, organizaciniai ar

LIETUVOS BYLA IR EUROPOS
SAUGUMO KONFERENCIJA o)

Sovietų Sąjunga jau 
prieš porą metų griebė
si iniciatyvos sušaukti 
Europos saugumo kon
ferenciją, kuri, atseit, 
turėtų atslugdyti po Ant
rojo pasaulinio karo su
sidariusią įtampą, bet, 
kas svarbiausia, įtvirtin
tų dabartinį Europos te
ritorinį status quo. Kaip 
žinia, įtampos priežas
tis yra pokarinės Euro
pos problemos, kurias 
sukūrė sąjungininkų 
(Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Didžiosios 
Britanijos) nuolaidos ir 
Stalino savivalė. Tos 
problemos kankina Eu
ropą jau trečias dešimt
metis, ries taikos sutar
tis su Vokietija nebuvo 
pasirašyta ir jų, tų pro
blemų, niekas neišpren- 
dė. Dabartiniai Stalino 
politiniai įpėdiniai, nu- 
delsus Vokietijos taikos 
sutartį ad calendas gra- 
ecas, taisosi apeiti ją 
Europos saugumo konfe^. 
rencija ir pačių panie
kinto pirmatako (Stali
no) sukurtąsias proble
mas, užuot jas iš esmės 
sprendę,-taikstosi for
maliai ilgam laikui įtvir.. 
tinti. Tai sukta dabarti
nių Kremliaus viešpa
čių gudrybė gauti Sovie
tų Sąjungos užgrobi
mams kad ir kitoniško 
pavidalo tarptautinį pri
pažinimą, ilgam laikui 
sukaustantį Rusijos pa
vergtąsias tautas jos 
priespaudoje, o Europą 
paliekantį kamuojamą 
Antrojo pasaulinio ka
ro sukurtųjų problemų, 
kad būtų jai (Europai) 
sunkiau spirtis, o Krem
liui lengviau ją, pasitai
kius palankiai progai, pa
glemžti.

Nuostabu, labai bū
dinga, dar labiau liūdna, 
kad Europa nenori su
prasti Kremliaus kėslų. 
Jei prieš metus dar bu
vo abejonių, -pasiseks 
ar ne Maskvai susodin
ti Europą prie tariamų 
jos saugumu susirūpinu
sios konferencijos sta
lo, — tai šiandieną tokių 
abejonių jau beveik ne
bėra: vadinamojo Euro
pos saugumo konferen
cija greičiausia įvyks, 
tik kol kas dar esama 

sroviniai Vasario Šešio 
liktosios minėjimai ska
tintini ir remtini, bet 
jie jokiu būdu neturė
tų menkinti pagrindinių 
parengimų. Šiuose pri
vačiuose parengimuose 
labai derėtų baigti ran
kioti parašus peticijai, 
kiek jų dar nesurinkta 
pagrindiniuose parengi
muose. O toji peticija, 
kaip jau nekartą skelbta, 
bus įteikta JAV prezi
dentui Nixonui prieš jo 
kelionę į Maskvą. Joje 
išreikšti pagrindiniai 
mūsų reikalavimai: pro
testas dėl neteisėtos ir 
priverstinės Lietuvos 
okupacijos, religijos 
persekiojimo Lietuvoje, 
pagrindinių žmogaus 
teisių pažeidimo ir dėl 
neteisėto, brutalaus Si
mo Kudirkos nuteisimo.

Jeigu pavergtieji skųs 
tis negali — mes turime 
atlikti už juos, tačiau tai 
darytina vieningai, pa
grįstai ir paveikiančiai.

(d)

DR. BR. NEMICKAS

kliūčių nustatyti tikslią 
jos datą. Visa Europa 
jau yra pasikabinusi ant 
Kremliaus meškerės ir 
sutikusi dalyvauti kon
ferencijoje, kuri ketina 
tariamai laiduoti Euro
pai saugumą. Tas yra iš 
dalies suprantama, nes 
Vakarų Europos kraš
tai, nuduodami nematą 
paslėptų tikrųjų Mask
vos kėslų ir tolimesnės 
ateities pavojų, siekia 
klek galint ilgiau naudo
tis dabartine ūkine ge
rove ir, neturėdami 
stambesnės reikšmės te
ritorinių ginčų (žinoma, 
išskyrus Vokietiją), rū
pindamiesi pirmoje eilė
je tik savo marškiniais 
ir, palyginti, be dides
nės širdgėlos linkdami 
palikti Rusijos užgrob
tas valstybes jos prie
spaudoje, leidžiasi į 
Kremliaus peršamąją 
Europos saugumo konfe
renciją. Tik Didžiosios 
Britanijos nusistatymas 
tokios konferencijos po
žiūriu kol kas dar nė
ra viešai išryškėjęs. Ta 
čiau, reikia manyti, kad 
ir ji, Didžioji Britanija, 
nueis tuo pačiu britams 
būdingo politinio prag
matizmo keliu. Jungti
nės Amerikos Valsty
bės, kurių politinis ir ka
rinis vaidmuo Europoje 
yra kol kas labai reikš
mingas, turėdamos di

delių abejonių dėl tokios 
konferencijos tikslingu
mo ir naudingumo, ilgai 
delsė viešai pareikšti sa
vo oficialiąpažiūrą. Ta
čiau pastaruoju metu, po 
valstybės sekretoriaus 
William P. Rogers 1971 
m. gruodžio 1 d. kalbos, 
Amerikos nusistatymas 
yra paaiškėjęs — ji iš 
esmės neboikotuoja Eu
ropos saugumo konferen
cijos, tačiau stato vieną 
sąlygą; būtent, pirma 
reikia išspręsti Berlyno 
klausimas šalis paten
kinančiu būdu, ir tik ta
da atsidarysiąs kelias 
konferencijos konkre
tiems pasiruošimams. 
Kitaip tariant, Jungtinės 
Amerikos Valstybės no
ri, kad Berlyno klausi
mo išsprendimas būtų 
jau įvykęs faktas, prieš 
leidžiantis į Europos 
saugumo konferenciją. 
Ne kitoniškas, reikia ma
nyti, yra ir Vakarų Vo
kietijos nusistatymas, 
nes ji net savo praeitų 
metų rugpiūčio 12 d. va
dinamojo draugiškumo 
sutarties su Sovietų Są
junga ratifikavimą suri
šo su Berlyno klausimo 
išsprendimu. Berlyno 
klausimas yra labai 
komplikuotas: jo negali 
išspręsti vienos—Vaka
rų Vokietija ir Rusija. 
Jį sprendžiant, viena, 
tenka skaitytis su Rytų 
Vokietijos spyriojimu- 
si ir, antra, susitarti 
su Berlyną kontroliuo
jančiais kitais sąjun
gininkais — Jungtinė
mis Amerikos Valsty
bėmis, Didžiąja Britani
ja ir Prancūzija. Ta
čiau šioje byloje rak
tas yra Sovietų Sąjun
gos rankose: ji visados 
gali Rytų Vokietiją pa
lenkti taip, kaip nori, ir 
su kitais sąjungininkais 
sutarti jiems priimtinas 
teorines sąlygas,kurios 

praktiškai galiotų tik 
tol, kol Rusijai būtų nau
dingos, kaip jos praei
ties praktika kad rodo.

Sovietų Sąjungos val
dovai ir spauda mėgina 
nepagrįstai įrodinėti, 
kad Europos saugumui 
laiduoti esąs pats pa
lankiausias laikas ir 
pati geriausia proga, 
nes jokia Europos vals
tybė dabar neturinti te
ritorinių ginčų. Tai 
Kremliui būdingas me
las! Juk Pabaltijo vals
tybės — Lietuva, Latvi
ja, Estija — okupuotos, 
Rusijos satelitai taip pat 
neleidžiami reikšti savo 
teritorinių pretenzijų ir 
priversti tarptautiniuo
se santykiuose laikytis 
jos nustatytos tvarkos, o 
perskrosta Vokietija, 
desperatiškai ieškoda
ma būdų negilinti didžio
sios savo žaizdos, lei
džiasi į pavojingus san
dėrius su Sovietų Sąjun 
ga.

Pabaltijo valstybės 
laikinai nutildytos — 
jos dabar negali tarptau 
tinėje scenoje apkaltin
ti Sovietų Sąjungos, jos 
satelitiniai kraštai pri
versti šokti pagal Krem
liaus muziką, Vakarų Eu
ropa trumparegiškai 
džiaugiasi savo ūkine ge - 
rovė ir užmerktomis 
akimis žvelgia į Euro
pos ateitį. Tik viena Vo
kietija dar buvo šašas, 
kliuvęs Sovietų Sąjungos 
numatytai ateities eks
pansijai arba vadinama
jam Europos saugumui. 
Todėl Kremliaus viešpa
čiai nusprendė ir Vokie
tiją palenkti savęsp. Jie 
praeitais metais pradė
jo piršti Vakarų Vokie
tijai vadinamąją draugiš
kumo sutartį, įtvirti
nančią dabartinį Euro
pos teritorinį status 
quo. Tokia sutartis jau 
yra pasirašyta Maskvo
je 1970 m. rugpiūčio 12 
dieną, bet Bundestago 
(Vokietijos parlamento) 
dar neratifikuota, nes, 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

kaip jau minėjau, jos ra
tifikavimą Vakarų Vo
kietijos vyriausybė su
rišo su Berlyno klausi
mo sprendimu. Sovietų 
Sąjunga, nėra abejonės, 
taisysis visais būdais, 
kad ši sutartis būtų ra
tifikuota, nes Kremlius 
sieks, kad jos suformu
luotas dabartinio Euro
pos teritorinio status 
quo pripažinimas būtų 
pats pagrindinis Euro
pos saugumo būsimo- 
sios konferencijos klau
simas, kurio išsprendi
mas Maskvos pageidau
jama prasme ilgam lai
kui pripažintų jos teri
torinius užgrobimus 
Europoje. Žodžiu sa
kant, Maskva, prieš ei
dama į saugumo konfe
renciją, nori susitvar
kyti su Vakarų Vokie
tija, kad tuo būdu paleng
vėtų teritorinių užgro
bimų tarptautinis pripa
žinimas. Pastaruoju me
tu, kaip galima spėti iš 
Vakarų Vokietijos užsie
nio reikalų ministro 
Scheelio paskutinio vi
zito Maskvoje, Sovietų 
Sąjunga ėmė veržti Vo
kietiją, kad ji greičiau 
ratifikuotų pernai pasi
rašytąją sutartį, net ne
laukdama Berlyno rei
kalų sutvarkymo. Jei Ru. 
sijos spaudimas ir ne
duotų jos laukiamų vai
sių, ji, turėdama Berly
no klausimo raktą savo 
rankose, vis tiek gali 
pasiekti, kad sutartis bū
tų ratifikuota, nebent vi
sas reikalas dar ilgai nu
sivilktų, Vokietijos vy
riausybė po rinkimų pa
sikeistų ir apsispręstų 
peržiūrėti savo pirma- 
takės politiką. Tačiau 
tai tik viltys, neturin
čios stipresnių tikrovės 
pagrindų.

(Bus daugiau)

UŽPRENUMERUOKITE
DIRVĄ
PAPIGINTA
KAINA
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SAVO BIČIULIUI
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Irena KriaučeliOnienė III taut. šokių šventės metu Chicagoje prisega ženklą Julie Nixonaitei. Už jos 
vyras D. Eisenhowerį Kajeckienė, Lietuvos pasiuntinys VVashingtone J. Kajeckas, J. Daužvardienė, da
bartinė Lietuvos Garbės konsulė Chicagoje, ir III taut. šokių šventės pirmininkas dr. L. Kriaučeliū- 
nas. - '

MŪSŲ JAUNYSTĖ TAU, 
TĖVYNĖ LIETUVA

Sausio 12 d. vakare 
Irenos ir dr. Leono 
Kriaučeliūnų namuose 
buvo susirinkę IV Laisr 
vojo Pasaulio Lietuvių 
Tautinių Šokių Šventės 
komitetas ir spaudos at
stovai informacinei kon
ferencijai, kurią prave
dė pats šventės rengimo 
k-to pirm. dr. L. Kriau- 
čeliūnas. Konferencijo
je šalia kitų dalyvavo 
JAV LB Tarybos pirm, 
inž. Vyt. Kamantas, 
šventės muzikinės da
lies vadovas muz. A. 
Vasaitis, šventės k-to 
vicepirm. A. Modestas, 
sekr. B. Vindašienė, in
formacijos vadovė R. Ru
daiti enė ir kiti. Konfe
rencijos eiga buvo fil
muojama "Lietuviai te
levizijoje" darbuotojų.

Atidaręs konferenciją 
ir pasidžiaugęs dalyvių 
gausumu, dr. L. Kriau- 
čeliūnas padarė pagrin
dinį pranešimą. Vado
vauti šventės komitetui 
jis buvo pakviestas 1970 
m. gruodžio mėn. JAV 
LB cv pirm. V. Volerto. 
Pasiūlymą, ilgiau ap
svarstęs, sutiko priim
ti meilės jaunimui ir 
taut. šokiams vedamas. 
Iki šiol busimosios šven
tės reikalai esą gerame 
kelyje, didelių bėdų nė
ra, o mažesnių niekad 
netrūksta.

1972 m. liepos 2 d. 
Amfiteatre, Chicagoje

V L. RAMOJUS

įvyksiančios šokių 
šventės apimtis keičia
si ta prasme, kad joje 
dalyvaus šokėjai ne tik 
iš JAV ir Kanados, bet 
taip pat iš Anglijos, Vo
kietijos, Argentinos, 
Uragvajaus. Todėl IV 
Tautinių šokių šventė va
dinasi nebe "JAV ir Ka
nados lietuvių", bet 
"Laisvojo Pasaulio Lie
tuvių". Šventei šūkis pa
rinktas "Mūsų jaunystė 
tau, Tėvyne Lietuva". 
Jo autorius yra "Drau
go" moderatorius kun. 
Pr. Garšva.

Toliau dr. L. Kriau- 
čeliūnas skaičiais įrodė 
tautinių šokių švenčių 
augimą. II taut. šokių 
šventėje dalyvavo 1043 
šokėjai, III — 1510, o 
IV taut. šokių šventėje 
jau yra užsiregistravę 
dalyvauti per 2000 šokė
jų, jaunimo bei mokyk
linio amžiaus vaikų.

Pradėjus ruoštis IV 
taut. šokių šventei, ypač 
buvo pastebėtas šokių 
mokytojų trūkumas. To
dėl praėjusią vasarą In
dianoje pas Jonynus bu
vo suruošti taut. šokių 
mokytojų kursai, kurie 
LB tekainavo tik 3,500 
dol., bet buvo paruošti 
ir diplomus gavo 37 mo
kytojai, kurie mažiau
siai bent dešimčiai me
tų įvairiose vietose pra

KARALIŪNUI REIKIA

KRAUJO VYT. ALANTAS

— Aš turiu savo galvą, — Laima dėjosi trupu
tį įsižeidusi.

— Aišku, tu turi savo galvą, bet kol čia nepasi
painiojo eskulapas, viskas buvo kitaip.

— Už savaitės jis išvažiuoja Europon ir čia ne
begrįš.

— Nieko geresnio jis ir sugalvoti negalėjo!
— Bet jis gali savo planus pakeisti, jei aš su

tiksiu už jo tekėti.
Prie baro staiga užstojo tyla. Vytenis vienu 

atsikvėpimu išgėrė savo stiliuką ir atkišo Jovaišai 
vėl pripilti.

— Jūs abu mano geri draugai, — kalbėjo Lai
ma mąstingai. — Man kartais rodos, kad aš svyruo
ju, kaip nendrė, kurios šaknys įaugusios į kažkokį 
nugrimzdusį kontinentą. Tėtis man pasakojo, — ji 
žvilgterėjo į tėvą, — kad senovės lietuviai tikėję į 
Likimą, kad Likimas jiems buvęs lyg kažkoks die
vas. Gal ir aš laukiu lietuviško Moiros ženklo va
žiuoti medaus mėnesio su Styvu į Europą, ar kraus
tytis su tavimi į naują namą? — ji nusijuokė.

— Kol namas bus pastatytas, mes irgi galė
tume važiuoti Europon medaus mėnesio, o gal ta 
proga aplankytume ir Lietuvą? Ar nenorėtum pama

DIRVA

tęs taut. šokių egzisten
ciją.

Norint šventėje sutelk
ti didesnį šokėjų skai
čių iš viso laisvojo pa
saulio, dr. L. Kriauče- 
liūnui asmeniškai savo 
lėšomis tenko lankytis 
Londone, Vasario 16 gim
nazijoje V. Vokietijoje, 
o taip pat ir Muenchene, 
kur gyvuoja taut. šokių 
grupės. Visur rastas gy
vas entuziazmas, bet 
kartu ir didelė lėšų sto
ka. Todėl ir IV taut. ša
kių šventės sąmata, ku
ri savin suburs visos ei
lės pasaulio kraštų šo
kantį lietuvių jaunimą, 
pasidaro labai didelė: ji 
sieks 90,000dol., kaftuo 
tarpu praėjusios šven
tės sąmata buvo apie 69, 
000 dol. Bet čia dr. L. 
Kriaučeliūnas, pats am
žinai kitiems stambias 
sumas aukodamas, nenu
simena. Kovo ir balan
džio mėnesiais Chica
goje bus pravestas pla
čios apimties vajus au
koms IV taut. šokių šven
tei telkti. Todėl jis nuo
širdžiai kvietė tą vajų 
kaip galima daugiau 
spaudoje išgarsinti.

Dr. L. Kriaučeliūno 
pranešimas, kuriotikpa 
čias pagrindines mintis 
čia iškėliau, buvo labai 
konkretus ir dalykiškai 
paruoštas. Buvo aiškiai 
jaučiama, kad pirminin
kas ir visas jo vadovau

jamas komitetas įdarbą 
įsijungė su pilna energi
ja ir taip pat nemažu 
patirties bagažu. Tik, iš 
girdus 90,000 dol. sie
kiančią IV taut. šokių 
šventės sąmatą ir kartu 
žinią, kad parduoti bilie 
tai gal tepadengs tik pu
sę numatytų išlaidų, ne 
vienas skaičiavom, kiek 
šį pavasarį gyviesiems 
lietuviams teks sudėti 
aukų: IV taut. šokių šven 
tei apie 40,000 dol., Jau 
nimo kongresui — 150, 
000, "Jūratės ir Kasty
čio operai" — apie 10- 
15,000, Jaunimo centro 
statybos užbaigimui — 
120,000 ir t.t.

Po pirmininko pra
nešimo žodįtarėlVtaut. 
šokių šventės muzikinės 
dalies vadovas muz. Al
vydas Vasaitis. Jis pra
džioje pabrėžė, kad pa- j 
kvietimas tokiom parei
gom jį nustebino ir nu
džiugino. "Iškelti lietu
viško jaunimo garbę, ir 
ją išlaikyti tinkamoje 
aukštumoje yra pats 
didžiausias mano no
ras..." Toliau muzikas 
pasakojo, kad šventėje 
dalyvaus du orkestrai
— pučiamųjų ir liaudies 
instrumentų. Pastarąjį 
sudarys montrealiečiai, 
vadovaujami Z. Lapino. 
IV taut. šokių šventei 
yra užsakytas ir specia
lus maršas, kurį rašo 
muz. Br. Jonušas. 
Taut. šokių šventės mu
zikinės dalies vadovui 
tenka gerokai vargti su 
gaidomis, bet jos neužil
go jau bus paruoštos. 
Tuo tarpu šventės re
pertuaras jau senokai iš 
siuntinėtas visoms už
siregistravusioms gru
pėms.

JAV LB Tarybos 
pirm. inž. V. Kaman
tas savo trumpame žo
dyje ypač aukštai iškė
lė faktą, kad šventės me
no vadovė G. Breichma- 
nienė į P. Ameriką su
sipažinti su tenykščiais 
šokėjais ir patikrinti, 
kaip jie ruošia šventės 
repertuarą, buvo nuvyku
si dr. L. Kriaučeliūno 
iniciatyva ir lėšomis. 
Inž. V. Kamanto žo
džiais, tai, ko per ilgą 
laiką negalėjo padaryti 
organizuota Lietuvių 
Bendruomenė, dabar 
padarė vienas žmogus
— IV taut. šokių šven
tės pirmininkas.

(Nukelta į 5 psl.) 

tyti Vilnių ir karaliaus Gedimino kalną?
— Vytenis kalba labai išmintingai! — Jovaiša 

prisipylė savo stikliuką ir kilstelėdamas šūktelėjo: 
— Laimingos kelionės į Lietuvą!

II
Savo miegamajame Laima nusivilko išeiginę 

suknelę, nusimovė vystą ir apsivilko naktiniais 
marškiniais. Ji buvo truputį išgėrusi likerio, jai 
kvaito galva, bet gal ne tiek nuo išgėrimo, kiek 
nuo abiejų vyrų visą vakarą ją glamonėjusių 
žvilgsnių...

— Jie kaip šuneliai sekiojo mane ir paskum 
dar apsilojo, — ji šyptelėjo aipiai nusirąžydama.

Dideliame tualetiniame veidrodyje atsispindė
jo jaunos moters aki veriąs grožis: vešlūs kašta- 
niniai plaukai, platūs, nuogi, dailiai apvalainus pe
čiai ir tokios pat saulės nudegintos rankos. Laima 
mėgo sportą, gamtą, gryną orą ir saulę. Moteriš
kas grožis joje darniai jungėsi su sveikata. Ji su 
pasididžiavimu ir dėkingumu pagalvodavo, kad mo
tina gamta ją kurdama turėjusi prieš akis idealios 
moters tipą. Iš jos turėjo gimti sveika ir stipri ge
neracija. Tatai ji labai gerai suprato būdama biolo
gė. Draugų tarpe ji išsiskyrė iš kitų drąsia, bet ele
gantiška laikysena ir savarankia, bet tuščio afiša
vimosi nemėgstančia galvosena. Ji manėsi žiūrinti 
į gyvenimą blaiviai ir atvirai ir bet kokią romanti
ką su panieka vadino "nesubrendėlių pramoga". Jai 
sukako 23 metai. Ji baigė universitetą ir ateinantį 
rudenį rengėsi pradėti mokytojauti.

Laima vėl nusirąžė. Ji jautėsi pavargusi, bet 
tai nebuvo nuovargis, kuris stumia įlovąiružmer-

J. GRAUDA

1972 m. sausio 26 d.

Permanentinis įšaldymas
Vienose politinėse svarstynėse pasitaikė lies

ti jautrias politines temas. Tos politinės temos su
daro politinės išeivijos stuburkaulį. Tik dėl atsida- 
vusiai-karšto tų temų svarstymo, esame gyvi, kūry
biški, su kanibališku apetitu kramtome vienas ki
tą ir turtiname vitaminų kiekį savo organizme.

— Ponai, — įkvėptai kalbėjo vienas iš svars- 
tybininkų, — palikime mūsų jautrias politines te
mas be išsprendimo! Išsprendimas perkels tas gy
vas temas iš posėdžių darbotvarkių tiesiog į aklus 
stalčius. Netekę tų amžinai gyvų temų savo posė
džiuose nebebūsime ir amžinai gyvais politikais. 
Tiktai, vis pradėję ir vis nebaigę gyvybinių temų, 
mes turime objektą, ties kuriuo galime ginčytis, 
bartis, gerai išsikolioti. Tai mūsų gyvybės ženklai.

— Bravo, — suriko keli svarstybininkai, su
pratę našią posėdžio dalyvio mintį. — Mes neturi
me skelbti amnestijas vienas kitam. Kitaip netek
sime veiklos arenos. Mes turime įšaldyti ir, po 
kiek laiko, vėl atšaldyti jautrias politines temas.

— Valio, permanentinis įšaldymas! — rikte
lėjo sumanymo entuziastai.

Ir visi pradėjo džiūgauti, kad paranku jaut
rias politines idėjas šaldinėti ir vėl šildinėti. 
Permanentinis svarstybinių ginčų objektas, liu
dijąs mūsų politinę gyvybę. Politiniame judėjime 
svarbus ne reikalo išsprendimas, bet bruzdėji
mas dėl reikalo sprendimo.

Kaip visad, tuzinui optimistų gimsta vienas 
pesimistas. Toks buvo čia ir pasakė:

— Idėjos, kaip žinoma, yra nemirtingos. Nie
kad neišsprendžamas reikalas, kurį paranku įšal
dyti, yra idėja, mano mieli ponai. Idėjos, kaip ži
note, nemirtingos.

Ir įspėjančiai pakėlęs rodomąjį pirštą į lu
bas, pridūrė:

— Bet mes, svarstybų dalyviai esame mirtin
gi. Idėjos, klausimai, problemos, barnių objektai 
gali būti įšaldomi ir atšildomi, bet kas bruzdės ties 
atšildytomis idėjomis ir ginčais, jeigu ...mesmir
sime?

Svarstynės užtruko iki paryčių. Problema sun
kiai davėsi apvaldoma, kol vienas iš dalyvių, geras 
fizinių mokslų žinovas, pasiūlė:

— Permanentinis įšaldymas geba priturėti gy
vybę įšaldytame kūne. Buvo išbandytos žuvelės. 
Įšaldytos iki absoliutinio nulio temperatūros, jos 
buvo atšildytos ir... atgijo. Jos buvo greitos ir 
miklios, mano ponai! Ir kodėl to netaikyti žmo
nėms? Pavyzdžiui, galima įšaldyti iki absoliutaus 
nulio visus šių svarstybų dalyvius ir atšildyti juos 
po... šimto metų. Du tūkstančiai septyniasdešimt 
antraisiais metais, tik įsivaizduokite, mes ir vėl 
sėdinje šiose svarstytose, kovojame dėl jautrios 
politinės temos, ginčijamės, įrodinėjame, svaido
mės sarkazmais! Nuostabus mūsų politinės gyvy
bės įrodymas!

— Valio mūsų permanentinis įšaldymas! — 
vėl riktelėjo dalyvis entuziastas. — Tai mūsų 
permanentinė politinė gyvybė!

Svarstybose išsekę dalyviai vienbalsiai pave
dė savo fizikui sužinoti permanentinio įšaldymo są
lygas: kuriam laikui, kur laikomas įšaldytas as
muo, kiek kainuoja? Visiems buvo savotiškai paki
lu galvoti, kad ir du tūkstančiai septyniasdešimt 
antraisiais metais jie sueis draugėn ir vėl iš naujo 
pradės svarstyti tokią jautrią ir šįvakar neįveikia- . 
mą temą.

Tik kai jie mieguistai sujudo namop, vienas 
apsidairė ir pasakė:

— Juk tuo laiku, kaip aš būsiu įšaldytas, ma
no žmona nebus įšaldyta. Tai tema svarbesnė už 
jautriausias politines temas.

kia akis, tai buvo nuovargis dėl besiliejančios per 
kraštus jaunystės energijos, kuri maudžia susitel
kusi širdyje ir reikalauja pasidalyti su vyru kūno 
intimybėmis. Laima jautėsi visai prinokusi pradė
ti tą gyvenimo laikotarpį, kuris yra svarbiausias 
moteriai ir kuris vadinasi motinystė...

— Aš pribrendusi būti motina, aš noriu būti 
motina, aš būsiu motina! — ji šypsojosi žiūrėdama 
spindžiomis akimis į savo gyvastingų sulčių pri
tvinkusį kūną, kuris atsispindėjo veidrodyje. — Sma. 
gu kai paskui tave sekioja vyrai... Man pakanka mos
telėti mažyliu piršteliu, ir aš tapsiu ponia Daugvy- 
diene arba Mrs. Long! Jie kovoja dėl manęs, kaip 
liūtai, bet jei liūtė neatsilieps šaukiama, liūtai iš
lakstys ieškoti kitų, — ji nusijuokė.

(Bus daugiau)
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DOSTOJEVSKIS DUKTERS 
PARAŠYTOJ STUDIJOJ
Feodoro Dostojevskio 

tėvas Mykolas, And
riaus sūnus, buvęs ori
ginalus ir įdomus žmo
gus. Teturėdamas tik 
penkiolika metų, jis, su 
sipykęs su tėvu ir bro
liais, pabėgęs iš namų, 
atvykęs į Maskvą, čia 
baigęs medicinos moks
lus. Sulaukęs 50 metų 
amžiaus, matyt, neri
maujančios sąžinės ver
čiamas , pradėjęs savo 
giminių ieškoti per spau 
dą, deja, niekas į jo 
šauksmą neatsiliepęs. 
Tačiau, nors nuo šeimos 
ir atitrūkęs, vaikams, 
jų tarpe ir būsimam 
rašytojui, savo kilmę 
tvirtai į sąmonę įkalęs, 
nes Dostojevskytei ne 
tik tėvas, bet ir dėdės 
gana dažnai sakydavę: 

"Mes, Dostojevskiai, 
esam lietuviai, bet ne 
lenkai. Lietuva žymiai 
skiriasi nuo Lenkijos".

Meilė Dostojevskytė, 
ir be minėtų dalykų, at
skleidžia dar nemažą 
kiekį įdomių minčių ir 
samprotavimų. Kai bėda-

MŪSŲ JAUNYSTĖ,,.

(Atkelta iš 4 psl.)
Vėliau kilusiuose klau.

Simuose dar paaiškėjo, 
kad iš tų 37 tautinių šo
kių mokytojų, kurie pra
ėjusią vasarą baigė spe
cialius kursus, 24 su sa
vo grupėmis dalyvaus bū
simo joje šventėje. Tai 
vėl gražus laimikis kū
rybingai ateičiai. Taip 
pat suvažiuosiantiems 
šokėjams viešbutyje yra 
užsakyta 130 kambarių, 
kad iš ten autobusai juos 
lengviau nuvežtų į repe
ticijas, o šventės dieną 
— į pačią šventę. Kai 
kurias grupes, atvyk- 
siančias iš toliau, ypač 
užjūrio, in corpore glo
bos chicagiečių šokėjų 
grupės. Tuo tarpu po 
šventės įvyks milžiniš
kas banketas tamepačia- 
me Amfiteatre, o prieš 
šventę dar numatoma vi
siems suvažiavusiems 
suruošti kultūringą pa
rengimą koncertinėje 
Marijos aukšt. mokyk
los salėje.

Žodžiu, spalio 12 d. 
konferencija Kriaučeliū
nų bute dvelkė labai pa
kilia nuotaika, nes iš pra
nešimų aiškiai matėm, 
kaip rimtai ruošiama IV 
Laisvojo Pasaulio Lie
tuvių Tautinių šokių 
šventė, kaip planingai 
darbai rieda pirmyn, o 
svarbiausia, kad tauti
nių šokių šventės savo 
apimtimi ne mažėja, bet 
vis auga.

Pasibaigus konferen
cijai, buvo suruoštos vai 
šės ir pradėta sudaryti 
spaudos komisija. Į ją 
vienas iš pirmųjų pa
kviestas sutiko įeiti 
Draugo moderatorius 
kun. Pr. Garšva. Kiti 
spaudos komisijos na
riai bus paskelbti vė
liau, tuo tarpu J. Janu- 
šaitis pats vienas iki 
šiol jau suspėjo parašy
ti ne vieną dešimtinę 
straipsnių. Jo vardą pa
minėjus, buvo nuošir
džiai paplota.

STASYS SANTVARAS

ma apie Lietuvos isto
rinę praeitį, ji iškelia 
jos galybę, pavyzdingą 
teisinį susitvarkymą, va
dina Lietuvą laisvės 
kraštu, darančiu įtaką 
visiems kaimynams, ku
riame ir patys rusai ieš 
koję užtarimo ir prie

Feodoras Dostojevskis

globsčio. Anot jos, tai 
esanti šalis, kurią pa
milo mokslininkai ir po
etai.

Aptardama lietuvius, 
jų būdą, ne vieną kartą 
kaip autoritetingu šalti 
niu, ji remiasi Vydūno 
darbu La Lituanie dans 
le passė et le prėsent 
(Lietuva praeity ir da
barty).

Aišku, daugiausia vie
tos savo veikale jis ski
ria Dostojevskių šeimai 
ir savo tėvui Feodorui 
Dostojevskiui, gana pla
čiai pasakodama apie jo 
kūrybinį darbą, jo var
gus ir rūpesčius, jo san
tykius su ano meto rusų 
rašytojais, ypač pabrėž
dama tėvo būdo tiesumą, 
atvirumą, kilnumą, jo ne
paprastą ištvermę net 
ir sunkiausiose gyveni
mo valandose, nepamirš
dama pridurti, jog tie 
taurūs bruožai esą ne 
kas kita, o lietuvių tau
tos būdo dovana Feodo
rui Dostojevskiui.

Kalbėdama apie ru
sus, nors ir jiems vie
tomis nesigaili pagyri
mų, vadina juos jauna 
tauta, chaose skendin
čiais žmonėmis, cini
kais ir arogantais, nepa
jėgiančiais per amžius 
išsivaduoi iš despotiz
mo, nors, be abejonės, 
turinčiais šviesią ateitį, 
kuri ateisianti su rusų 
tautos išsilaisvinimu ir 
subrendimu. Tuo tarpu 
jų gabumai tebesą užuo
mazgoj, o gal ir sąlygų 
neturį pilnai atsiskleis
ti. Pvz., tardama, kad 
jos tėvas gerai mokėjęs 
prancūzų ir vokiečių kal
bas, iš viso, svetimų kai - 
bų mokęsis greitai ir 
lengvai, sako, kad rusų 
buržuazija tų mokslų 

dar nepajėgianti įveikti 
rusai svetimom kalbom 
kalbą biauriu akcentu, 
lyg kažkokiu žargonu. 
Svetimas kalbas gerai 
išmokstą tik ukrainie
čiai, lenkai ir lietu
viai...

Būdinga, kad Dosto
jevskytė lenkų, ukrai
niečių ir rusų žymiąsias 
didikų šeimas kildina iš 

lietuvių. Romonovai, Ru
sijos carai nuo XVII a., 
buvę prūsų lietuvių kil
mės didikai, Satykovai 
buvę _ lietuviai Saltykai 
(gal Šaltikai?), visi Go- 
licinai buvę gediminai- 
čiai. Keistokai skamba 
tik Levo Tolstojaus gi
minės kildinimas iš vo
kiečio pirklio Diek šei
mos, įsikūrusios Mask
voj, nes, kaip žinoma, ir 
Tolstojai, patys sudarę 
savo giminės medį, į jo 
kamineą įrašė Gedimi- 
naičius. Aplamai, lietu
viai didikai ir bajorai 
Rusijoj buvę laikomi di
delėj pagarboj, jiems vi 
sur durys buvusios at
vertos, jų papročiai per
imami ir įsisavinami. 
Ir pačios gražiosios, pa
čios kilmingosios rusų 
diduomenės moterys, 
jei tik lietuvis bajoras 
pasibelsdavo į jų šir
dis, nepajėgdavusios pa 
gundai atsispirti, tokia 
buvusi šviesi, patraukli 
ir svaiginanti lietuvių 
kilmės aureolė.

Tokius teigimus tar
dama, aišku, Dostojevs 
kytė jų nesugaudė ore — 
jos studija iš tikro yra 
rimtas darbas, daugu
ma jos tarimų paremta 
istorinėm žiniom, archy. 
vų dokumentais.

Tačiau, kaip žinom, 
maža tėra žmogaus dar
bų, kurie neturėtų šio
kios ar tokios spragos, 
vienokių ar kitokių trū
kumų, nesukeltų abejo
nių. Tokių dalykų ran
dams ir Dostojevskytės 
studijoj. Ypačiai gi tuo
se jos darbo puslapiuo
se, kur ji kalba apie Lie
tuvos didžiųjų kunigaikš
čių, didikų ir bajorų kil
mę. Jos- surinktom ži
niom, jos nuomone, Lie-

Šiomis dienomis Lie
tuviškosios knygos klu
bas išleido finalinį Juo
zo Kralikausko mindau- 
ginės trilogijos tomą — 
Vaišvilkas.

Pirmieji šios triologi- 
jos romanai Titnago ug
nis ir Mindaugo nužudy
mas pasirodė 1962 ir 
1964 metais. Romanai bu
vo apvainikuoti Draugo 
romano konkurso premi
jomis. Jie sulaukę gau
sių vertinimų. Ypač do
mino rašytojo pastanga 
Titnago ugnyje veikėjų 
lūpose filologiškai atkur
ti aptariamo laikotarpio 
kalbą.

Vienok, tai buvo tik 
viena iš daugelio įdo
miausių veikalo deta
lių. Koloritas ir sutirš
tintos veikėjų aistros, 
nesuvaldomas jų noras 
gyventi, siekti valdžios 
ir savaip suvokti savo 
gyvenimo prasmę, pir
muosius trilogijos ro
manus padarė patva
riais kertiniais akmeni
mis šio monumentalaus 
sumanymo ralizavime. 
Vaišvilkas yra trilogi
jos baigmė, vainikas ant 
pastatytų rūmų stogo.

Vaišvilkas atsklei
džia istorinę panoramą 
Mindaugui žuvus. Sūnus 
ateina keršyti tėvo žu
dikams .

Vaišvilkas yra titaniš 
kai tragiška asmenybė. 
Jis nužudyto Lietuvos ka
raliaus sūnus, vienuolis 
pravoslavas, laikinai už 
sidėjęs karinius šarvus. 
Su tais šarvais karalai
tis vienuolis, kariuome- 

tuvos didieji kunigaikš
čiai, didikai ir bajorai 
buvę normanų kilmės. 
Normanai, laikydamie
si savo papročių ir bū
do, įsikūrę svetimam 
krašte, greitai vesdavę 
to krašto moteris, nu- 
tautėdavę, prisitaikyda
vę prie naujos šalies ti
kėjimo, būdo ir papro
čių, bet, būdami aukš
tesnės kultūros, jie tu
rėdavę didelės įtakos 
krašto valstybiniame ir 
kultūriniame gyvenime. 
Pusiau normanai, pu
siau lietuviai buvę ir 
Lietuvos valdovai bei di
dikai, kartais sulietuvė- 
ję normanai. Net ir Riu- 
rikas į Kijevo sostą at
vykęs ne iš Skandinavi
jos, o iš Lietuvos. Tai 
jų, normanų, įtakos dė
ka Lietuva pasiekusi is
torinio sušvitimo ir gar
bės. Užtat Dostojevsky-, 
tė lituanofilus net paba
ra: girdi, visai bei rei
kalo jie savo kunigaikš
čių vardus sulietuvino 
ir juos vadina Gediminu, 
Algirdu, Vytautu...

Tiesa, ne paslaptis, 
kad normanai su Lietu
va turėjo reikalų ir su
sidūrimų, per Lietuvą 
jie keliavo į Rytus ir 
Pietus, Lietuvos keliais 
ėjo jų prekyba su anais 
kraštais. Žinom ir tai, 
kad Mažojoj Lietuvoj, 
Kranto apylinkėse, ar
cheologai atrado norma' 
nų kapines. O jeigu yra 
kapinės, tai turėjo būti 
ir jų sodybos, siekusios 
ne tik pamarį, bet gal ir 
gilesnes krašto vietas. 
Tik, kaip man atrodo, mi
nimos Dostojevskytės 
nuomonės, net ir po pen - 
kiasdešimties metų, dar 
tebėra tik hipotezės, ne
įrodyti teigimai.

(Bus daugiau)

JUOZAS KRALIKAUSKAS

nės lydimas, įžengia iš 
slaviškųjų provincijų, 
kur jis gyveno vienuoly
no celėje į Lietuvą, per 
dėm dar lietuviškai tra
dicinę, atsidavusią sa
vo senam tikėjimui ir 
kiekviena pasaulėjautos 
ir pasaulėžiūros niuan
są suprantančią savaip, 
skirtingai, ne taip, kaip 
supranta ir išgyvena 
Vaišvilkas.

Vaišvilkas jungia su 
savo keršto misija ir 
apaštalavimo misiją. 
Jis apkrikštys Lietuvą, 
sugrąžins Kristui savo 
tėvo kraštą. Vaišvilkas 
jau nebejaunas. Jis pri
pildomas skaudžių remi
niscencijų, buvusi ir nau
jai apsvarstoma meilė, 
jo aštrūs priešai — gi
minės, jo atrastas sū
nus, kuris skelbia idėji
nę kovą savo tėvui... Vis 
kas tai su kaupu skaus
mu ir apmaudu pripildo 
Vaišvilko žygio turinį. 
Tas žygis, Vaišvilko 
gyvenimo baigmės epi
zodas ir yra J. Krali
kausko veikalo siužetas.

Daugelio asmenų intri 
gos , įtakų ir valdžios šie - 
kiai, ideologiniai lūžiai, 
stiprūs, atkaklūs, aist
rų sklidini charakteriai 
ir tam tikra lemties 
dvelkmė, tikra antikinių 
ir lietuviškų dievų nule- 
mimo skirtis — perke
lia veikalo apimtį iš dra 
mos į tragedijos sritį.

Tam įspūdžiui talki
na autoriaus pakiliai eks 
presyvus dėstymo bū
das. Dialogų gausa pri
mena sceną. Dialogas 
sklidinas aistros, spal
vingų alegorijų posakiuo
se; jis beveik visad la
koniškas, dažnokai gru
bus ir kategoriškas.

Dialoge, kaip ir aplin
kos vaizdavimo fragmen 
tuose autorius rūpestin 
gai neišsiblaško detalė
se, bet koncentruoja 
skaitytojo dėmesį ir ke 
lėtą ryškių, būdingų sce
nos ornamentų. Keliais 
žodžiais, lyg rūpestin
gas dramaturgas poteks
tės išnašose, Kralikaus- 
kas pamato ir liepia skai
tytojui matyti išvaizdą, 
rūbą, menės skobnį, puo 
dų rūšį, net valgio kvaps
nį.

Savo temos išvystyme 
autorius nepriklauso
mai savarankus. Dėl 
daugelio detalių enci
klopediniai duomenys ty
li, arba ir nuneigia ro
mane minimą faktą. Ar 
buvo Vaišvilkas Athoso 
vienuolyne? Ar jo vie
nuoliškasis vardas bu
vo Elizėjus? Ar slaviš
kosios giminės nužudė 
Vaišvilką? Dažnas en
ciklopedinis šaltinis čia 
nepatenkins mūsų smal
sumo. Dargi užgins au
toriaus teigimą. Tačiau 
tas savotiškos nostalgi
jos ir aitrių konfliktų 
veikalas piešia mums 
savo teiginius, kaip dia
logų ir vaizdų žodžiai - 

naujadarai, Vaišvilkas 
yra daiktas savyje. Gal 
būt Vaišvilko žygio tere- 
na yra interpretacinė, 
be abejo, veikale veikią 
asmenys yra veikiantie
ji scenoje fikciniai da
lyviai... Nekitaip elgėsi
H. Senkevičius savo gar 
šioje triologijoje.Irčia, 
veikalo tikslas nėra au
tentiškumas, bet dvasia, 
dvelkmė, meninė tikro
vė. Čia glūdi Kralikaus
ko didysis laimėjimas.

Jis davė nepaprastą 
savo tragiškuoju grožiu 
mūsų istorijos asmenį. 
Autorius suprato, kad 
Vaišvilkas yra bizan
tiškosios krikščionybės 
padaras: kontepliacinis 
savo celės vienuolis li
kimo įnoriu įstumtas į 
istorijos chaoso sūkurį. 
Jis pilnas lyrizmo. Lie
tuva, kurion jis sugrįž
ta keršyti, jam vis ir 
vis gamtos ir senų jaut
rių išgyvenimo nostal
gija ir lyrika.

Autorius apsupo Vaiš
vilką daugeliu persona
žų. Jie pakankamai įvai
rūs, nors knygos rėmai 
neleido antraeiliams ro
mano veikėjams skirti 
tiek pat dėmesio ir at
rasti juose tiek subtilių 
tonų, kaip buvo skirta 
Vaišvilkui. Ypatingai 
čia nukenčia moterys. 
Tai perdėm vyriškas ro
manas.

Įžengdamas į Lietuvą 
Vaišvilkas dekoratyviai 
rengėsi grumtis sugyve
nimu, kaip Tezėjus su 
Minotauru. Įvykių bėgy
je, kaip tikras vienuolis 
Vaišvilkas atranda, kad 
nekenčiamas Minotau- * 
ras yra jo prigimtyje, 
antrasis jo ego. Šia pa
straipa Kralikauskas 
intelektualiai praturti
na veikalą, iš istorinio 
romano rubrikos artė
damas į psichologizmą.

Populiariai ryškios te 
mos nuskamba veikalo 
orkestracijoje. Tai vis 
ryški janičarų tema, tau
tai plyštant karų ir savi
tarpės neapykantos po
veikyje. |domi vidinė ko 
va tarp idilinio atsisky
rėlio pasaulio ir viešu
mos. Karalaičio ir vie
nuolio santapa viename 
asmenyje. Skausmingi 
santykiai su sūnumi. Ne 
paprastu grožio vualiu 
apipinti vis lyg probėgi- 
niai autoriaus posakiai 
apie Vaišvilko meilępra- 
rastai Ringailei ir vis 
nerealizuojamai Gaudi- 
mantei. Pagaliau realiai 
ir strategiškai sueina
me su standartizuotais 
Koložos igumeno ir Ki
jevo metropolito nuosta 
tais, aptariančiais krikš
čionybės, kaipo organi
zacijos, siekius.

Ateityje, savaime aiš
ku, trilogijos veikalus 
skaitys vieną po kito. 
Dings romanų išleidi
mo protarpio lūžis. Ne
lyginant mums dabar 
kaip vientisas kūrinys 
egzistuoja Senkevičiaus 
ar Merežkovskio trilo
gijos. Vientisumo prob
lema ypatingai aktuali 
aiškios istorinės per
spektyvos trilogijoje. 
Ekspresyvus veikalų 
pristatymas, epochos 
aistrų veikėjai, ankstes
nių pirmųjų romanų sa 
vo veiklos stimulais tu
rėjo viršegoistinius tiks- 
lūs. Vaišvilkas į šį pil
nutinių asmenų tarpą 
įžengia kito kontrapunk- 

(Nukelta į 6 psl.)
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS

• Studentų kūrybinis sa
vaitgalis, kuriame buvo su
rengtas koncertas ir jaunų
jų menininkų paroda pra
ėjo su pasisekimu.

Koncertą atidarė ir pro
gramą pravedė sausio 15 d., 
8 vai. Lietuvių Namuose Ai
da Smalinskaitė.

Ramūnas ir Laima Unde- 
riai padainavo; Stok ant 
akmenėlio, Lik sveika, Ka
ralaitis ir karalaitė, Gyve
nimo sapne, žvaigždė ir 
Laukiau, laukiau. Dainuo
jant Ramūnas pritarė gita
ra. Dainavimas patiko ir 
daug plojimų susilaukė. 
Abu iš Chicagos.

Solistas Jonas Vaškevi
čius akompanuojant Jonui 
Govėduipadainavo: Oi, mer
gytė, Sutemo naktis ir Ten 
kur Nemunas banguoja.

Jonas Govėdas paskambi-, 
no: Scherzo in B-Minor 
(Chopin) ir po to Jonas 
Vaškevičius Jonui Govėdui 
akompanuojant atliko ari
jas iš operų: "Somon Bac- 
canegra, "Figaro Vestuvės 
ir Pilėnai” ir Jokubėno 
"Plaukia antelė”. Abu Jo
nai yra iš Toronto, Canados 
ir susilaukė dar daugiau 
plojimų. Meninės dalies atli
kėjams ir į jį atvykusiems 
padėka pareiškė Studentų 
Sąjungos Detroito sk. pir
mininkas Robertas Selenis 
ir visus paprašė į sekančią 
salę užkandžiams, kurios 
visiems buvo duodamos vel
tui. Taip pat kvietė visus 
pasilikti šokiams, kurie tuo
jau prasidėjo grojant Vy
tauto Petrausko orkestrui 
"Atžalynas".

Atvykusių tarpe buvo ir

*

TRILOGIJĄ...
(Atkelta iš 5 psl.) 

to lydimas. Jis labiau
siai sudėtingas perso
nažas. Jis ateina ir nu
eina savo pasaulėjautos 
lūžio ženkle. Bendroje 
trilogijos orkestracijo
je, Vaišvliko vedamasis 
motyvas turi prarasti he- 
rojikos skambesį. Turi 
būti išgauti kiti tonai, iš 
atokiau besišliejančių 
dostojevskiškų atskam
bių.

Iš arčiau kalnas dides
nis, sako vienas iš ro
mano skyrių pavadini
mas (psl. 68). Ir ši tri
logija sudaro tikro kalno 
iliuziją. Lyg pagal pro- 
istorinį paprotį, kaip 
kad supildavo didvy
riams didžiules kalvas, 
sunešdami žemes kepu
rėmis ir rieškučiomis, 
Kralikauskas supylė kai 
ną mindauginės eros 
temoms. O kai supylė, 
ir mes istoriją regime 
realybės šviesoje. 

laimingų. Skulptoriaus Pr. 
Baltuonio skulptūrą laimėjo 
Rūta Rūkštelytė ir Bronės 
Selenienės dovaną gorčį gė
rimo laimėjo Albinas Taut- 
kevičius, Windsoro ,Canada.

Šokiams prasidėjus gražu 
buvo žiūrėti, kai tarp stu
dentų šoko ir jų tėveliai ir 
kiti svečiai. Koncerte ir šo
kiuose dalyvavo apie 200 
žmonių.

• Jaunųjų menininkų pa
roda buvo atidaryta sausio 
16 d. Parodą atidarė ir jau
nuosius menininkus prista
tė Robertas Selenis. Paro
doje savo kūrinius buvo iš
statę: Jonytė Beržanskytė, 
Dalia čiečiūraitė, Liucija 
Garliauskaitė, Regina Gar- 
liauskaitė, Dana Giedriū- 
naitė, Rūta Jusytė, Antanas 
Poškus, Aldona Petrauskai
tė, Rimas Skiotys, Algirdas 
Skrebutėnas, Irena Sven- 
tickaitė, Karolė Veselkaitė, 
Irena Vizgirdaitė, Lucijus 
Kulikauskas ir Juozas Vai
čiūnas. žinoma ir Robertas 
Selenis. Išstatyta buvo įvai
rių darbų: piešiniai, droži
niai, keramika, rankdarbiai, 
juostos ir kiti dalykėliai. 
Aldonos Petrauskaitės pa
veikslai senas malūnas ir 
sutemoje gražiai atrodė ir 
abu turėjo prikabintas kor
teles — parduotas.

Labai savotiškai atrodė 
iš vielų padaryti Dalios čie- 
čiūraitės: Sportininkas ir 
Žirgas šokąs per kliūtį. 
Daug kas domėjosi Gar- 
liauskaičių kūriniais: Regi
nos — Gulbė ir Liucijos Me
dis. Lucijus Kulikauskas 
turėjo išstatęs labai gražių 
foto kūrinių. Visi grožėjosi 
jo nuotrauka "Dainavos 
Kryžius". Paroda aplankė 
apie 300 žmonių.

• Dievo Apvaizdos para
pijos klebonija ir viskas jo
je įrengta. Atvežti ir susta
tyti baldai. Klebonas kun. 
Mykolas Kundrotas ir jo 
padėjėjas kun. Alfonsas 
Babonas sausio 22 d. persi
kėlė gyventi.

Lietuvių Žurnalistų S-gos Detroito skyriaus 1972 m. valdyba. Sėdi 
. iš kairės: sekr. Alfonsas Žiedas,pirm. Vladas Selenis, ižd. Antanas 

Grinius. Stovi: revizijos komisija--Vytautas Kutkus ir Vladas Min- 
gėla. J. Gaižučio nuotrauka
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Bažnyčios ir kultūrinio 
centro pastatymas jau ati
duotas rangovams, šių pa
statų pastatymui Detroito 
diocezija parapijai paskyrė 
103,000 dol. paskolą.

• SLA 352 kuopa ir "Al
kos” kolektyvas kovo 19 d., 
3 vai. Lietuvių Namuose 
pastatys Petro Vaičiūno kū
rybos akademinį spektaklį. 
Šio spektaklio pastatymui 
jau ruošiamasi.

• Detroito Lietuvių Radi
jo Klubas "Lietuvių Bal
sas” vasario 27 d., 1 vai. 
Lietuvių Namuose rengia 
pietus.

• Dail. Jono Juodžio me
no paroda įvyks gegužės 
6-14 Lietuvių Namuose. 
Rengia Detroito Lietuvių 
Fondo Vajaus Komitetas.

A. Grinius

BEVERLY SHORES

LIETUVIŲ DAILININKŲ 
PAVEIKSLAI 
BAŽNYČIOJE

Dauguma Beverly Shores 
lietuvių priklauso šv. Onos 
parapijai, kurios klebonas 
yra kun. Charles E. Doyle. 
šios parapijos sena bažny
tėlė buvo perstatyta ir padi
dinta pagal archit. Erdvilo 
Masiulio planą.

Bažnyčioje yra išstatomi 
lietuvių dailininkų kūriniai, 
o parapijos biuletenyje 
skelbiama trumpa dailinin
ko biografija, kūrinių pa
vadinimai ir kita. Praėju
siais metais buvo išstatyti 
dailininkų Vandos Balukie- 
nės, Viktoro Petravičiaus ir 
Ados Sutkuvienės kūriniai. 
Šių metų sausio mėnesio 
dailininkė yra Marytė Am
brazaitienė. Tokiu būdu 
amerikiečiai yra supažindi
nami su lietuviais dailinin
kais ir jų kūryba.

SU 1972 METAIS 
ATSISVEIKINANT

Beverly Shores lietuvių 
klubo veiklą praėjusiais me
tais dominavo Lituanikos 

paminklo statybos užbaigi
mas ir jo dedikacija. Pa
minklo statybai lėšos buvo 
sutelktos iš lietuvių visuo
menės aukomis bei paren
gimais. Paminklo statybai 
išleista 8543 dol.

Pasisekęs rudens balius 
įrodė, kad nei klubo nariai 
nei jų bičiuliai dar nėra pa
vargę. Gauta nemažai pa
jamų, kurios metiniame su
sirinkime paskirstytos lie
tuviškai veiklai stiprinti, 
būtent: 2Oo dol. Gary litua
nistinei mokyklai, 50 dol. 
jaunimo kongresui, 50 dol. 
Lietuvių Fondui (papildo
mas įnašas), 25 dol. Vasa
rio 16 gimnazijai, 25 dol. 
Foto archyvui, 25 dol. vie
tos ugniagesiams, 10 dol. 
Lituanus žurnalui ir 30 dol. 
lietuviškai spaudai. Iš viso 
415 dol. Per vasario 16 mi
nėjimą aukų surinkta 245 
dol.

Dalis klubo narių prū 
klauso ir Balfo skyriui, ku
riam energingai vadovauja
O.’ Pulkauninkienė. Jonas 
Eigelis suorganizavo ir Va
sario 16 gimnazijos rėmėjų 
būrelį.

Praėjusių metų klubo 
valdybą sudarė: pirm. Ge
diminas Kaunas, sekr. Ire
na Jonynienė ir ižd. Jonas 
Eigelis. 1972 metams iš
rinkta nauja valdyba: pirm. 
Stasys Rudys, sekr. Teresė 
Mildažienė ir ižd. Jonas Ei
gelis. Į miesto Parkų ir re
kreacijos valdybą sutiko 
įeiti p. Rady s ir Vytautas 
Kasniūnas, jr. (Rds)

CHICAGO

LIETUVIAI RESPUBLI
KONAI ORGANIZUOJASI

Eilėje lietuviškų apylin
kių jau yra įsteigti arba 
yra organizuojami Lietuvių 
Respublikonų vienetai: Lie
tuvių Respublikonų Cicero 
Lyga, pirmininkas John F. 
Kimbark, vykdomasis vice
pirmininkas Jurgis Breive, 
Lietuvių Respublikonų Le- 
monto skyrius — pirminin
kas dr. Juozas Briedis. Lie
tuvių Respublikonų Bever- 
ly-Morgan Park skyrius, 
pirmininkas Albertas Veng- 
rys. Lietuvių Respublikonų 
Harvey skyrius — Vykdo
masis sekretorius Marge 
Norwich. Lietuvių Respub
likonų Marąuette Parko 
skyrius — organizacinis 
pirmininkas Jonas Rač
kauskas. Kviečiamos ir ki
tos vietovės organizuotis ir 
steigti naujus lietuvių res
publikonų vienetus. Dėl pa
pildomos informacijos stei
giant naujus Lygos sky
rius, prašome kreiptis j Ly
gos sekretorių Anatolijų 
Milūną, 1920 S. 51st Court, 
Cicero, Illinois, 60650.

SIMO KUDIRKOS BYLA
Lygos valdyba pasiuntė 

laiškus prezidentui Nixo- 
nui, viceprezidentui Agnevv. 
ir senatoriui Percy. Laiš
kuose prašoma įtraukti Si
mo Kudirkos klausimą į pa
sitarimų darbotvarkę pre
zidento kelionės į Maskvą 
proga. Taipogi siūloma, kad 
būtų daromi žygiai iškeisti 
Simą Kudirką i kokį anai 
pusei reikalingą asmenį, 
kaip kad buvo padaryta U-2 
piloto atveju. Laiškų pa- 
pasiuntimą koordinavo Ly
gos iždininkas Aleksas Jan
kūnas.

PAGERBIMO BANKETAS
Vasario 6-tą Lietuvių 

Tautiniuose Namuose pla
nuojamas Lygos banketas, 
kurio metu bus atžymėti 
mūsų pasižymėję darbuoto
jai. Visi ruoškimės daly
vauti.

PRIĖMĖ REZOLIUCIJAS
Respublikonų tautinių 

grupių tarybos rezoliucijų 
komisija, kurios sudėty yra 
ir du lietuviai iš Illinois: 
Aleksas Jankūnas, ir dr. 

Paul Dargis gruodžio 3-čią 
priėmė eilę rezoliucijų, vi-; 
so septynioliką, liečiančių 
įvairias sritis, šios rezoliu
cijos persiųstos respubliko
nų partijos pirmininkui, 
respublikonų tautinės kon
vencijos platformos komisi
jai ir Baltiesiems Rūmams. 
Kelios iš tų rezoliucijų tie
sioginiai mini lietuvius.

Rezoliucija No. 6 remia 
Radio Free Europe ir Radio 
Liberty veiklą ir reikalau
ja šių stočių transliacijų 
tęstinumo. Taipogi prašoma 
kad prezidentas ir kongre
sas paskirtų nepriklausoma 
organizaciją, kuriai būtų 
patikėta šių stočių veiklos 
priežiūra. Taipogi reikalau
jama, kad šių stočių perso
nalas būtų peržiūrėtas ir 
Radio Free Europe ir Radio 
Liberty veikla aptvarkyta. 
Išreiški amas protestas 
prieš dvidešimties metų dis
kriminacija Pabaltijo vals
tybių atžvilgiu ir reikalau
jama, kad programos lietu
vių, latvių ir estų kalbomis 
būtų įvestos tose stotyse, 
kaip galima greičiau. Rezo
liucija No. 14 remia kong- 
resmano Edward R. Der- 
winski padarytą pareiškimą 
Jungtinėse Tautose, reika
laujant laisvo apsisprendi
mo teises Pabaltijo valsty
bėms: Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai. Rezoliucija sveiki
na prezidentą Nixoną su 
puikaus ambasadoriaus Ed- 
ward R. Derwinski paskyri
mu į Jungtines Tautas at
stovauti Jungtines Ameri
kos Valstybes.

NAUJŲ NARIŲ 
VERBAVIMAS

Visi Amerikos lietuviai 
gyvenantieji Illinois valsti
joje kviečiami jungtis į II- 
linois Lietuvių Respubliko
nų Lyga. Mūsų skaičius 
šioje valstijoje yra pakan
kamai didelis. Turėdami 
stiprią, gerai organizuotą 
grupę, galėsime turėti ir 
stipresnį balsą, tuo pačiu 
padėdami savo kandidatams 
ir lietuvių apylinkių intere
sams. Norintieji stoti j Ly
gos veiklą, prašomi kreiptis

DAVENPORT SĖT UP AND OPERATE
Individual to sėt up and operate Davenport Screw Machines. 
Candidate will have a minimum 5 years experience. Mušt 
read Blue Prints ūse Measuring equipment, and have machine 
experience in short runs, Close Tolerance, small parts and 
Stainless Steel Stock.
Start $4.73 an hour, excellent benefits, steady work.

APPLY IN PERSON
OMNI SPECTRA INC.

24600 Hallwood Court
FARMINGTON, Mich. 48024

An Eųual Opportunity Employer

Vyksta: birželio 8, liepos 13, 
rugpiūčio 17 ir gruodžio 21.

Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų.
Norintieji pratęsti savo atostogas ilgiau, ga
lės aplankyti kitus jų pasirinktus Europos 
miestus.

Ekskursijos išvyksta iš Bostono, New Yorko 
ir Montrealio.

Grupėse dalyvių skaičius ribotas — 
NESIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės j

Trans-Atlantic Travel Service
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 027127 
Telefonas: 268-8764

Savininkė Aldona Adomonienė

1972 m. sausio 26 d.

pas Lygos sekretorių Ana
tolijų Milūną arba pas Ly
gos iždininką Aleksą Jan
kūną.

BOILER 
OPERATORS

Eastside Pharmaceutical 
Manufacturing pirm

STEADY W0RK 
MIDNIGHT SHIFT
MUŠT HAVE 3rd CLASS ENGI- 
NEER’S L1CENSE. Eacellent 
fringe benefits. Apply in per
son from 9 A. M. lo II A. M. 
and 2 P. M. to 4 P. M.

R. P. SCHERER CORP.
9425 Grinnell 

Detroit, Michigan

An Equal Opportunity Employrt 
(6-8)

DIE MAKERS 
Experienced in auto trim molding 
diea. Overtime, long program, full 
benefits. Openings on days also 
nights.

CENTURY TOOL CO.
32201 NORTH AVIS

MADISON HEIGHTS, MICH.
(3-6)

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE 

SĖT UP MAN.
Minimum 5 years experience on Acme 
Grldleys.
Fringle benefits, long program. 

ARMEX CORP.
313-588-6093

(3-9)

FOR SALE
DICTIONARIES 

WEBSTER
Library size, 1971 edition, brand

new, štili in box. Cost new: $45.00.

Will Sėli for $15
Deduct 10% on orders of 6 or more.

Moli to

NORTH AMERICAN 
LIQUIDATORS

1450 Niagara Falli Blvd.
Dept. Y-73

Tonawanda, New York 14150
C.O.D orders enclose S 1.00 good will 
deposit. Pay balance plūs C.O.D. ship- 
ping on delivery. Be sotisfied on inspec- 
tion or return within 10 doys for full 
refund. No dealers, eoch votume speci- 
fically stomped not for resole.
Please add $1.25 postage and handling. 
New York Statė residents add applicable
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

KLAIPĖDOS SUKILIMO 
MINĖJIMAS

Sausio 30 d., sekmadienį, 
12 vai. šv. Jurgio parapijos 
salėje, Clevelando šauliai 
talkinami ramovėnų, ruošia 
Klaipėdos sukilimo minėji
mą. Apie Klaipėdos sukili
mą paskaitą skaitys buvęs 
Kauno prokuroras J. Kry- 
geris. Iš Detroito atvykęs 
J. Baublys (buvęs karinin
kas ir agranomas) skaitys 
paskaitą apie lietuvių kovą 
dėl jūros. Meninę dalį atliks 
daugumoje jaunimas, šau
liai nuoširdžiai kviečia Cle
velando visuomenę gausiai 
dalyvauti minėjime.

• Rašyt. Vacys Kavaliū
nas, gyv. Clevelande, laimė
jo šių metų Draugo romano 
konkurso premiją 1000 dol. 
už savo romaną "Aidai ir 
šešėliai”. Konkurso jury 
komisiją sudarė pirm. A. 
Gurevičius, A. Sungailienė, 
V. Kralikauskienė, V. Šalt- 
miras ir V. Tamulaitis.

V. Kavaliūnas jau buvo 
laimėjęs Draugo romano 
premiją 1963 m. už romaną 
"Kalnų giesmė”.

Jis yra taip pat parašęs 
"Gimtosios žemės giesmę” 
— monografiją apie Čiur
lionio ansamblį.

NAUJIEJI PILIEČIAI
Sausio 21 dieną Bronė 

Mainelienė ir Kazys Eidu- 
kaitis priėmė Jungt. Ame
rikos Valstybių pilietybę. 
Kazys Eidukaitis yra 75 
metų amžiaus, Lietuvos sa- 
vanoris-kūrėjas. Po iškil
mių jis įrašė į juostą šį pa
reiškimą:

”1972 metų sausio 21 d. 
priėmiau Jungtinių Ameri
kos Valstybių pilietybę. 
1919 metais kovojau dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės 
prieš komunizmą, o sūnus 
žuvo Vietname 1967 metais 
taip pat kovodamas prieš 
komunizmą. Stengiuosi būti 
geras Amerikos pilietis ir 
panaudoti šias teises kovai 
dėl Lietuvos išlaisvinimo. 
Dieve, man padėk!”

Bronė Mainelienė yra il
gametė Vyskupo Valančiaus 
lituanistinės mokyklos tėvų 
komiteto narė. Ji taip pat 
yra daug prisidėjusi prie 
įvairių lietuvių organizaci
jų darbo.

Naujiems piliečiams lin
kiu visokeriopo pasisekimo. 
R. Premeneckiėnė, Lietuvių

• Apdraudos reikalais ge- 
Naujieji JAV piliečiai Bronė Mainelienė ir Kazys Eidukaitis. Stovi riauSius patarnavimus 8&U- 

dalyvavę iškilmėse, Marija Eidukaitytė-Puškorienė ir Rita Preme- s*le kreipdamiesi į Z. Obe- 
neckienė. lenj tel. 531-2211.
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Inž. Jonas Jurkūnas, visuomenininkas bus pagrindiniu kalbėtoju 
Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo minėjime Clevelande vasa
rio 13 d. 4 vai. p.p,, kurj ruošiaAmerikos Lietuvių Tarybos Cleve
lando skyrius.

VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMAS 
CLEVELANDE

Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 54 metų su
kakties minėjimas įvyksta sekmadienį, vasario mėn. 13 
d. sekančia tvarka:

šv. Mišios:
10 vai. Panelės šv. Nesiliaujančios Pagalbos liet, 
parapijos bažnyčioje. Prieš Mišias, vėliavų pa
kėlimas parapijos aikštėje.
10:30 vai. šv. Jurgio liet, parapijos bažnyčioje.

IŠKILMINGAS MINĖJIMAS:
4 vai. Panelės šv. Nesiliaujančios Pagalbos,liet, 
parapijos salėje.
Kalbas pasakys Cuyahoga Apskrities* komisio- 
nierius Frank R. Pokorr.y ir visuomenininkas 
inž. Jonas Jurkūnas iš Chicagos.
Meninę dalį atliks mūsų žymus LTM Čiurlionio 
Ansamblis, vadovaujamas Alfonso Mikulskio.

Visos lietuvių organizacijos prašomos dalyvauti pa
maldose ir minėjime su vėliavomis ir visi Clevelando ir 
apylinkių lietuviai kviečiami skaitlingai atsilankyti. Mi
nėjimo metu bus renkamos aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalams.

ALT Cleveland Skyriaus Valdyba

Respublikonų Klubo pirmi
ninkė.

• Clevelando lietuvių jau
nimas bendromis jaunimo 
organizacijų ir lituanistinių 
mokyklų jėgomis Vasario 
16 minėjimą rengia vasario 
6 d. Pradžia — 4 vai. po pie
tų. Vieta — šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

• Jadvyga Budrienė, ak
tyvi lietuviškų organizacijų 
narė, išvyko 3 savaitėms j 
Floridą atostogauti, žada 
aplankyti tenai gyvenan
čius lietuvius.

• Arenoje, sausio 27 d., 8 
vai. vak. įvyks imtininkų 
čempijonų paradas. Daly
vaus imtynėse pasaulio 
čempijonai, kaip Waldo von 
Erich, Ernie Ladd, Johnny 
Powers, Abdullah, Domenic 
Denucci ir kt. Bus ir moterų 
imtynės. Bilietai nuo 5 iki 
3 dol. parduodami Arenoje, 
3717 Euclid Avė. ir pas 
Richman’s, 736 Euclid Avė.

• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus susirinkimas — 
Vasario 16 minėjimas įvyks 
š. m. vasario 19 d.

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 31601 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

FOR SALE — 2 homes 
on one lot, 6 rooms single 
and a 5 room single, double 
garage ,fruit trees, close to 
buses, schools, churches, 
shopping, near the Slove- 
nian Ręst Home. E. 185th 
and Lake Shore Blvd. area. 
235-4876 or 481-1029.

(7-10)

BIRUTIETĖS KURIA 
NAUJAS TRADICIJAS
Gruodžio 5 d. D.L.K. Bi

rutės Draugijos Clevelando 
skyrius p.p. Stasų namuose 
gražiai atžymėjo valdybos 
narės Onos Mikulskienės 
vyro Alfonso Mikulskio iš
ėjimą į pensiją ir tuo pačiu 
įvedė naują tradiciją gyve
nimo subrandintą ir darbo 
išvargintą birutietės vyrą 
pagerbti, pasveikinti ir pa
linkėti nenuleisti rankų, bet 
ryžtingai stoti į lietuviškos 
dirvos arimus, purenti žels- 
tančius dirvonus ir dide
liais gyvenimo patyrimais 
talkininkauti tautos gyvy
bės išlaikymo darbuose.

Draugijos pirmininkė Ve
ronika Nagevičienė, atida
rydama gausų susirinkimą, 
pasveikino visus susirinku
sius pabrėždama, kad be A. 
Mikulskio yra dar trys stip
rūs ąžuolai, kurie yra anks
čiau palikę fabriko dūmus, 
džiaugiasi žmogaus laisve 
— tai Lionginas Leknickas, 
Vincas Bartuška ir Vincas 
čepukaitis ir palinkėjo 
jiems daug gražių ir darbin
gų metų. Kiekviena birutie- 
tė atskirai šiltais žodžiais 
sveikino ir bėrė kuo nuošir
džiausius linkėjimus. Po to, 
valdyba įteikė kiekvienam 
po dovaną: A. Mikulskiui 
poeto B. Brazdžionio knygą 
"Poezijos pilnatis”, V. Bar- 
tuškai R. Skipičio knygą 
”N e p riklausoma Lietuva” 
ir L. Leknickui ir V. čepu- 
kaičiui Geležinio Vilko me
džio drožinį su tautine vė
liavėle. Visi sudainavo Il
giausių Metų ir drauge su
H. Staso iššauta šampano 
bonka nuskambėjo griaus
mingas "Valio”. Visi paki
liose nuotaikose vaišinosi 
skaniais birutiečių paga
mintais valgiais ir kava.

Sausio 9 d. šv. Jurgio pa
rapijos salėje birutiečių or
ganizuota kalėdinių šiaudi
nukų paroda, dėl susidėju
sių aplinkybių, buvo at
šaukta ir vietoje parodos 
birutietės turėjo pyragų 
pardavimą. Gautas pelnas 
paskirtas Vasario 16 d. 
gimnazijai, Vokietijoje, pa
remti.

Clevelando birutietės la
bai sielojasi lietuvybės iš
laikymu, skirdamos didelio 
dėmesio Vasario 16 d. gim
nazijai išlaikyti, nes tai vie
nintelė gimnazija laisvaja
me pasaulyje yra pajėgi 
mūsų jaunąją kartą išauk
lėti lietuviškoje dvasioje, 
tai mūsų tautos švyturys 
vertas didelio dėmesio, šią 
gimnaziją baigę mokiniai 
laisvai kalba, rašo ir skaito 
lietuviškai ir tik tokie jau
nuoliai pajėgs ateityje išlai
kyti tautos gyvybę. Gimna
zija reikalinga ne vien pini
ginės paramos, bet dar la
biau yra reikalinga mokinių 
ir šią spragą Clevelando bi
rutietės pajuto ir savo vai
kus, išsiuntė mokytis į Vo
kietiją. šiuo metu ten mo
kosi Ugnelė Stasaitė, Algi- 
mantas-Mindaugas Budrys 
ir Paulius Urbanavičius. 
Būtų gera, kad ir daugiau 
tėvų apsispręstų leisti vai
kus į lietuvišką gimnaziją. 
Būdami vieningi ir jautrūs 
tautiniams reikalams susi
lauksime gerų rezultatų, iš
laikysime lietuvių tautą 
gyvą. Tautai išlikti gyvai 
reikalinga aukų ir gyvų ne
gęstančių švyturių. fjb)

• Ateitininkai studentai 
ir moksleiviai sausio 29 d. 
Šv. Jurgio parapijos salėje 
rengia literatūros vakarą, 
kuriame pasirodys jaunieji 
poetai, rašytojai, daininin
kai ir instrumentalistai. Va
karo vedamoji mintis: Ma
černis — jaunystės dvasia.

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

• "Elgetų balius” įvyks 
vasario 12 d., 7:30 vai. v., 
Naujosios parapijos salėje.

Užbaigę šventes, padėki
me išeiginius ir puošnius 
rūbus j spintas. Leiskim 
jiems pailsėti. Naujosios 
parapijos Motinų Klubas 
ruošia "Elgetų balių”, į ku
rį kviečiami svečiai su savo 
vaizduotės sukurtais kos
tiumais. Už originaliausius 
kostiumus bus skiriamos 
dovanos. Bus orkestras, va
karienė ir šokiai. Bilietus 
galima gauti per mokyklos 
vaikų motinas. Auka $9.99 
porai. Visi kviečiami j šį 
Įdomų priešgavėninį balių.

• Užgavėnių blynų ba
lius, kurį ruošia Pilėnų 
tunto skautų tėvų komite
tas, įvyks vasario 5 d., 7:30 
v. v. Šv. Jurgio parapijos 
salėje. Bus linksma skau
tiška programa režisuoja
ma Z. Peckaus. šokiams 
gros Wendel orkestras. Įėji
mas, įskaitant vakarienę, 
asmeniui 5 dol. Jaunimui 2 
dol. Bilietai gaunami pas 
M. Puškorienę (tel. 486- 
8613 ir V. Urbaitį (telef. 
761-6874).

• Ieškau pirkti mot. tau
tinių rūbų. Skambinkite 
481-6562. (5-6)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

Eastern Arkansns Progressive 
Community 35 Miles from Memphis. 

MEDICAL TECHNOLOGIST 
REG1STERED ASCP 

Salary commensurale with 
experience & ability. 

REGISTĖRED NURSES 
For all services and all shifts. Ex- 
cellent salary. Plūs shift differenlial 

for evening & night duties. 
ALSO 

PHYSICIANS 
GF.NERAL PRAC1 ITIONERS 
Liberal Personnel Policies. 

Apply call or write to Administralor 
FORREST MEMOR1AL HOSPITAL 

Box 667
Forrest City, Arkansas 72335 

501-633-2020
(413)

WANT JOURNEYMAN 
or

IST CLASS SK1LLED 
DIE MAKERS 

Progressive die experience necessary. 
Mušt have job shop experience.
Full time, days, fringe benefits and 
overtime.

ZIP TOOL & DIE
15325 Brookpark Rd.

Cleveland, Ohio
(2-8)

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS UŽ PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Nr. 7 — 7

HORIZONTAL BORING 
MILL OPERATOR 

WORK FROM BLUE PRINTS AND 
SĖT UP

ATLAS CAR & MFG CO. 
1140 IVANHOE RD. 
CLEVELAND, OHIO

An F.qual Opportunity Employer 
(7-13).

TRUCK OWNERS
OWNF.R OPERATORS WANTED BY 
STEEL HAVLF.R TO HANDLE MUL- 
TI-AXLE LOADS FROM GARY-CHI- 
CAGO AREA TO MICHIGAN.

CALL 219-845-2041
MR. S. DUNNETT

(7-13)

WANTED AT ONCE 
IST CLESS SK1LLED 

COLD HEADER MACHINE 
SĖT UP

MEN AND OPERATORS. 
Also 

JOURNEYMAN 
MACHINE MAINTENANCE 

Union Shop. Fringle Benefits. 
APPLY IN PERSON 

MACHINE R1VET 
D1V1S1ON OF PRO SYSTEMS INC. 
21221 Hoover Rd., Warren, Mich.

(7-13)

STRUCTURAL STEEL 
DRAFTSMAN—

For making shop detail dravvings 
of steel frame buildings. from ar- 
chitectural drawings. Mušt enjoy 
vvorking witb numbers, accuracy 
and reliability imporlant, prefer 
person with some experience in 
drafting for the building industry. 
Kalamazoo Foundry & Machine Co., 
600 E. Michigan Avė., Kalamazoo, 
Mich. 49006.

WANTED EXPERIENCED 

SLITTER OPERATORS 
Mušt be able to sėt up and operaln 
machine. Hourly rate $4.00-$5,60. 
Excellent fringe benefits.

ELLIS STEEL CO.
63 49 STRONG 

DETROIT. MICH. 48211 
313-922-4404

(6-8)

JOURNEYMAN CUTTER
Mušt be experienced and fa- 
miliar with all kinds of label 
cutting. Union shop, all fringe 
benefits. Call collect (616) 
459-6221,

An Equal Opportunity Employer 
(4-10)

• Atostogos Floridoje ge
riausiai praleisite V. ir A. 
Tomkų vasarvietėje Sap- 
phire Sea, 7Oo Ocean Dr., 
Juno Beach, North Palm 
Beach, Fla. 33408. Telef. 
(303) 844-3388.

Vasarvietė prie pat At
lanto vandenyno. Graži ap
linka. Malonus patarnavi
mas. Puiku? kambariai su 
virtuvėm. Atvykę nesigai
lėsite.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

A.A. JUOZO BAČIŪNO 
PRISIMINIMAS

Trečiųjų a. a. Juozo 
Bačiūno mirties metinių 
proga jo žmona Marijo
na Bačiūnienė buvo užsa
kiusi mišias ir sukvie
tusi gimines ir artimuo
sius praėjusį šešta
dienį, sausio 22 d. 12 vai. 
Chicagoje, Jėzuitų Cent
re. Mišias atnašavo ir 
pamokslą pasakė kun. J. 
Borevičius, S.J., be ki
ta ko, pabrėždamas di
delę J.J. Bačiūno para
mą Chicagos Jaunimo 
Centrui įrengti ir plėsti. 
Pamaldose dalyvavo 
apie 50 kviestinių asme
nų.

Po mišių p. M. Bačiū
nienė visus pamaldų da
lyvius priėmė Beverly 
Country klube, kur susi
rinkusieji keletą valan
dų prisiminė a.a. Juozą 
Bačiūnų, trieš trejisme
tus mirusį, bet artimųjų 
neužmirštamą, tartum 
jis ir šiandien dar tebe
būtų savo giminių ir ar
timųjų tarpe. Iš paskuti
nės ateivių kartos šiame 
a.a. Juozo J. Bačiūno 
pagerbime, be kun. J. Bo- 
revičiaus, buvo pakvies
ti ir dalyvavo trys šei
mos — tai inž. Valdas 
Adamkus, inž. Eugeni
jus Bartkus, ir ALTS 
pirm. Teodoras Blins
trubas su žmonomis.

PARAŠŲ RINKIMAS 
PRATĘSIAMAS

Amerikos Lietuvių Tary
ba nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurie taip uoliai ir 
pasišventę prisideda prie 
talkos, platindami peticijos 
lapus ir rinkdami parašus, 
skirtus įteikti prez. Nixo- 
nui, ir prašo tęsti šį svarbų 
darbą. Parašų rinkimas 
vyksta labai sėkmingai.

Kadangi prez. Nixono ke
lionė pirma numatoma j Ki
niją, o vėliau į Sovietų Są
jungą, tai peticijoje para
šų rinkimas pratęsiamas iki 
š. m. kovo 1 d.

Iki to laiko prašoma išti
sai af’ba dalinai užpildytus 
peticijos lapus sugrąžinti į 
ALT’os būstinę, 2606 West 
63rd St., Chicago, III. 60629.

Peticijoje išreikšti mūsų 
pagrindiniai reikalavimai: 
protestas dėl neteisėtos ir 
priverstinos Lietuvos oku
pacijos, religijos persekio
jimo Lietuvoje, pagrindinių 
žmogaus teisių pažeidimo ir 
dėl neteisėto >ir' brutalaus 
Simo Kudirkos nuteisimo.

Pasirašykime visi petici
jų!

• Iš Marijampolės, dabar 
Kapsuko, gautomis žinomis 
ten 1971 m. birželio 26 d. 
buvo sušauktas Valstybinės 
Rygiškių Jono Gimnazijos 
1931 metų abiturientų su
važiavimas. Iniciatorių var
du pasirašė Ka aliauskas 
— A klasės mokinys, dabar 
plaučių ligų žymus specia
listas, dirbąs Romainių 
džiovos sanatorijoje. Suva- 
žiaviman atvyko tik 30 
prieš 40 metų baigusių šią 
gimnaziją abiturientų: 22 
buvo A laidos ir tik 8 B 

Brangiam Tėveliui
A t A 

ANTANUI GIRČIUI 
mirus, dukrą BIRUTĘ ZENKIENĘ ir jos šeimą 
ir visus artimuosius giliai užjaučia ir kartu liūdi

Worcesterio Skautu Tėvų 
Komitetas

laidos. Tų metų laidoje bu
vo virš 100 abiturientų. Da
lyvavo 5 mokytojai. Suva
žiavimas vyko Kapsuko I-je 
Jablonskio gimnazijoje.

• Nepamirškite, tie ku
rie neturi JAV pilietybės, 
užsiregistruoti iki šio mė
nesio pabaigos. Registraci
jos kortelės gaunamos paš
to įstaigose.

• Vytautas Gudelis, inž. 
Jono ir Nelės Gudelių sūne
lis iš Elmhurst, III., Kalė
dų proga gavęs dovaną — 
knygą "Simas” anglų kal
boje, rašo:

"Dėkoju Jums labai už 
knygą "Simas”. Man tai bu
vo labai malonus surprizas. 
Mano lankomoje mokykloje 
(junior high school) mes 
privalome kas mėnesį pa
skaityti nors po vieną kny
gą, o paskui duoti apie ją 
raštišką reportą.

Kadangi, dar daugelis 
amerikiečių turi būti gero
kai "apšviesti" apie komu
nizmą, ši knyga tai yra tam 
geriausias mano pasirinki
mas”.

• Worcesterio lietuvių šv. 
Kazimiero parapijos klebo
nu paskirtas kun. Antanas 
Miciūnas, MIC., Draugo na
mo vyresnysis, turįs ilgą 
kunigišką praktiką, buvęs 
klebonu Kenoshoje ir šeše
rius metus dirbęs Romoje.

• Poetas Stasys Santva
ras, kurio straipsnis apie 
Dostojevskį dabar spausdi
namas Dirvoje, paguldytas 
Carney ligoninėje Bostone. 
Dirva linki jam greičiau 
pasveikti.

• Lietuvos Išlaisvinimo 
Tautos Fondui asmeniškai 
surinkę nemažiau kaip 200 
dol. arba paaukoję nema
žiau kaip 25 dol., vienerius 
metus gauna "Eltos Infor
macijų" biuletenį.

Dabar jau yra atėjęs pats 
metas siųsti aukas Lietuvos 
Išlaisvinimo Tautos Fondui. 
Kreipiamas dėmesys tų 
gerbiamųjų aukotojų, ku
rie pageidautų jiems siun
tinėti Eltos biuletenį be 
pertraukos.

Aukas — čekius ar mo
ney orderius — prašoma 
siųsti Tautos Fondo pirmi
ninko, prel. J. Balkūno ad
resu:. Lituanian National 
Fund, 64-14 56th Road, 
Maspeth, N. Y. 11378

• Jurgis šablauskas, gy
venąs Centrinėj Amerikoj, 
nesenai išrinktas Bartkus 
International LTD vicepre
zidentu. Jo įstaiga atidaro
ma Gvatemaloje su sky
rium Belitz, Britų Hondū
re.

Inž. E. A. Bartkus, šios 
bendrovės steigėjas ir pre
zidentas ,šia proga paryški
na, kad besiplečiant darbo 
organizacijai Centro ir Pie
tų Amerikoje, rasta reika
linga pasidalinti sritimis. 
Taip inž. J. E. Guevara, vi
ceprezidentas su įstaiga 
San Salvadore, vadovaus 
kelių ir greitkelių darbams 
Lotynų Amerikos valstybė
se, o inž. J. šablauskas — 
industriniams ir komerci
niams projektams Centro 
Amerikoje ir Karibų salose.

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos Centro Valdyba, gruodžio mėn. 18 d. Lietuvių Radio Forume buvo’šiltai 
sutikta Forumo vadovų inž. Antano ir Marijos Rudžių. Nuotraukoje CV nariai programos metu. Iš kairės 
į dešinę Algirdas Pužauskas, kun. Juozas Vaišnys S.J., Vytautas Kasniūnas, Vladas Butėnas-Ramojus, 
ir Jurgis Janušaitis. Mariaus Kasniūno nuotrauka

• Amerikos Lietuvių Ta
rybos peticijos parašų rin
kimas vyksta labai sėkmin
gai. Kun. E. Abromaitis, 
gyv. Hollywoode, Fla. su
rinko 550 parašų. Taip pat 
peticijos lapuose daug pa
rašų surinko arch. Edvar
das Skališius, iš IVaukega- 
no, ir komp. A. Aleksis.

• Balzeko lietuvių kultū
ros muziejus Chicagoje, 
4012 Archer Avė., Lietu
vos nepriklausomybės atkū
rimo sukakties paminėjimą 
su paskaita ruošia š. m. va
sario 27 d., 4 vai. p. p. Visi 
lietuviai, ypač jaunimas, 
laukiami gausiai atsilan
kant. y

Be to, visą vasario mė
nesį muziejuje, nepriklau
somybės atkūrimo tema bus 
atitinkama parodėlė.

• V. Liaukus ir ponia, 
gyv. Wethersfield, Conn., 
buvo išvykę keturiom sa
vaitėm atostogų į H&vajus. 
Dienos ten pasitaikė nuo
stabiai gražios, saulėtos, vi
sur buvo pilna gėlių, o grį
žę namo rado sniegą.

• Dr. Juozas Plikaitis su 
žmona, A. Paleckis iš St. 
Petersburg Floridos, P. In- 
dreika iš E. Chicagos, C. 
Pangonis, gyv. Omahoje, 
Nebr., kunigas P. Totorai
tis, gyv. Nevvark, New Jer- 
sy ir kiti ALT peticijoje 
prez. Nixonui surinko ne
mažą skaičių parašų.

LOS ANGELES

VASARIO 16 MINĖJIMAS
ALT Los Angeles sky

riaus rengiamas iškilmin
gas Vasario 16-tos minėji
mas įvyks š. m. vasario 
mėn. 20 dieną (sekmadie
nį).

Minėjimas praded amas 
Šv. Mišiomis už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės 10:30 
iš ryto šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje.

Iškilminga Akad e m i j a 
įvyksta 12:15 p. p. Marshal 
High School patalpose.

P a g r i ndiniu kalbėtoju 
bus inž. Valdas Adamkus iš 
Chicagos.

Meninę programą išpil
dys muz. Br. Budriūno va
dovaujamas šv. Kazimiero 
parapijos choras ir Ingos 
Tumienės tautinių šokių 
grupė "Audra".

Los Angeles, bei apylinkių 
lietuvių visuomenė yra kvie 
čiama į šį taip reikšmingą 
minėjimą atsilankyti pa
remti mūsų pavergtos Tėvy
nės laisvinimo darbą.

• Prel. Jonas Kučingis, 
Los Angeles šv. Kazimiero 
parapijos klebonas, užsimo
kėdamas prenumeratą, Dir
vai paremti pridėjo auka 12 
dol.

Už auką gerb. prelatui 
nuoširdžiai dėkojame.

E. CHICAGO

PASIRENGIMAS 
MINĖJIMUI

ALTos Lake apskr. 
skyrius, kuriam nuo pat 
įsteigimo vadovauja 
čia gimęs lietuvis Alber. 
tas Vinickas, intensy
viai pradėjo ruoštis Lie
tuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo minėji
mui. Tam tikslui jau tu
rėjo du organizacijų at
stovų pasitarimus, ku
rių metu sudarytos ko
misijos, pasiskirstyta 
pareigomis ir nustatyta 
minėjimo programa.

iMinėjimas pradeda
mas vasario 16 d. (tre
čiadienį) 8 vai. ryto pa
sikalbėjimu apie Lietu
vą per Hammondo radijo 
stotį WJOB. Lietuvių 
reikalams nemokamai 
savo pusvalandį perlei
džia vietos prekybinin
kas, geras lietuvių drau
gas ir didelis komunistų 
priešas Irwin Lewin.Tą 
pačią dieną 9 vai. ryto 
bus pakelta lietuviška 
trispalvė prie East Chi
cagos miesto rotušės. 
Daromi žygiai lietuviš
ką trispalvę pakelti ir 
ant Kapitoliaus rūmų 
Indianapoly. Visi laisvi 
nuo darbo lietuviai pra
šomi prie vėliavos pakė
limo dalyvauti, nes at
vyks pats miesto bur
mistras R. Pastrikas ir 
tars žodį. Taip pat žada 
dalyvauti ir kiti adminis
tracijos pareigūnai.

Toliau minėjimas bus 
tęsiamas vasario 20 d. 
Už žuvusius karius ir 
partizanus bus laikomos 
pamaldos šiose bažny
čiose: East Chicagoje 
Šv. Pranciškaus, Gary- 
je šv. Kazimiero ir šv. 
Andriejaus, o taip pat ir 
San Pierre.

Vakare 5 vai. 30 min. 
bus banketas ir akade
minė dalis šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijos 
salėje, 3903 Fir St., E. 
Chicago, Ind,

Akademinėje dalyjė 
dalyvauja solistė Nata
lija Aukštuolienė, akom
paniatorius muzikas An 
tanas Giedraitis irGary 
lituanistinės mokyklos 
ansamblis, vadovauja
mas K. Pečkaitienės,pa 
šoks, padainuos ir pa
deklamuos.

Pagrindiniu kalbėtoju 
pakviestas kaimynas iš 
Gary Jonas Pečkaitis, 
o angliškai, kaip dažnais 
atvejais, kongresmanas 
Ray Maden. Pasižadėjo 
dalyvauti ir kaimyninių 
miestų burmistrai: Ga
ry G. Hatcher ir nam- 

mondo J. Klen. Taip pat, 
dalyvaus East Chicagos 
esamas burmistras R. 
Pastrik ir buvęs — J. 
Micosia.

Vasario 16 akto pa
skelbimo šventėje visa
da dalyvauja visų kar
tų ir emigracijų lietu
viai ir vieningai atšven- 
čia reikšmingiausią 
mums šventę. Tad ir 
šiais metais rengėjai 
kviečia visus dalyvauti 
ir iš kalno įsigyti bilie
tus į banketą. (aj)
NAUJA VALDYBA

ALTS-gos East Chi
cagos skyriaus visuoti
nis narių susirinkimas 
įvyko 1971 m. gruodžio 
18 d., parapijos salėje.

Susirinkimą pravedė 
buvusioji valdyba. Pra
nešimus padarė sky
riaus pirmininkas, iždi
ninkas ir revizijos ko
misija. Iš pranešimų pa 
aiškėjo, kad skyriaus 
valdyba palaikė artimus 
kontaktus su nariais, su
šaukdama tris susirinki
mus, suruošdama kultū
rinę popietę ir sureng
dama gegužinę. Atstova
vo skyrių Sąjungos sei
me, artimai bendradar
biavo su ALTos ir LB- 
nės vietiniais padali
niais. Palaikė gyvus ry
šius su Sąjungos valdy
ba ir spauda.

Iš savo kuklių ištek
lių parėmė Sąjungos sei-

DIRVOS NOVELĖS

1972 KONKURSAS
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.
LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1972 metų 

birželio 15 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 500 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

DIRVAI
AUKOJO

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai :
P. Damijonaitis, Cranford 2.00 
N. Michura, Yonkers ...... 5.00
P. Sideravičius, Cicero .. 2.00 
J. Vinciūnas, Chicago ..... 2.00
J. Kalvaitis, Cleveland ... 2.00 
A. Sylvester, Newington .. 2.00 
M. Vansauskas, Lyons 7.00
L. Morkūnas, Chicago ..... L00
A. Palaitis, Racine...........2.00
J. Sandargąs, N. Royalton 7.00
F. Salpukas, Flushing......2.00
P. Malėta, Chicago...........2.00
S. Ta 11a t-Kelpša,

Baltimore.................... 2.00
J, Sakalas, Cleveland.......2.00
S. Blandis, Adelaide............1.00
Lietuvių Kultūros Klubas,

Detroit.......................5.00
DLK Birutės D-ja

Cleveland  ........ 15,00
J. Žilevičius, Chicago .... 1.00
A. Statulevičius, Weston 4.00
J. Barzevičius, Toronto .. 3.00
J. Kaškelis, Toronto.......7.00
J. Skrinska, Willoughby ... 1.00
K. Pažemėnas, L. A........ 2.00
E. Drasutis, Phila............2.00
L. Masiliūnas, Boston .... L00
A. Dilba, Phila.................... 2.00
S. Stulpinas, E. Chicago 5.00
A. Valiulis, Los Angeles 2.00
A. Juodvalkis, E. Chicago 5.00
J. Maurukas, Richmond

Hill ..........................   2.00
V. Kalytis, Great Neck ... 7.00 
A. Misiūnas, Detroit....... 5.00 
V. Labanauskas, Chicago.,3.00 
L. švelnis, Needham........ 2.00
A. Sinkus, Rochester.......2.00
O. Davidonis, Phila....... . 5.00
A. Mačiuika, Chicago.......2.00
J. Grigaitis, Chicago......... 5.00
A. Butkflnas, St. Charles 5.00
A. Puskepalitis, Boston... 3.00

Visiems aukotojams Dir 
va nuošir'džiai dėkoja.

mą, Pedagoginį Lituanis 
tikos Institutą, ALTą ir 
kt. Be to, susirinkimas 
nutarė įstoti nariu į Lie 
tuvių Tautinius Namus, 
paremti "Naujosios Vil
ties" leidimą ir Jauni
mo Centro statybą.

į naują valdybą išrink
ti ir pasiskirstė parei
gomis: pirmininkas Jo
nas Rimkūnas, I vicepir
mininkas Kazimieras 
Pocius, II vicepirminin
kas Vytautas Aukštuo
lis, sekretorius Juozas 
Bagdanskis ir iždinin
kas Antanas Juodvalkis. 
I revizijos komisiją: 
Kęstutis Sidabras, Ro
mualdas Nemickas ir 
Juozas Neverauskas.

Linkėtina naujajai val
dybai ir toliau skleisti 
lietuvišką raštą, žodį ir 
mintį. (aj)
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