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NUTAUTINIMO 
KELIU
Didelis ir daugelio 

nepastebimas pavojus 
glūdi Lietuvos okupanto 
plane išplėšti iš lietuviš
kos aplinkos paauglių 
kartą. Tuo pat laiku, ka
da Kubilius ir Co. anti
kinių sirenų balsais vi
lioja užsienio studentus 
į Kapsuko universitetą, 
atsinaujinti lituanisti
koje, jauniausios kartos 
prieauglis, siunčiamas į 
tolimas stovyklas Rusi
joje, kad galėtų "įsi
skiepyti" tarybinio tarp- 
tautiškumo dvasios.

Kubiliaus vilionės ir 
Santaros - Šviesos pas
laugus ir neapdairus "aš 
palaikau pasiūlymą" iš
sišokimas neseniai buvo 
analizuoti Dirvos pusla
piuose. Džiugu matyti, 
kad ir Draugas pritarė 
Dirvos apžvalgai ir iš
tisai perspausdino Dir
vos analizę.

Kubilius pasirengęs 
importuoti į marksisti
nio mokslo mokslaines 
lietuviškojo užsienio jau
nimą ir plauti jų smege
nis "lenininių įskaitų" 
pamokomis, vadina tai li
tuanistika! Tuo tarpu lie
tuvius paauglius tas pat 
Kubilius siuntinėja į Juo
dosios jūros pakrantės 
stovyklas, su tikslu pri
versti vaikus gyventi ru
siškai - tarybinės ap
linkos sąlygose.

Tai stovyklos pionie
riams. Pionieriai yra 
pirmoji komjaunuolio 
stadija. Lietuvių vaikus 
siunčia į Arteko stovyk
lą, kuri šiais metais vei
kė sovietinio kosmonau
to S. Komarovo vardu.

Artekas nedidelis pa
jūrio kurortas, nusidrie
kęs tarp aukštų uolų, 
gražios gamtos apsup
tas.* Miestelis paskirtas 
išimtinai propagandi- 
niai-partiniam reikalui. 
Čia vyksta vaikų - pio
nierių - stovyklos. Iš vi
sos Sovietų Sąjungos iš 
renka kandidatus stovyk
lom Stovyklautojai iš 
dar nesurusintų respub
likų arba tautinių, "auto
nominių" sričių, rūpes
tingai maišomi tarp ru
sų vaikų. "Nac menai" 
(nacionalnoje menšins- 
tovo) visados pristatomi 
mažumoje, kad galėtų 
nuskęsti rusiškai kal
bančiųjų vaikų masėje.

Tai nėra pramogų sto
vykla, bet studijinis lai
kotarpis. Pamokos, už
siėmimai, vadovėliai, 
paruošiamieji mokinių 
darbeliai — viskas vyks
ta rusų kalba. Čia nie
kas nesirūpina "nacio
nalinėmis kultūromis", 
nei nėra p?ogų mokiniui 
atsiminti, kuriai "naci
jai" jis priklauso. Tau
tinių mažumų moki
niams nesuteikiama pro
gų pademonstruoti ką 
nors sava. Antaiptol, sa 
vo tautinio priklausomu
mo pojūtis rūpestingai 
slopinamas, kad kitas 
jausmas įsigalėtų mor 
kinio savijautoj. Tai yra 
priklausomumo jaus
mas daugiatautei sovie
tinei valstybei. Vaikas 
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•usio 12,15 ir 18 dienomis MetropolitanLILIJA ŽUKYTE, Pajacų operoje Neddos vaidmenyje,š.m. 
operoje New Yorke.

lilija Šukytė

m.

TARPTAUTINEI
Emilija ČekienėOPERŲ SOLISTĖ

Mes džiaugiamės ir 
didžiuojamės skaityda
mi spaudoje apie lietu- ' 
vių pasisekimus moks
le, dailėje, muzikoj, 
mene ir kitur. O dar la 
biau malonu išgirsti 
apie jų laimėjimus tarp 
tautinėj plotmėj. Ne vie
nas pajutome tautinio iš 
didumo jausmą, prieš 
Kalėdas paskaitę New 
York Times milijoninio 
tiražo dienraštyje Met
ropolitan operos progra
moje tarp garsiųjų dai
nininkų ir lietuvišką pa
vardę jau gerai newyor- 
kiečiams pažįstamos 
Lilijos Šukytės ir kai 
prie Lincoln Center Met 
ropolitan operos rūmų 
didžiuliai skelbimai 
kvietė praeivį nedel
siant įsigyti bilietus į ar
timiausioj ateityje numa
tomus spektaklius, iš 
kurių trijuose pirmoje 
vietoje didžiulėm rai
dėm buvo išrašyta — 
Lilian Sukis — Nedda.

Ji solistės karjerą 
pradėjo Metropolitan 
operoje New Yorke, iš
kilusi į pirmaujančius 
vaidmenis ir gavusi tarp 
tautinės operų daininin
kės pripažinimą, pašto, 
viam apsigyvenimui iš
vyko į Europą, kaip ir ki
tos tarptautinio masto 
solistės, nes iš Europos 
kontinento lengviau pa
siekiami visi meno cent
rai, kur jos kviečiamos 
dainuoti. Lilija įsikūrė 
Muenchene Vokietijoje, 
bet dainuoja ir kitose 
Europos valstybių, ope
rose, nenutraukdama su.

■' f

tarties ir su Met opera 
New Yorke.

Šį sezoną Lilija čia 
dainavo trijuose spektak
liuose Pajacų operoj 
Neddos vaidmenyje 
šio 12, 15 ir lSdienor^vs. 
Malonu pastebėti kad vi
suose tuose spektakliuo
se dalyvavo gana daug 
newyorkiečių ir iš kai- 
muninių artimesnių vals
tijų lietuvių.

Ji savo partiją atliko 
tokiu natūraliu įsijauti
mu ir dainavo taip, tar
si neegzistuotų jokie 
techniški atlikimo sun
kumai. Jos balsas, ges
tas, mimika, žodis ir mu
zikinis garsas organiš
kai susieti su vaidmens 
sceniniu įkūnijimu. Ji to
bulai naudojosi operos 
solistės kūrybinės iš
raiškos priemonėmis. 
Čia ji žiūrovą sukrečia 
nelaiminga, kenčianti, 
čia vėl mylinti, nuošir
di, kukli ir pagaliau kerš' 
tinga, pykčiu deganti ir 
visa tai atrodo taip natū 
raliai, nepaprastai išla
vinta meninė intuicija, 
aukšta vidinė kultūra. 
Lilijos Šukytės talentas 
taip sugeba įsijausti į 
kuriamą vaidmenį, kad 
žiūrovui atrodo, jog ji 
scenoje ne vaidina, o gy
vena. Ne mažiau meni
nės kultūros rodė ir jos 
kūno plastika, judesių 
lankstumas, gr akštu-
mas tartum gerą mokyk
lą išėjusios balerinos.

Po paskutinio spektak
lio rytojaus dieną sausio 
19-tą Lilija išskrido at
gal į Europą, kur joslau 

kė sausio 26 d. Muenche 
ne La Bohemos opera, 
po kelių dieną La Tra
viata ir Turandontoperų 
spektakliai, kur ji dai
nuos primadonos vaide- 
nyse. Be to, Frankfurte 
taip pat La Bohema. Ko
vo mėnesį Londone Co- 
vent Garden operos rū
muose dainuos Strausso 
Capricio grovienės vaid
menyje.

Po aukščiau minėtų 
pasirodymų ji pradės 
intensyviai ruoštis ne
paprastai šventei, ku
rios istorija gana įdomi. 
Lilijai dainuojant Vaka
rų Berlyne Traviatos 
operoj Violetos rolę, vie
nas korėjiškos kil
mės pasaulinio garso 
kompozitorius Isang 
Yun taip aukštai įverti
no jos dainavimo ir vai
dybos talentą, kad kai į 
jį kreipėsi pasaulinės 
olimpiados komitetas su 
prašymu parašyti spe
cialią olimpiados atida
rymui operą, tai jis su
tiko parašyti operą var
du Sim Tjong (Angelas, 
nužengęs iš dangaus pa- 
šaulį padaryti geresnį) 
su sąlyga, jeigu dainuos 
Lilija Šukytė. Komitetas 
mielai sutiko ir pakvietė 
ją oficialiam olimpiados 
(Festspiele) atidarymui 
š.m. rugpiūčio 1 d., 
Muenchene.

Kompozitorius gyve
na vakarų Berlyne ir ją 
yra girdėjęs tik vieną 
kartą ten gastroliuojant 
Berlyno operoje Viole
tos vaidmenyje Travia-

TAIKOS PLANAS
SAVO KRAŠTO VIENYBEI ATSTATYTI

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Karas dėl Vietnamo 
toliau tęsiasi... Ameri
koje! Tik tai atsiminus 
galima suprasti prezi
dento Nixono kreipimą
si į tautą pereito trečia 
dienio vakare. Dabar vie 
šai paskelbtos Nixono 
taikos sąlygos komunis
tams jau buvo seniai ži
nomos, bet jie iki šiol 
jų nepriėmė, nes tikėjo
si dar geresnių, nors ir 
dabartinės, bešališkai 
žiūrint, buvo labai ge

ros. Jie tikėjosi ir ti
kisi geresnių, praktiš
kai — visiškos JAV ka
pituliacijos, ne dėl sa
vo normalinio ir karinio 
pranašumo, bet dėl to, 
kad Amerikoje praeina 
bent koks noras kovo
ti. Jei Hanojus many
tų, kad geroka JAV gy
ventojų dauguma prita
ria Washingtono admi
nistracijos politikai, jis 
sutiktų su Nixono sąly
gomis, kurios jam buvo 
pasiūlytos dar prieš pu
sę metų. Hanojus tačiau 
skaičiavo galįs laimėti. 
Ir dėl to negalima ant 
jo pykti — kokią išvadą 
gali padaryti pasiskai
tęs JAV spaudos išve
džiojimus ir pasiklau
sęs jų politikų sampro
tavimus artėjančių rinki
mų proga?

Nixono taikos sąlygos 
yra labai paprastos. Pa
sirašius susitarimą dėl 
paliaubų ir tarptautinės 
kontrolės joms, ameri
kiečiai atitrauktų savo 
kariuomenę, o abu Viet- 
namai paleistų belais
vius. Per šešis mėne
sius Vietname būtų pra 
vesti laisvi ir tarptauti
niai prižiūrimi rinki
mai, kuriuose galėtų da 
lyvauti ir komunistai. 
Mėnesį prieš rinkimus 
atsistatydintų dabarti
nis prezidentas Thieu ir 
jo viceprezidentas. Iš tų 
rinkimų išėjusi valdžia 
galės laisvai nuspręsti 
savo krašto tolimesnį li
kimą ir eventualų susi
jungimą su šiauriniu 
Vietnamu.

toj. Tai yra nepapras
tas laimėjimas.

Besiruošdama festiva
liui, tuo pačiu laiku ji 
dar turės dainuoti Muen 
cheno, Frankfurto ir 
Berlyno operose. O 
sekančiam sezone turi 
jau sutartis Vienos vals ■ 
tybinėj operoj Austrijoj, 
kur dainuos Paminą Mo 
zarto "Die Zauberflote" 
operoj ir ateinantį rude
nį, spalio mėnesį nau
jasis Metropolitan ope
ros direktorius Gentele 
angažavo Liliją vėl dai
nuoti New Yorke Pami
ną "Die Zauberfloete"ir 
Euridice Orfeo; Maž
daug tuo pačiu laiku 
Frankfurtas jau pakvie
tė Debussy operai "Pel- 
leas et Melisande".

Po kiekvieno spektak
lio daug lietuvių aplankė 
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Turint galvoje tokių 
susitarimų patirtį Rytų 
ir Vidurio Europoje, 
lengva įspėti, kad toks 
susitarimas duoda labai 
gerų šansų Hanojui įsi
galėti pietiniame Viet
name be jokių didesnių 
aukų. Jei taip, kodėl jie 
su tomis sąlygomis ne
sutiko, bet, kaip prezi
dento patarėjas Kissin
geris, kuris su jais slap
tai derėjosi, teigė, dar 
reikalavo nuversti da
bartinį Saigono režimą, 
kurio išlaikymui iki 
šiol amerikiečiai paklo
jo 40.000 savo sūnų gy
vybių ir bilijonus dole
rių.

Atsakymas galimas 
tik vienas — kaip anks
čiau minėjome, jie tikė
josi dar didesnių nuolai
dų — kapituliacijos. Yra 
duomenų spėti, kad jie 
ruošiasi didesnei ofen
zyvai kaip tik tuo metu, 
kada prezidentas Nixo- 
nas viešės Pekine. Ne
siskaitydami su žmonių 
gyvybėmis jie visados 
gali užimti trumpes
niam ar kiek ilgesniam 
laikui vieną kitą dides
nį Pietų Vietnamo mies
tą ar pravesti didesnio 
masto teroro veikmus 
pačiame Saigone. Tokie 
žygiai iš esmės nepa
keis karinės padėties, 
tačiau gali padidinti 
amerikiečių aukų skai
čių ir padaryti didelio 
įspūdžio Amerioje. Ly
giai kaip 1968 metų’Tet' 
ofenzyva, kuri praktiš
kai pakirto jų karinįpa- 
jėgumą, tačiau turėjo ne
paprastos propagandi
nės ir politinės reikš
mės: Amerikoje nuo to 
laiko jie atrodo esą ne
nugalimi!

Beto, Hanojus turi pa
grindo baidytis Nixono- 
CiU' Enlai susitarimo. 
Dėl tos paprastos prie
žasties, kad komunisti
nė Indokinija gali tapti 
sovietų sąjungininkė Ki
nijos apsupime iš Pie
tų. Tai būtų labai natū
rali sąjunga, kuriai Čiu 
Enlai norėtų užbėgti už 
akių, laikydamas Indo
kiniją suskaldyta, kam 
Pekinui reikalinga JAV 
talka. Tai paaiškina da
bartinį Hanojaus skubė
jimą, kurio užpakalyje 
lengva įžiūrėti Krem
liaus siluetą.

Akivaizdoje to lengva 
suprasti, kodėl Nixonas 
atidarė savo kortas. Rei
kalauti išduoti ameri
kiečių rankomis pietų 
vietnamiečius komunis
tams negali ir demokra
tų politikai. Jų vyraujan
tis kandidatas senato
rius Muskie tai davė aiš
kiai suprasti. Nixono 
politikos kritika tęsis ir 
toliau, tačiau po prezi
dento taikos sąlygų pa
skelbimo ginčai dėl Viet
namo, reikia tikėtis, bus 
daugiau santūrūs: JAV 
atrodys daugiau vienin- 
gesnės šiuo klausimu ne
gu iki šiol. Jei taip at
rodys ir Hanojui, taikos 
perspektyvos pagerėtų.



Nr. 9 — 2

Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

JAUNIMO METAI

Australijos lietuviška
sis jaunimas labai šiltai 
priėmė Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės pa
skelbtuosius 1972-sius 
metus — Jaunimo Me
tais. Visuose miestuose 
jau yra baigiama išrink
ti atstovai į II-jį P.L.J. 
Kongresą. Darbas eina 
pilnu tempu ir, atrodo, 
mūsų Australijos lietu
viškasis jaunimas bus la
bai gerai reprezentuo
tas.

Sydnėjaus Išvykos 
Komitetas, susitaręs su' 
"Mūsų Pastogės" laik
raščio leidėju — Austrą 
lijos Krašto Valdyba, iš 
leido patį pirmąjį šių 
metų, šio bendruomenės 
laikraščio, numerį, ku
rį redagavo Išvykos komi 
teto pirmininkė Jūratė 
Reisgytė ir A. Laukai
tis. Laikraštis praside
da Jaunimo metų šūkiu: 
"Jaunimo Darbas ir Šir
dis Lietuvių Tautos 
Ateitis" ir duoda pačio 
jaunimo parašytus 
straipsnius.

LILIJA ŠUKYTE...
(Atkelta iš 1 psl.) 

Liliją jos kambaryje už 
scenos nuoširdžiai svei
kindami ir negailėdami 
komplimentų savo ir ki
tų lietuvių vardu, negalė
jusių laukti eilės tarp 
lankytojų ar pavėlavu
sių užsiregistruoti.

Muz. Vytautas Strolia 
buvo ką tik sugrįžęs iš 
atostogų su žmona, ku
rias praleido Vokietijo
je ir per "Laisvės Žibu
rio" radiją savo kelio
nės įspūdžiuose pažymė
jo, jog jiems teko patir
ti, kad Lilija Šukytė Eu
ropoje yra aukštai ver
tinama operų solistė. Su 
ja pagamintas jau ir fil
mas. Reikia tik stebėtis 
jos talentu ir darbštu
mu, nes aukščiau minėtą 
Neddos rolę ji atliko be 
jokios repeticijos su sa
vo partneriu tenoru, nei 
su orkestru, nes dėl Met- 
operos biudžete praeitų 
metų didelio deficito, va 
dovybė nenori mokėti 
aukštos viršvalandžių 
kainos, todėl šiuo metu 
solistams dažnai tenka 
išeiti į sceną ir tik pir
mą kartą pamatyti savo 
partnerį ir vaidinti įsi
mylėjusius ar vyrą su 
žmona, kaip šį kartą te 
ko ir Lilijai.

— Plauk arba skęsk, 
— sakė Lilija į mūsų 
nusistebėjimą, — taip, 
kaip ir visą mano gyve
nimą būna. Eik į sceną 
arba neik.

Prisimenu, kaip vieną 
kartą jaunųjų į Met ope
rą jėgų pristatymo kon
certe direktorius Ru- 
dolf Bing pasakė, kad 
tarp kitų ir Lilija yra iš- 
augusi Met operoje, kas 
retai atsitinka, nes čia 
ne mokytis, bet repre
zentuoti kviečiamos me
no pajėgos iš visopasau- 
lio kraštų. Ir dabar,nau
jajam Met operos direk
toriui Gentele pasiūlius 
su Lilija vėl sudaryti su 
tartį sekančiam sezo
nui, nors dar nebuvo 
jos matęs nei girdėjęs, 
atsakė, kad pažįstąs iš 
muzikos kritikų, kurias 
Met vadovybė seka ir ki
tuose kraštuoe.

Sydnėjaus Išvykos Ko
mitetas yra numatęs su 
rengti Jūros Dieną Wel- 
longo mažoje lietuvių 
kolonijoje, kartu su Syd
nejaus Soc. Moterų Glo
bos D-ja surengti tradi
cinį "Blynų balių", sa
vaitgalio iškylą laivu, 
prisidėti prie Vasario 16 
-sios minėjimo ir, bai
giant darbą surengti sa
vo jaunimo balių, kuria 
me bus išrinkta ir Jau
nimo Kongreso Sydnė
jaus lėšų vajaus kara
laitė. Darbo tikrai daug, 
tačiau, su jaunatvišku 
užsidegimu ir pasiryži
mu visos kliūtys tikrai 
bus nugalėtos ir pa
grindinis tikslas — Jau 
nimo Kongresas bus pil 
nai atsiektas.

SYDNEJAUS 
ATSTOVAI

Sydnėjaus lietuvių ko 
loniją Jaunimo Kongre
se atstovaus sekantieji 
mūsų atstovai, išrinkti 
visų Sydnėjaus jaunimo 
organizacijų, Apylinkės 
Valdybos ir Išvykos Ko
miteto atstovų.

LIUDA APINYTĖ, hu
manitarinių mokslų stu
dentė, aktyvi skautų ir 
studentų organizacijų da
lyvė. Viena iš nuolati
nių ir geriausių mūsų 
jaunųjų scenos deklama
torių, turinti puikų ir tai 
syklingą lietuvių kalbos 
ištarimą. Bendradar
biauja skautų ir kitoje 
lietuviškoje spaudoje. 
Oficiali korespondentė 
"Mūsų Pastogėje" iš bū 
simojo J. Kongreso.

VIOLETA BITINAI- 
TĖ, šiais metais bai
gusi N.S.W. universite
te humanitarinius moks
lus. Aktyvi studentų są
jungos narė ir šiuo me
tu ypatingai daug dirba 
Sydnėjaus Išvykos Komi 
tete. Rašo ir kalba pui
kiai lietuviškai.

UGNE KAZOKAITE, 
universiteto studentė, 
mūsų jaunoji menininkė 
skautė ir visapusiška 
sportininkė. Būdama 
plaukimo instruktorė, ji 
yra viena iš mūsų žie
mos sporto čempionių, 
tačiau neatsilieka ir 
nuo kitų sporto šakų. 
Pūkiai kalba lietuviš
kai ir yra labai aktyvi 
mūsų visame jaunimo 
lietuvikame gyvenime.

ELENA KIVERYTE, 
pirmųjų metų universi
teto studentė, labai ak
tyvi skautų gyvenime,, 
tautinių šokių grupėje ir 
neseniai pradėjo dai
nuoti "Dainos" chore. 
Gerai kalba lietuviš
kai.

KRISTIJONAS MA
TULIS, chemijos inži
nierius, aktyvus Syd
nėjaus "Kovo" krepši
ninkas ir žiemos spor
to mėgėjas, per pasku
tiniąją lietuvių žiemos 
sporto šventę, nusilau
žęs koją, tačiau, nors ir 
šlubuodamas dar, tikisi 
gerai atstovauti Sydnė- 
jų- _

JŪRATĖ REISGYTĖ, 
Išvykos Komiteto pirmi • 
ninkė, studentė, labai ak
tyvi visame lietuviška
me gyvenime. Vadovavo 
tautinių šokių grupei, 
jaunųjų scenos mėgėjų 
būreliui, bendradarbiau-

DIRVA

II PLJK išvykos komitetas Sydnėjuje. Sėdi iš kairės: Vytenis Va
saris, pirm., Jūratė Reisgytė ir Kostas Bagdonavičius. Antroje 
eilėje: Antanas Laukaitis, Violeta Bitinaitė, Kristijonas Matulis, 
Birutė Aleknaitė, Ugnė Kazokaitė ir Linda Apinytė. Nuoraukoje 
trūksta Gražinos Žigaitytės ir Kajaus Kazoko.

ja spaudoje ir yra vie
nintelė buvusi I-jo Jau
nimo Kongreso dalyvė. 
Žino ją gerai Australi
jos lietuviai, kai nema
žiau ir kitų kraštų lietu
viai, ypatingai jauni
mas.

VYTENIS VASARIS, 
advokatas, studentų val
dybos Sydnėjuje pirmi
ninkas , aktyvus akade
miniame gyvenime. Ge
ras sportininkas, repre, 
zentuojąs "Kovą" austra
lų stalo teniso pirmeny
bėse, praeitos šventės 
Australijos lietuviu dve
jeto meisteris.

Šie septyni Sydnėjaus 
atstovai yra oficialūs 
mūsų reprezentantai, 
nors tikimasi, jog šis 
skaičius dar bus iš Syd
nėjaus padidintas.***

Su jaunimo metais, 
Sydnėjuje, jaunimas 
šiais metais sukruto šei 
mas kurti. Tuoj pat po 
naujų metųkovietė- krep
šininkė Laima Motiejū
naitė, Rentgeno ir kar
diologijos aparatų ope
ratorė, šeimą sukūrė su 
australu, lenktyninių 
arklių farmos savinin
ku ir treneriu.

Vasario mėnesį Syd
nėjuje įvyks trys mūsų 
akademikų lietuviškos 
vestuvės, tai būtent: ge
rai žinomas mūsų šach
matų ir golfo meisteris 
chirurgas dr.Irvis Venc
lovas, kuris be Sydnė
jaus universiteto, išlai' 
kė specialius chirurgi
nius egzaminus ir Ox- 
fordo universitete, ve
da buvusią sydnėjiškę, 
dabar su tėvais sostinė
je Canberroje gyvenan
čią, humanitarinius 
mokslus baigusią, Aus
tralijos lietuvių moterų 
stalo teniso dvejeto čem
pionę Nijolę Švedaitę.

Sekančios vestuvės 
tuoj pat bus tarp archi
tekto Gedo Bižio ir per
nai metais farmaciją bai. 
gusios Rūtos Kamins
kaitės, kuri buvo labai 
rimtai galvojusi važiuo
ti į Jaunimo Kongresą, 
tačiau dabar gal ir vyrą 
kartu nusiveš.

Paskutinėse vasario 
mėnesio vestuvėse me
dicinos dr. Alfredas Re- 
ningeris sukuria šeimą 
su mokytoja Danute Ke- 
dyte, kuri šiuo metu tu
ri labai gerame rajone 
elegantišką moterų dra
bužių krautuvę. Dr. A. 
Reningeris aktyviai reiš 
kėši mūsų akademinia
me gyvenime, yra dide
lis muzikos ir meno mė
gėjas, kartu so kovie- 
čiaįs gerai žaizdamas 
šachmatus.

Visiems laimingie
siems linkėtina gražios 
šeimyninės laimės, ne

atitrūkstant ir toliau nuo 
mūsų lietuviškojo gyve
nimo, su kuriuo jie iš
augo čia ir kuriam jie 
taip gražiai priklausė.

***
Praeitų metų pabaigo

je Melbourne mokytojų 
seminarijas baigė šios 
lietuvaitės, tapdamos 
kvalifikuotomis mokyto
jomis: A. Stasytytė, R. 
Bukauskaitė, N. Opana- 
vičiūtė ir Audra Juno- 
kaitė, kuri savo baigi
mą atšventė sužadėtu
vėmis su A. Kasiukai- 
čiu.

***
Prieš Kalėdas visos 

Australijos savaitgalio 
mokyklos užbaigė savo 
mokslo metus. Viena iš 
gausiausių savaitgalio 
mokyklų yra Melbourne, 
kur mokėsi 103 moki
niai. Metų bėgyje šioje 
mokykloje mokytojavo 
šie mokytojai: Pov. Bal 
tutis — vedėjas, Emili
ja Vaičiulytė, Audra Ju 
nokaitė, Elena Špokevi- 

Ičienė, Henrikas Antanai 
itis, Aldona Sadauskienė, 
Valentinas Cižauskas, 
Regina Cižauskaitė, Al
gis Liubinas, Adomas 
Stasytis, Janė Žitkevi
čienė. Tautinių šokių mo 
kytoja Halina Statkuvie- 
tnė, dainų — Stasys Ci- 
tžauskas, tikybos — kun. 
|?r. Vaseris, kuris taip 
pat yra mokyklos globė
jas. Mokykloje veikė še 
ši skyriai ir du jaunimo 
kursai. Šią mokyklą pra 
eitais metais baigė sep 
tini mokiniai. Mokyklos 
užbaigimo programoje 
dalyvavo patys mokiniai 
su melodeklamacijo
mis, paskirais pasirody 
mais ir mergaičių cho
ru, pabaigoje tautinių šo 
kių grupei pašokant tauti 
nius šokius. Po pasiro
dymo sekė bendros vai
šės. ***

Metų pabaigoje Adelai
dės lietuvių Parapijos 
Taryba paskelbė savo 
praeitų metų kasos apy 
skaitą, iš kurios paaiš
kėjo, jog šiai parapijai 
ir šv. Kazimiero bažny 
čiai buvo suaukota neto 
Ii 6.000 dolerių ir auko 
tojų tarpe yra net iš 
Amerikos ir Kanados, 
paaukavusių 234.50 dol. 
taip pat kaip iš Mel
bourno ir Sydėjaus. Ši 
Adelaidės lietuvių baž 
nyčia yra tikra mūsų lie 
tuviškoji šventovė Aus
tralijoje. Daugumoje vis 
kas čia yra lietuviška ir 
lietuvišku stiliumi pa
daryta, kas kelia ne tik 
mūsų, bet ir kitų pasigė 
rėjimą. ***

Prieš Kalėdas Tasma 
nijos salos antrojo di
džiausio miesto Lauces 

ton choras turėjo savo 
metinį koncertą, kurio 
dirigentas yra lietuvis 
Jonas Krutulis. Aprašy
muose su nuotrauka vi- 
sur pažymima jo lie
tuviškumas.

REIKIA ATIDŽIAU 
SKAITYTI

Sausio 5 d. Dirvoje tilpo 
Pastabų ir nuomonių sky
riuje Deltos pasirašytas ra
šinys: NELINKSMA KA
LĖDINĖ NAUJIENA (ką 
pasakė Doyle Martin lietu
viams Philadelphijoje).

Kaip Dirvos skaitytojai 
žino, Valstybės departa
mento pareigūnas, pakvies
tas kalbėti LB svartynėse, 
brutaliai ir kietai atidengė 
kvietėjams perdėm prag
matišką Valstybės departa
mento pažiūrą Į Lietuvos 
laisvė problemą. Doyle Mar
tin paneigė istorinį faktą, 
kad lietuvių tauta 1918 me
tais ir papildomai 1941 me
tais (per sukilimą) apsi
sprendusi tvarkytis ir gy
venti savo suverenioje val
stybėje, kurios geografinės 
sienos buvo įtvirtintos tarp
tautinėmis sutartimis, pa
neigdamas istorinį faktą, 
kad Lietuva buvo Tautų Są
jungos narys ir kad jos su
verenumas sutriptas milita- 
rinės sovietinės aneksijos 
būdu. Ir kad iki šiol JAV 
yra Lietuvos atstovybė Wa- 
shingtone.

Viso to Doyle Martin ap
simetė nežinąs. Jis pasakė, 
kad Valstybės departamen
tas respektuojąs lietuvių 
tautos teisę Į apsisprendi
mą. Pareigūnas net pabrėžė 
(pagal Draugo korespon
dento patiektą tekstą): 
JAV nepasisako už visišką 
Lietuvos nepriklausomybę.

To skandalingo pareiški
mo akistatoje DELTA pa
rašė savo asmenišką nuo
monę apie faktą ir sekan
čias iš to išvadas. Nuomo
nių skyriuje buvo patalpin
tas DELTOS laiškas. Rei
kia apgailestauti, kad svar
stymų dalyvių akivaizdoje 
pareikšti Doyle Martin’o 
tvirtinimai, kiek pasiekė 
spaudą reportažai, nesulau
kė tinkamo atkirčio. Tad, 
savo laiško pradžioje, DEL
TA nustebo, kuriam tikslui 
svarstynės buvo surengtos, 
iškviestas lokys iš miško — 
ar Valstybės departamentui 
atmaskuoti, ar nevykusiu 
kvietimu apsunkinti mūsų 
padėtį? Dėl suteikimo pro
gos Valstybinio departa
mento pragmatistui nu
ginkluoti mūsų ryžtą savo 
skepticizmu, tenka laikyti, 
kad svarstynių organizato
riai nebuvo dirbamo darbo 
suvokimo aukštumoje. Jie 
nepaneigė Martin’o tezių.

Staiga, "Laisvosios Lie
tuvos" bendradarbis (CKT) 
savo rašiniu (Nr. 2) apkal
tino DELTĄ noru kursty
ti ALT ir LB nesantaikos 
ugnį. Nieko negali būti 
atokiau nuo rašinio te
mos ir turinio! Patartina 
(CKT) skaityti rašinius iki 
galo, iki išvadų, ir nesiten
kinti skubiu žvilgsniu į ra
šinio įvadą. Tada laimės 
n a g r i nėjamos problemos 
sprendimai.

GAMMA

ARGI TIKRAI TOKS 
"NENAUDĖLIS"?

Dirvoje sausio 7 d., rašyda
ma apie lietuviškojo gyvenimo 
nuotaikas New Yorke, Emilija 
Čekienė sodina kone įkaitina
mųjų suolą Lietuvos Atsimini
mų radijo programos vedėją. 
Tiesa, pavardė ten neminima, 
bet yra pakankamai aišku, kad 
tas "nenaudėlis" yra Dr. Jokū
bas Stukas. Kuogi tas išpuolis 
grindžiamas?

Nagi, kad kalėdinės progra
mos metu jis perdavė Vilniaus 
Aušros Vartų choro (giedotas 
giesmes su kun. Lydžio paaiš
kinimais. Atrodo, kad čia dėl
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to tikrai niekas neturėtų užsi
rūstinti. Bet kur tau! Girdi, 
Lietuvoje Įgrotų giesmių trans
liavimas mūsų klausytojų vi
sai netikina, kad ten dabar 
esanti pilna religijos laisvė... 
Išeina, kad transliacijos tiks
las buvo ką nors tom gies
mėm (tikinti arba ką nors (tai- 
goti. Programos vedėjas esąs 
klaidingų žinių skelidėjas ir 
"bažnyčios autoritetai bei ki
tų laisvinimo veiksnių vadovai 
turėtų jausti pareigą tokiam 
klaidingų žinių skleidėjui (ro
dyti tiesą".

Kokių žinių ir kokią tiesą? 
Kas blogo, jeigu lietuviškų ra
dijo programų vedėjai pasinau
doja lietuviška muzika iš rusų 
okupuotos Lietuvos, autorė taip 
ir nepasako. Juk gidaugybėlie- 
tuvių gauna arba perkasi Lietu
voje (grotą muziką. Ar jie dėl 
to jau nebe "košer"? Toliau, p. 
Emilija Čekienė, atpasakojusi 
apie pastaruosius dvasininkų 
persekiojimus Lietuvoje, ape
liuoja J Lietuvių Bendruomenę, 
kad ši "kaipo visų lietuvių moti
na atvestų savo paklydusius vai
kus (tikrąjį kelią"... Kur gitas 
paklydimas?

Tiesiog liūdna, kad žmogus, 
kuris yra išdirbęs 30 metų lie
tuviško žodžio ir dainos radi
jo tarnyboje būtų užsitarnavęs 
tokios pakūtos. Populiarusis Stu
kas remia viską kas lietuviš- 
kaę knygas, muziką, spaudą: 
jis ir Dirvą remia — tai pini
gais, tai knygomis. Tai yra 
žmogus, kuris kiekvieną šeš
tadieni savo klausytojams pri • 
mena, kad Lietuva yra rusų 
okupuota. Tai kur gi tas "pa
klydimas"? Lietuvos gen. kon
sulas A. Simutis New Yorke, 
prof. Stuko darbo pagerbtuvių 
metu pasakė, kad jei Lietuva 
būtų dabar nepriklausoma, tai 
jos vyriausybė seniai būtų j| 
apdovanojusi žymeniu už ilga
meti Lietuvos vardo populiari
nimą, tiek lietuvių, tiek ameri
kiečių tarpe. Jis gi turi ir kitą 
programą apie Lietuvą ir jos 
muziką duodamą kas pirmadie
ni per Seton Hali Universiteto 
radijo stot}.

Dr. J. Stuko visas gyvenimas 
yra susijęs su Lietuva ir jos 
vargais. Ir jis nuoširdžiai tai 
atlieka visokiom progom. Prie 
jo namo pastatytas lietuviško 
stiliaus dailus kryžius byloja, 
kad Lietuva dabar yra sveti
moj vergijoj ir tai anglų kalba 
prikaltoj lentelėje aiškiai pa
rašyta. O svetimtaučių studen
tų pas j| atsilanko {vairiais rei
kalais daug ir turi progos tai 
pamatyti.

J. Veblaitis

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

Eastern Arkansas Progresšive 
Community 3 5 Milės from Memphis. 
’ MEDICAL TECHNOLOGIST 

REGISTERED ASCP 
Salary commensurate with 

experience & ability.
REGISTERED NURSES 

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

for evening fic night duties. 
ALSO 

PHYSICIANS 
GENERAL PRACTITIONFRS 
Liberal Personnel Policies.

Apply call or writc to Administrator 
FORREST MEMORIAL HOSPITAL 

Box 667
Forrest City, Arkansas 72335 

501'633-2020
(413)

TRUCK OWNERS
OWNF.R OPERATORS VVANTED BY 
STEEL HAVLER TO 1IANDLF. MUL- 
TIAXLE LOADS FROM GARY-CIll- 
CAGO AREA TO MICHIGAN.

CALL 219-845-2041 
MR. S. DUNNETT

(7-13)

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 Equnl Opportunity Employer 
<4-10)

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE 

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

ARMEX CORP.
313-588-6093

(3-9)

\VANTED AT ONCE 
IST CLESS SKILLED 

COLD HEADER MACHINE 
SĖT U P

MEN AND OPERATORS. 
Also 

JOURNEYMAN 
MACHINE MAINTENANCE 

Union Shop. Frinųle Benefits. 
APPLY IN PERSON 

MACHINE RIVET 
DIVISION OF PRO SYSTEMS INC. 
21221 Hoover Rd . Warren. Mich.

(7-13)
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jūdžio pirmininkas, ilgametis Vliko valdybos na
rys, dabar pasitraukęs iš pareigų, atsako į klau
simus Dirvos bendradarbei Emilijai Čekienei.

Į TALKĄ JAUNIMUI
Nežinia, kas aną metą 

pirmasis iškėlė pasau
lio lietuvių jaunimo kon
greso idėją. Aišku, lęad 
vienas pirmųjų šios idė
jos puoselėtojų ir rėmė
jų buvo garbusis Juozas 
Bačiflnas. Nebe reikalo 
tad, nūdien Jaunimo Kon
gresui rengti komitete 
svarstomas klausimas, 
kokia forma reikėtų ve
lionį Juozą Bačiūną pri
siminti ir pagerbti. Ar
čiau buvusieji ar jam dir
busieji, pirmojo jauni
mo kongreso 1966 m.da
lyviai, turėjo ir turi įvai
rių pastabų, pastebė
tų klaidų ir klaidelių 
kongresą rengiant ar jo 
programą vykdant. Bet 
didelė dauguma, atrodo, 
pačią kongreso idėją už- 
giria.

Tokių pažiūrų pasek
mėj šiemet rengiamas 
antrasis pasaulio lietu
vių jaunimo kongresas. 
Iš patirties mokomės, to 
dėl stengiamasi klaidų 
nekartoti. Šiemetinio 
kongreso apimtis, orga
nizacija, programa ir 
darbo laikas žymiai pla
tesni, negu kad buvo pir
mą kartą. Šioji pažanga 
sveikintina. Gražu ir 
tai, kad nemaža dalis 
ano kongreso dalyvių, 
tada dar buvusių gimna
zijų klasėse, šiandien 
jau yra antrojo kongre 
so organizatorių vado
vų gretose. Pasigėrėji
mą turėtų, iššaukti jauni
mo nutarimas, kad pil
nateisius kongreso at
stovus iki š.m.vasario 
16 d. bendruomenės va
dovybėms prižiūrint, iš
renka pats jaunimas (16 
iki 30 metų amžiaus). 
Toji platuma, tas visuo
tinumo principas, pa
trauklus, nežiūrint kad 
pats rinkimų vykdy
mas gaunasi nelengvas 
ir galįs sukelti painiavų.

Iš kitos pusės, nestin
ga mūsų visuomenėje 
apie jaunimo kongresą 
ir pesimistinių ar net 
grynai jam priešingų bal
sų. Pavyzdžiui, esą 160 
tūkstančių dolerių skir
ti jaunimo kongreso rei 
kalams, yra tų pinigų iš
metimas į balą. Arba. 
Ką tas Romas Sakadols- 
kis ir kiti vaikai galįpa- 
daryti lietuvybei ir Lie
tuvos bylai. Tokie ir pa
našūs klausimai • nėra 
lengvai apsprendžiami, 
todėl tikslinga tokius 
klausimus plačiau pana
grinėti, išsiaiškinti ir 
visiems arčiau supras
ti.

Iki antrojo lietuvių jau
nimo kongreso dar turi
me penketą mėnesių. Jų 
bėgyje reikėtų ne tik vi
sus klausimus aiškiau 
nušviesti, bet drauge pa 
siekti lietuviškąjįjauni- 
mą visuose kraštuose, o 
bendrai visus lietuvius, 
nežiūrint jų amžiaus ir 
kitų skirtumų, reikia

daugiau apjungti ir išaiš
kinti kongreso svarsty
mus, uždavinius ir svar 
bą. To siekdama Dirva, 
tardama, šiandien esant 
be 5 minučių 12, įveda 
atskirą skyrių — Jauno
ji Karta. Jį redaguoti 
kviečiama Jorūnė Joni- 
kaitė, Chicagoje. Jauno
ji mūsų talkininkė - re
daktorė jau ėmėsi dar
bo, sudarinėja artimiau 
šių bendradarbių štabą, 
o taip pat jau telkia me 
džiagą tam skyriui apie 
jaunimo kongresą. Dir
vos redakcija maloniai 
su Jorūne Jonikaite tal
kininkaus ir to paties 
laukia iš visų Dirvos 
bendradarbių, ypač iš 
jaunimo, besirūpinan
čio antrojo Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso 
ruoša ir jo sėkmingu
mu. (d)

NUTAUTINIMO

KELIU...
(Atkelta iš 1 psl.) 

ruošiamas būti legaliu 
sovietinės valstybės pi
liečiu, atsidavusiu "le
niniams įsakams" pio
nieriumi, būsimu kom
jaunuoliu aktyvistu.

Vaikų užsiėmimai sa
vaime yra patrauklūs. 
Keletą branžų įvairina 
bendrą indoktrinancinę 
monotoniją. Vieni, ypač 
mergaitės, studijuoja na
mų mokslus. Berniu
kams atsidarė galimy
bė susipažinti su raketų 
technika, su geografi
niais mokslais. Arteke 
yra keli pavyzdiniai mu - 
ziejai, kur vedamos pio
nierių ekskursijos. Dar 
reiškia sporto pratybos. 
Yra laivų išvykoms į jū
rą.

Sovietinės buities po
žiūriu tai jų prabangi sto
vykla. Ir nenuostabu — į 
tą stovyklą deda savo vil
tis pati partija. Per tą 
stovyklą vaikai įjunksta 
į tarybinio gyvenimo 
stilių, eliminuoja savo 
"nacionalinius įgū
džius", pajunta milži
niškos sovietinės impe
rijos pulsą. Iš tų jauniau
siųjų kadrų ruošiamas 
elementas, kuris šalyje 
"statys komunizmą".

Kaip ir kiekvienoj sto
vykloje, vaikai daug čia 
sužino, praturtina savo 
pasaulį naujais patyri
mais, naujais įspū
džiais... Bet ta stovykla 
rūpestingai išplauna lie
tuviškumą iš lietuviukų 
dvasios ir paverčia juos 
būsimais sovietiniais ak
tyvistais, kuriems tau
tiškumas nereiškia dau
giau, kaip nereiškia "et
ninė kilmė". (ar)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

— Esate vienas iš 
Vliko ilgamečių darbuo- 
tojų. Būtų įdomu išgirs
ti patirtus įspūdžius per 
eilę metų Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto veikloje?

— Patyriau daug ir 
labai įvairių įspūdžių 
Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto 
veikloje, jon įsijungęs 
dar vokiečių okupuoto
je Lietuvoje beveik nuo 
pat jo įsisteigimo pirmų 
jų dienų. Pradžioje va
dovavau Dokumentaci- 
nei Komisijai (jos nariai pės, pajutusios daugiau 
buvo neužmirštamas 
mano jaunystės draugas 
ir didžios ryžties vyras 
amžinos atminties ve
lionis Jonas Paplėnas ir 
vaikystės meto kaimy
nas Povilas Ališauskas) 
o kiek vėliau, 1944 m. 
pradžioje vokiečiams iš
šifravus asmeninę Vliko 
sudėtį ir didžiąją narių 
dalį suėmus, tapau jo vi
cepirmininku vietoj 
areštuoto tautinės sro
vės atstovo Balio Gai- 
džiflno. Patirtis gana il
gai dalyvaujant Vliko 
darbe okupuotoje Lietu
voje, Vokietijoje po Hit
lerio kietu režimu, o jai 
kapituliavus po sąjungi
ninkų valdžia ir paga
liau JAV-se sukaupė ma
nyje tiek įvairiaspalvių 
įspūdžių, kad jų jokiu bū
du negali apimti laik
raštinis pasikalbėji
mas. Todėl norėčiau ten
kintis atsakinėjimu tik į 
apibrėžtus, kaip esame 
pratę vadinti, konkre
čius klausimus.

ritėto pažiūriu yra jau 
gerokai pasikeitusios. 
Čia kalbu tik apie lais
vųjų lietuvių nuotaikas 
Vliko pripažinimo po
žiūriu.

Antra, okupuotoje Lie
tuvoje ir Vokietijoje po 
kietu Hitlerio režimu 
Vliko veikla buvo nu
kreipta tik į Lietuvos 
priešą. Visos politinės 
grupės jame tilpo, su
tarė ir darniai dirbo. 
Viskas kitaip virto, kai 
Hitlerio režimas suby
rėjo. Tada politinės gru-

— Kuris laikotarpis 
Vliko veikloje buvo sėk
mingiausias?

— Manau, geriausias 
saikas bet kokios veik
los sėkmingumui seikėti 
yra jos vaisiai, padari
niai. Vliko veiklos pa
dariniai, kol Lietuva te
bėra okupuota, dėl' 
mums visiems supran
tamų priežasčių yra ne
apčiuopiami, nes nėra 
kaip jų nei pasverti, nei 
išmatuoti, nors Lietu
vos laisvės labui atlik
tųjų darbų sąrašas yra il
gas, todėl šioje padėtyje 
tegalėtų būti kalba tik 
apie to ar kito laikotar
pio Vliko veiklos sąly
gas vienu ar kitu požiū
riu, bet jokiu būdu ne 
apie jos rezultatą.

Tos sąlygos savaime 
suprantama, mainėsi 
įvairiais Vliko veiklos 
laikotarpiais nueidamos 
skirtingomis kryptimis. 
Vliko veiklą galima ver
tinti įvairiais požiū
riais, kurių kiekvienas 
turi kitonišką sa'vą ei
gą. Imkime du su Vli- 
ku susietu elementu — 
jo autoritetą lietuvių vi - 
suomenėje ir jo vidinę 
dermę (santarvę) ir pa
mėginkime pasekti tik 
tais dviem požiūriais, 
kaip tie elementai įvai
riais Vliko veiklos lai
kotarpiais kaitaliojosi. 
Pirma, Lietuvoje vokie - 
čių okupacijos metu ir 
Vokietijoje, ypač trem
ties pradžioje, Vlikas bu

vo neginčijamas autori
tetas laisviesiems lietu
viams. Šiandieną lietu
viu nuotaikos Vliko auto-

laisvės, tuoj atsikasė 
tarpusavio kovos kir
vius ir jais be jokio rei
kalo ėmė švaistytis vie
šai viena prieš kitą, pra
dėjo suvedinėti savo se
nas sąskaitas: diskvali
fikuoti viena kitą, steng
tis ištrinti tautininkų re 
žimo pėdsakus iš Lietu
vos gyvenimo, elimi
nuoti Lietuvos Diploma
tinę Tarnybą iš politinės 
veiklos ir kita.

Šiandieną šiuo Vliko 
veiklos požiūriu padėtis 
yra iš pagrindų pasikei
tusi. Senos sąskaitos ir 
pretencijos, kaip sako
ma, padėtos į šaldytuvą, 
o tarpusavio kovos kir
vis pakištas po skvernu. 
Taigi, Vlike dabar vieš
patauja santarvė ir jo 
veikla yra nukreipta į 
tikrąjį Lietuvos priešą. 
Šie pavyzdžiai ryškiai 
byloja, kaip tuodu Vliko 
veiklos elementu įvai
riais laikotarpiais, o to
kių elementų buvo ne du, 
bet daug: Vliko vykdo
mųjų organų intelektu
alinis pajėgumas, darbo 
materialiniai ištekliai, 
bendradarbiavimas su 
lietuvių ir nelietuvių or
ganizacijomis, tarptauti
nis svoris, vidinės orga
nizacijos pagrindai, 
vaidmens samprata ir 
k. Kiekvienas čia iš
vardintų ir dar visa ei
lė nepaminėtų elemen
tų turėjo įvairiais Vli
ko veiklos laikotarpiais 
kitonišką savo veiklos 
eigą, kurios smulkes
nis nagrinėjimas, ma
nau, jau nebegali tilpti 
į šio pasikalbėjimo rė
mus.

— Paskutiniu laiku 
matome mūsų organiza
cijų rungtynes vadovau
ti bei derinti visą išei
vijos lietuvių veiklą sie
kiant Lietuvai laisvės. 
Tas ypač jaučiama ar
tėjant Lietuvos nepri
klausomybės šventei bei 
lėšų telkimui tarp ALT 
ir LB-nės. Kuris jūsų 
nuomone, turėtų būti va
dovaujantis politinis or
ganas ir kodėl?

— Prieš mėginant 
atsakyti į ši klausimą, 
visų pirma reikia iš
siaiškinti vadovavimo 
sąvokos sampratą. Jei 
vadovavimu laikysime 
vadovaujamojo ir vado
vo santykį, pagrįstą pir
mojo pavaldumu antra
jam, tai toks priklauso
mumo būdas šiuo metu 
nėra įmanomas, nes vie
na, vadų laikai jau, tur 
būt, negrįžtamai yra 
praėję, antra, laisvų
jų lietuvių organizaci
jos jaučiasi sąvaldžios,

Dr. Bronius Nemickas

savarankiškos, viena ki
tai nepavaldžios ir, tre
čia, nėra jokių priemo
nių joms primesti taip 
suprastą vadovavimą iš 
šalies, jei jos pačios to 
nenori. Tačiau yra ki
tas bendro darbo būdas

tai dermė (santarvė, ku 
ri įgalina organizacijas, 
siekiančias to paties 
tikslo — Lietuvos vals
tybinės nepriklausomy
bės atstatymo — sutar
ti vieningos veiklos prie - 
mones, suderinti savo 
žygius ir pasiskirstyti 
vykdytinus darbus. Tai
gi, laisvųjų lietuvių veik 
la, tokios dermės tvar
koma, sutaupytų daug 
energijos, dabar visiš
kai be reikalo skiriamos 
asmenų bei organizaci
jų pirmavimo varžy
boms ir eliminuotų tuš
čias bei žalingas tarpu
savio grumtynes. Ma
nau, kad kelyje į Lietu
vos nepriklausomybę 
bendrosios laisvųjų lie
tuvių pastangos turėtų 
būti tvarkomos dermės, 
bet ne pavaldumu, mėgi
namo pagrįsti vadovavi
mo, kuris šiomis sąly
gomis praktiškai negali 
mas.

Nemanau, kad šis klau - 
simas būtų taikomas 
tiesiogiai Vlikui, nes jis 
bent šiuo metu neturi su 
nieku jokių organizaci
nio pirmavimo varžybų. 
Prisibijau, kad nebū
čiau sukurstytas atsi
durti vienos kurios be
sivaržančių org-jų — 
Amerikos Lietuvių Ta
rybos ar JAV Lietuvių

(Nukelta į 6 psl.)

Artėja mūsų didžioji šventė — Vasario 16—toji. Rūpestis, ką 
pateiksime savo visuomenei naujesnio, kuriom idėjom pagyvinsi
me saviškių suėjimus, kad laisvės laimėjimo dienos atminimas 
taptų ne tik Įspūdingesnis, bet dar Ir suteiktų dvasinio maisto — 
savo tautai dar stipriau pamilti, kad paskatintų dar uoliau siekti 
savo žemės ir brolių sesių išvadavimo iš maskoliškos vergystės. 
Mums labai rūpi sudominti ir svetimuosius mūsų kova už laisvę 
ir žmoniškumą, bet nemažesnės svarbos yra ir savųjų narių tau
tinis atgaivinimas, ypač jaunimo patraukimas.

• Sakome, 18-tųjų metų laisvę atnešė didžiąja dalim sava spau
da, lietuviškas žodis, idėjiškai prasminga knyga, senimo ir jau
nimo nuoširdus troškimas siekti šviesos. Knygnešių epocha išug
dė mdsų idealistinius laikraščius, subrandino tautinių rašytojų ta
lentus ir taip — neįtikėtinai staigiai atvedė paprastų artojų tautą | 
kultūrin| pakilimą ir valstybinio savarankumo sąmonę. Todėl šian 
dien, vėl kovojant prieš maskvinĮ pavergėją, derėtų kaip tik pasi- 
brėžti tuos kultūros ginklus, kurie anuomet mums grindė kelią Į 
laisvės aušrą... Knygnešystė. Spauda ir knyga.

♦ Dabar mums svetur — itin jautru, kone tragiška, dėl savo 
jaunimo lietuvybės. Mūsų organizacijos, laikraščiai, knygos jaun. 
kartai darosi sunkokai suprantami, svetimoki. Jie sunkiai greti
nasi prie mūsų kultūrinio veikimo, neĮsisavina mūsų idėjų nei nuo
taikų. Ieškotinos priežastys. Pirmiausia, svetur gimusiam ir au
gusiam — savaime darosi nelengva sava kalba išsireikšti, kalbė
ti, skaityti. Tad verta | juos prabilti tinkamu būdu, t.y. lengviau, 
prieinamiau. Ir Vasario šventės proga kaip tik atrinktini toki tin
kami leidiniai, pabrėžtinai juos įteikiant savam jaunimui su pras
minga dedikacija, su meilės žodžiu tėvynei Lietuvai. Teįeina tradi- 
cijon šitokia dovana.

• Iš naujai pasirodžiusių knygų, gal būt, tinkamiausia jauni
mui yra — Kazio Karpiaus istorinė apysaka ALPIS. Tai autorius, 
kurio raštai buvo išmėginti ir puikiai {vertinti lietuvio skaitytojo, 
svetimoje šalyje gyvenančio. Jo knygų, didesnių ir mažų, išėjo net 
keliasdešimt ir — visos buvo išpirktos. Ne tik darė gilaus {spū
džio, pratino saviškius prie knygų skaitymo, bet ir ugdė tautini idea 
lizmą, kurstė lietuvišką sąmonę. Ir tai nebuvo tik atsistiktinu- 
mas. K. Karpiaus raštai atitiko skaitytoją lietuv} svetimoj šaly. 
Viena, autorius žinojo, kad reikia kalbėti paprasta, tiesia lietuviš
ka kalba, nesusuktu stilium, neužtemdyta mintim. Antra, K. Kar
pius yra gabus gyvai ir patraukliai pasakoti -- tai didelė knygos 
teigiamybė. Turinys taip sklandžiai bėga, intriga taip Įdorriiai su
megzta, kad savaime žadina smalsumą ir sužavi, patraukia. O ir 
trečia: šio autoriaus raštai spindėte spindi tautiniu idėjniu turi
niu. Jie kelia lietuviškos savigarbos jausmus, akstiną norą pamil
ti saviškius ir su jais jungtis, savai tautai aukotis, jai gyventi ir ja 
džiaugtis.

• ALPIS -- viena iš tobuliausių K, Karpiaus apysakų. Lengvai 
su malonumu skaitoma, intriga labai patraukli, o ir turtingas isto
rinis turinys apie savos tėvynės praeitį Vargu kuri kita mūsų da
bartinė knyga galėtų būti tinkamesnė pateikti dovanoms savam jau
nimui tautinės šventės proga. Praeitais metais dar visa eilė lietu
viškų knygų išleista, net ir gero, istorinio turinio. Betgi -- vienos 
jų yra sunkokai paskaitomos svetur augusiam žmogui dėl nelengvo 
stiliaus ir kalbos, kitos perlėtu Įvykių dėstymu yra nuobodokos jau
nai vaizduotei, o trečios -- perniflraus ar ydingo, daugiau neigia
mybes vaizduojančio turinio. O jaunajai kartai teigiamai paveikti ir 
tautiniu atžvilgiu praturtinti — yra būtinas idealistinis požiūris Į 
žmogų ir ypač savąją tautą. Reikia manyti, kad ALPI godžiai per
skaitęs mūsų atžalyno'narys pageidaus ir kitų Kazio Karpiaus apy
sakų. ALPIS {vestinas lituanistinėse mokyklose nagrinėti, skaity
ti. Si knyga savo turiniu ir lengva forma primena ir žymųj| Pieta
rio ALGIMANTU -- o tai lig šiol dar nepralenktas mūsų klasinis 
šedevras, kuris tikrai sudomina ir patraukia prie knygos nevieną 
lietuvišką jaunuoli. Klysta, kas mano, kad jiems reikia būtinai tik 
šios dienos buities, tik pažĮstamos aplinkos aprašymų. Jaunimas 
kaip tik mėgsta egzotiką, dar nematytus ir nežinomus kraštus, to
limus laikus.
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Meškeriotojai, masalas ir duburys
Draugo kultūri

niame priede Nr. 
18 (3) Š.m. sausio 
22 d. Kertinėje pa
raštėje red. K. Bra
dūnas rašo:.

Meškeriojimui ma
salas ir duburys pasi
rinkta labai geri. Ši
taip sakome, perskaitę 
Vilniuje leidžiamo mė
nesinio žurnalo "Kul
tūros barai" 1971 m. 
gruodžio mėnesio nu
meryje Juozo Keliuo- 
Čio vardu paskelbtąjį 
raštą, adresuotą lais
vajai lietuvių išeivijai.. 
Rašte nieko naujo, kas 
nebūtų kartota iki nuo
bodumo šimtus kartų 
visoje tarybinėje perio
dikoje. O vis dėlto šį 
sykį prie tos nuobodžių 
košės reikia stabtelė
ti su pagyrimu. Su pa
gyrimu? Kam? Ogi 
okupaciniams meške
riotojams už puikų pro
fesinį savo amato žinoji
mą.

Juk jeigu ant meške
rės kabliuko, būtų už
mautas Sniečkus ar ki
tas kuris į jį panašus, 
kas gi čia ant jo ir ka- 
bintųsi. Kas kita jau Juo. 
zas Keliuotis, kurį išei
vijoje gi daug kas dar at
simena, pakalba apie jo 
"viešnages" Sibire ir ap
lamai apie jo taurią žmo
gišką laikyseną dabar
tyje. Pagaliau ir raštas 
skelbiamas ne "Tieso
je" ar "Komuniste", o 
išeivijoje labiausiai- 
skaitomame ir čia ne
blogai vertinamame žur 
nale "Kultūros Barai". 
Geresnio pasirinkimo 

masalui ir meškerės 
užmetimui negali ir bū
ti.

— Tai kodėl taip ilgai 
neužsikabinat? — pa
klaus čia nekantrus meš
keriotojas. — Va, tik im
kit ir paskaitykit: "Vals
tybės su skirtingomis vi_ 
suomeninėmis santvar
komis bei skirtingomis 
vyraujančiomis ideolo
gijomis stengiasi ir ne
retai gan vaisingai bend
radarbiauja, pavyz
džiui, kultūros, mokslo, 
technikos bei kitose sri 
tyse, tuo tarpu žmonės, 
susieti gimtosios kalbos 
krašto istorijos ir kultū
ros, bet vienų ar kitų ap
linkybių atskirti nuo tė
vynės, — neranda su ja 
bendros kalbos netgi kul 
tūrinio bendravimo plot - 
mėje".

Kaltinimas sunkus. 
Bet kur kaltininkas? Šią 
paraštę rašantis, saky
sim, labiausiai domisi 
grožine literatūra, apla
mai knyga ir kultūrinio 
pobūdžio periodika. Ir 
jis visiškai nesijaučia, 
kad nuo šios rūšies pa
siekimų tėvynėje būtų 
atskirtas ar išjungtas iš 
kultūrinio bendravimo 
plotmės. Anaiptol! Gy
vendamas Chicagoje, jis 
visai laisvai ir be jokių 
pavojų gali nuvažiuoti į 
čia pat esantį Cicero, už
eiti į Juozo Kreivėno 
laikomą tarybinių leidi
nių knygyną "Spauda", 
čia užsiprenumeruoti, 
kad ir tuos pačius "Kul
tūros Barus" ir šiaip nu
sipirkti visa, kas tik 
Vilniuje yra išleidžia
ma, pradedant Deguty

tės ir kitų poezijos rin
kiniais, Baltušio, Sluc- 
kio ir kitų prozos kny
gomis ir baigiant kad ir 
visais Lenino raštų to
mais. O ar gali Lietu
voj gyvenantis nueiti į 
kokį nors panašų kios
ką Vilniuje ar kitur 
ir laisvai užsiprenume
ruoti išeivijoje leidžia
mus "Aidus", "Metme
nis" arba kad ir "Drau
go" kultūrinį priedą bei 
nusipirkti Aisčio ar Ni- 
liūno poezijos rinkinius, 
Alės Rūtos romanus ar 
Landsbergio dramas? 
Jeigu ne, tai kas kaltas, 
jei vilnietis negirdi chi- 
cagiečio kalbos, — iš
eivijos lietuvis ar oku
pacinį režimą tautai pri
metęs svetimasis?

Bet čia Juozu Keliuo- 
čiu meškeriojantysis, 
pro ūsą pūsdamas dū
mą, vėl taria: "Mes nuo
širdžiai vertiname už
sienyje gyvenančių lie
tuvių pasiekimus meno, 
mokslo, kultūros srity
je, su gera linkinčiu dė
mesiu stebime, kaip jų 
apsilankymai Lietuvoje 
apvaisina jų kūrybą, Rei
kia daugiau tokių abipu
sių kontaktų — daininin
kų, teatralų, muzikų ap
silankymų, dailės paro
dų. Žinoma, su viena 
sąlyga: bet kurie kultū
riniai ryšiai, kontaktai 
neturėtų būti nukreipti 
prieš Tarybų Lietuvą".

Sakoma: "Mes nuošir
džiai vertiname". Bet 
kas tie mes? Visuomenė 
ir žinovai ar tik okupa
cinio režimo favoritai? 
Nesiplėsdami čia į visas 

kultūrinio gyvenimo 
sritis, ribojamės vėl tik 
literatūra. Jeigu tie mes 
yra visi Vilniuje ar Kau
ne gyvenantys lietuviai, 
tai kaip jie gali nuošir
džiai vertinti užsienyje 
gyvenančių lietuvių lite
ratūros pasiekimus, 
jeigu jie negali su ta li
teratūra net susipažin
ti? Čia rašantysis, pa
vyzdžiui, negali net savo 
seniems pažįstamiems 
Vilniuje nusiųsti savo pa
ties jiems užrašytų kny
gų. Keliais atvejais paš
tu siųstų nė vienas jų 
nėra gavęs. Tai kur tas 
abipusis .kontaktas, ku
rio meškeriotojas iš mū
sų pageidauja, bet pats 
apie jį nė nesapnuoja.

Vargu išeivijoje ar bū
tų rastas lietuvis, kuris 
kuo nors piktai nusi
kreiptų prieš Lietuvą. 
Bet kasgi yra ta Tary
bų Lietuva? Pasiimam 
čia didžiausius pasaulio 
atlasus ir suvereninių 
valstybių spalvų margu
myne ieškome valstybės 
Tarybų Lietuva. Jos nė
ra. Yra tik milžiniškas 
raudonas plėmas, kurio 
pakraštyje, lyg kraujo 
klane, paskandinta ir ne 
beįžiūrima Lietuva, kai 
tuo tarpu laisvan gyveni - 
man pakilusios jaunos 
Afrikos ir Azijos valsty
bės, kaip spalvingų gė
lių puokštės, iš karto 
krinta akin. Todėl ir da
bartinė "Tarybų Lietu
va" išeivijos lietuviui te
reiškia tik svetimos 
valstybės okupaciją, ku
ri daugiau septynių šim
tų metų valstybingumo 
tradicijas turinčią tau
tą ištrynė iš politinio pa 
saulio žemėlapio. Jeigu 
okupacijos pripažini
mas ir jos garbinimas 
yra leidimo broliams pa
sikalbėti sąlyga, tai ši

taip lietuviškąsias žu
vis meškeriojantis, ma
tyt, dar mažai jas pa
žįsta. Mums atrodo, kad 
žuvys patį meškeriotoją 
permato geriau, negu jis 
duburio gelmę.

k. brd.

Oaspadagogische
Lebensvverk
der litauischen Dichterin 
Marija Pečkauskaite
Konstantin Gulbinas

• Belgijoje išleista, fla- 
mų kalba, lietuvių poezijos 
antologija. Lietuvių poetų 
(klasikų ir gyvenančių Lie
tuvoje ar Vakaruose) eilė
raščius vertė Belgijoje gy
venanti Žentą Tenison. Pra
džioje įdėta Tenisonienės

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

paruošta trumpa Lietuvos 
istorijos bei jos kultūros 
apžvalga ir A. Vaičiulaičio 
apybraiža apie lietuvių poe
ziją. Rinkiny paskelbti ei
lėraščiai šių lietuvių poetų: 
Maironio, Baltrušaičio, Kir
šūs, Giedriaus, Putino, 
Sruogos, Lemberto, Santva- 
ro, Tysliavos, Aisčio, Ne
ries, Miškinio, Vaičiulaičio, 
Brazdžionio, Rutkūno, Jas- 
manto, Tulauskaitės, Gri- 
gaitytės, Radausko, Audro
nės, Andriekaus, Kėkšto, 
Augino, Bradūno, Jūragio 
Kazoko, Mačernio, Nagioo, 
Nykos-Nyliūno, šlaito, šva- 
baitės, Meko, Baranausko, 
Prižginaitės, Sutemos, Ob- 
čarskio, Sadūnaitės, Mac
kaus, Bogutaitės, Paškevi
čiūtės ir Saulaitytės.

UŽPRENUMERUOKITE
DIRVĄ
PAPIGINTA
KAINA
STUDENTUI AR
SAVO BIČIULIUI

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.

KARALIŪNUI REIKIA 

KRAUJO ’JL“
Novelė

(6)
O ir kaip vyras Sty- 

vas man patrauklesnis, — ji prisiminė, kad šok
dama su Styvu jo tvirtai apglėbta ji jautėsi kur kas 
saugiau ir intymiau, kaip kad šokdama su Vyteniu, 
kuris kartais išgėręs stikliuką sukdavo ją kaip pa- 
paikęs.

Jai dingtelėją į galvą nieko nebelaukiant pa
skambinti Styvui, bet ji prisiminė tėvų dovaną ir iš 
drabužių spindos nusikabino įplastikinįmaišą įkiš
tą tautinį kostiumą. Prisidėjusi prie krūtinės ji at
sistojo prieš veidrodį ir negalėjo atsigėrėti rašto 
bei spalvų kompozicijų darnumu ir skoningumu. 
Tautinį apdarą Laima mėgo ir jautė jo rašto bei 
spalvų deriniuose slypinčią kažkokią mistinępras- 
mę. Per vardines tėvai jai visada dovanodavo lie
tuvišką dovaną: gintarinę apyrankę, lietuvišką pa
veikslą, knygą... Jos kambaryje kabojo tėvų dova
nota Čiurlionio paveikslo reprodukcija. Šiemet tė
vai priminė, kad jie nutarę kitąmet vardiniu proga 
nupirkti jai bilietą Lietuvon. Ji žinojo, kad jie ne
sigailės išleisti paskutinį centą, kad tik ji pamaty
tų Lietuvą, ypačiai Vinių.

Laima vėl pakabino tautinį kostiumą įspintąir 
prėjo prie praviro lango. Palangėje augo didelis, 
skarotas, tėvo puoselėjamas rožių krūmas. Švietė 

pablyškusi, tarsi gintarinė mėnesiena. Dideli rožių 
žiedai skleidė švelnų, bet kiaurai perimantį kvapą. 
Ji giliai įkvėpė kvapnų orą ir aistringas maudulys 
vėl nuvilnijo jai per kūną. Ji ryžtingai grįžo prie 
naktinio staliuko ir ėmė sukti Styvo telefono nume
rį, bet tuo metu kažkas pasibeldė į duris.

— Dar nemiegi? — įkišo motina galvą pravė
rusi duris. — Pamačiau pro plyšį šviesą ir nuta
riau užeiti.

— Prašau, prašau, mama, aš dar nemiegu. 
-- Tu, rodos, norėjai kažkam skambinti?
— Norėjau paskambinti Patricijai, kaip ji jau

čiasi po balius, — ji pamelavo pati nesusivokda
ma kodėl. — Sėsk, mama, ant lovos. — Ji pati iš 
sitiesė atsiremdama į galvūgalį.

— Pavargai?
— Man dar daug metų priešakyje kol imsiu pa

vargti, — Laima šyptelėjo.
— Styvas atsisveikindamas kalbėjo su manimi,
— Tur būt, pasakė, kad daugiau nebesilanky

siąs šiuose namuose?
— Ne jis sakė, kad tu turėtum studijuoti toliau 

ir padarytum magistrą.
— Mielas Styvas! — murmtelėjo Laima trupu

tį susijaudinusi, — Ką tu jam pasakei?
— Gal, sakau, ir būtų gerai, bet ji turės toliau 

mokytis savo lėšomis: mes vargu ar begalėsime jai 
padėti.

— O ką Styvas?
— Lėšos jokia problema, jis atsakė. Ištekėju

si už manęs, ji galėtų toliau studijuoti.
— O ką tau siūlė Vytenis? — nusišypsojo Lai

ma.
— Nieko, man rodos, kol kas jis daug ir ne

gali siūlyti. Tik tiek, kad jis lietuvis.

-- Klausyk, mama, pasakyk man atvirai, ką 
tamsta darytum būdama mano vietoje?

— Būdama tavo vietoje turėčiau turėti ir ta
vo išsimokslinimą, bet jei taip jausčiau, kaip jau
čiu dabar, nesvyruodama tekėčiau už lietuvio. Ir 
tėvas taip galvoja.

— Žinau, mama.
— Tu gimusi ir mokslus išėjusi svetur ir, aiš

ku, galvoji ir jauti kitaip, kaip mes su tėvu. Mes 
jau praeitis, o tu ateitis! Mes girdime, ką mums 
kalba praeitis, o tu, tur būt, nebegirdi. Kadaise mes 
svajojome apie savo tautos ateitį, apie kokią atei
tį tu svajoji, aš nežinau. Aš nebegaliu tavęs mokyti, 
gal tik patarti ir prašyti. Styvas gal ir geras žmo
gus ir turtingas, bet visvien ne savas. Matai, Lai
ma, niekas amžinai negyvena, bet visi trokšta kaž
kaip įsiamžinti. Dabar tu to nesuprasi, bet supra
si, kai pasieksi mano amžiaus. Mes su tėvu ir visi 
mūsų amžininkai nenorime ir bijome, kad su mu
mis nesibaigtų viskas, kas mums buvo taip brangu, 
ko mes siekėme per visą gyvenimą ir kuo didžia- 
vomės. Kartais man kniečia tau kartoti ir kartoti, 
jog man bus sunku gulėti po velėna, jei viršum ka
po matysiu 'tik tamsią naktį, o taip bus jei tu ište
kėsi už kitataučio; ir, man rodos, aš būsiu laimin
ga, jei matysiu ant savo kapo siūbuojantį lietuviškų 
bijūnų krūmą... Labąnakt, brangute, miegok ramiai, 
— motina staiga nutraukė savo kalbą ir, pabučiavu
si dukteriai į kaktą, išėjo.

— Labąnakt, mamai — ji matė motinos akis 
sudrėkusias nuo ašarų. Noras skambinti Styvui jai 
kažkodėl praėjo. — Paskambinsiu ryt, —ji murm
telėjo ir užgesino šviesą.

(Bus daugiau)
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Kaip Kremlius koziruoja 
kvislinginiais koziriais

Kadaise Kremlius krovė Kraštui klaikius kori
kus, kriminalinius kruglodurovus, kruvinų kazokų 
kuopas. Karaliavo kremlinės klikos Krašte, kanki
no kaimiečius, krimso Krašto kapitalus. Korikai ko
rė Krašto kovotojus; kruglodurovai kontribucijas 
kombinavo, klėtis kraustė, kraičius krovėsi.

Kadaise... Kitados..
Kaip kadaise, Kremlius kiša Kraštankomunis

tinius kvlslingus, kompartietiškus kruglodurovus. 
Klesti krašte komunistinių kumetynų kūrimas. Ka- 
lakutuoja kompartiniai klounai, kalte kala komunis
tinį katekizmą...

Kitatautės kolonijos kapitalistiniuose kraštuo
se kvaršina komunistinį Kremlių. Kruglodurovai, 
kontrabandiškai, kas kart karščiau kaišioja koloni
joms komunistinį kraiką, kad kryptų kolonijos ko
munizmo kryptimi.

Kai kur kolonijose kryptelėję-kvaištelėję klus
niai klausosi kvislinginių kakarynių. Kremlius kiša 
kruglodurovus; kruglodurovai kiša kubilius; kubi- 
liai kiša kazakevičius. Kruta - klesti kytriausių 
komunistinių kabinetų kombinacijos. Kapitalistinių 
kraštų kitatautiškose kolonijose kuriami komkad- 
rai, kurie kiš kapitalizmą kapan.

Kazakevičius kviečia kantriai kęsti komunisti
nio kumetyno kūrimą, kaip kokią kaimenę kursto 
kvailėti kooperavimo kolunadoje, kumečiauti kubi- 
liniame kumetyne, kartoti kubiliškai - kvislingi
nius kranksėjimus. Kviečia karštakošius kapsuki- 
nėn kolegijon. Kartu, kryptingai keikia kitaip kal
bančius, kuria kvislinginių karių kuopas.

Kruglodurovų kūmo Kubiliaus komandiruotas, 
Kazakevičius kriokdamas kerta kremlinėmis kor
tomis, kur koziriuose Kosygino kontūrai. Kaskart, 
kada kas kalba, kad Krašte kyla kartuvės,Kazake
vičius klegena kremlines kavatinas. Komunistinės 
kleptomanijos konvulsijose kiša kumštį kapitalisti- 
nėn kišenėn: kooptuoja kopūstgalvius kukuoti kubi- 
liniame koncerte.

Kokį kraitį kraunasi Kazakevičius?
Kremliniu krapilu krikštys kruglodurovai Ka

zakevičių kilmingu kremliavardžiu: KAZ AKO V, Kap
suko kunigaikštis.

Kilniaženklyje klaksos komunistinio kariautojo 
kovos koncepcija: Kvislingaudamas, kalk kapeiką, 
kol karšta.

GRASUS

''LITERATAS”

"Gimtajam krašte" 
(Nr.51) "kultūrinių ry
šių su užsienio lietu
viais" politrukas ir ta
riamas literatas Vytau 
tas Kazakevičius der
gia išeiviją

Sėdi žmonės Marąuette Parke,
Geria alų su puta - 
Kazakevičius patvarkė: 
Bus dabar veikla karšta!

Literatas ant parketų
Nebešoks dailiu batu -
Bus dabar veikla sovietų, 
Jau be pirštinių baltų.

Ir keiksmų sudėjęs naštą -
Susikrovė jų krūva -
Jis per savo "Gimtą Kraštą"
Puolė Altą, kaip šuva.

Puolė Atą, puolė Vliką,
Dergė laikraščius kartu -
Ir pristatė bolševiką
Neklaidingu ir šventu.

Literatas tas vyrukas, Mes galvojome 
kvailai. Tas vyrukas — POLITRUKAS! 
Duok jam peilį — bus Rainiai!

Konkursas
Pagirio miestelio gyventojai skelbia me

niškai išdrožinėtų balanų konkursą. Tomis ba
lanomis papuošę elektros stulpus, sulauksime 
turistų — senos gadynės mėgėjų.

Valstiečių Laikraštis Nr. 154

PRIĖJO KADŽIULIS 

IR TARĖ

Gyrėsi indas:
— Išvarėme pakista- 

nus, dabar Bangladeš 
mūsų!

Čia priėjo Kadžiulis 
ir tarė:

— Bangladeš jūsų, bet ’ 
jūs rusų.

Kalbėjo, iš ok. Lie
tuvos sugrįžęs andriuli- 
nio sukirpimo turistas:

— Kolūkis, tai kaip 
rojus: nei vaidų, nei bar
nių, nei namų su dū
mais.

Čia priėjo Kadžiulis 
ir tarė:

— Esu matęs kolūkiuo
se namus be dūmų. Tai 
kolūkinės pirtelės.

Porina V. Andriulis 
gruodžio 8 d. Vilnyje:

— Mano žmona Juli
ja, viešėdama Lietuvo
je, susitiko žmonių, bu
vusių išvežtų Sibiran. 
Jie taipgi remia tarybi
nę santvarką.

— Ar ta Julija neme
luoja, kaip pasamdyta? 
— nustebo žmogus.

Čia priėjo Kadžiulis 
ir tarė:

— Abu Andriuliai pa
samdyti meluoti.

ORO BIULETENIS

"Lietuva yrapereina- 
moje zonoje tarp šiltes
nio oro virš Vakarų Eu
ropos ir šalto oro virš 
Tarybų Sąjungos", reikš
mingai pranešė A. Skė- 
rienė, Vilniaus orų biu
ro meteorologinių prog
nozių skyriaus viršinin
kė. Šalto oro srovių, te
bedengiančių Lietuvos 
padangę neatšildė karšti 
Podgornio raginimai pa
tempti produkciją, skir
ti lietuviams prie Naujų
jų Metų linkėjimų. Ne
nustatyta, ar Lietuvos 
orams turės reikšmės 
aktyvūs anticiklonai, pa
kilę politinės tremties 
erdvėje, bendruomeniš
kos meilės mieste, Phi
ladelphijoje. Šie mini- 
tornadai palengva nugu
la emigracinės spaudos 
lysvėse. Doyle Martin 
mini-griaustinis išpro
vokavo ataidėjimus. 
Efektingi pigaus šampa
no geizeriai tryško nau
jametiniuose pokyliuo
se. 7enkevičiaus pager
bimo puotoje prasiver
žė svečio atgabenti šaL 
tiniai (be muito, diploma
tiniu būdu). Cheminė šių 
šaltinių analizė nustatė 
jų sudėtį: 15% alkoholio, 
85% prosovietinės chal- 
tūros. Šiaip, visuoti
nis čiaudulių ir bron
chitų siautėjimas.

m

Nr. 9 5

Ir tarė "Gimtojo Krašto" (Nr.51) politrukas Vytautas Kazakevičius: "Išeivijos kultūrinio bendra
darbiavimo su Tarybų Lietuva laivas jau išplaukė j plačiuosius vandenis".

SPAUDOS VERPETUOSE
Teatro festivalio publika
Jie neturėjo apetito aust

rėms, artišokams ar var
lėms, bet geidė smaguriau- 
tis bulviniais kukuliais ir 
dešromis su kopūstais.

St. Meringis 
Draugas Nr. 290

Apeliacija į atlaidumą
Neverta perdaug sielotis, 

jei tokių parodų metu laks
to vaikai, jei balsingi žiūro
vai šnekučiuojasi forte, jei 
pilietis laiko sugniaužęs 
alaus skardinę, jei keistai 
nusiteikęs individas nuo
gais pirštais čiupinėja abs
trakčią figūrą.

Pr. V.
Draugas Nr. 290

Pakeliui j komunizmą
Kolūkio "Kelias į komu

nizmą" traktorininkas taip 
skubėjo, kad girtas įvirto į 
ravą, sudaužė traktorių ir 
užsimušė.

Valstiečių Laikraštis

Grojant smagiam orkes-
Generacijų darna

Pagal sovietinę madą dirban
čiojo kišenės nėra kiauros...

Šluotos piešinys

— Ar turėjai auto ka
tastrofą?

— Dalyvavau LB ir 
ALT susitikimo debatuo
se.

Naujas ginklas kovoje dėl laisvės
Extra

Cicero draugystės Lietuvių Kareivių (at
stovas) K. Deveikis atnešė ALT (pirmininkui) 
dr. K. Bobeliui draugystės kardą kovoti už 
Lietuvos laisvę, o 14,000 dolerių kapitalą drau
gystės nariai pasiryžę tarp savęs pasidalinti.

V. Ramojus
Tėv. žiburiai Nr. 50

Kolūkio pirmininkas tarp kolūkio arklių...

— Kas eilėje paskutinis? J. DOCIAUS pieš.

(Valstiečių Laikraštis Nr.154)

trui susimaišė visos genera
cijos kartu į vieną masę.

A. Čepas,
Tėviškės Žiburiai, Nr. 47

Atrodo, tai prieš šaulius?
Šauliai čia nesišvaistė su 

uniformomis, nedemonstra
vo savo kariškų manierų.

A. Nakas, 
Naujienos, Nr. 278

Ir vėl, apie komunizmo 
statybą

Pirmininkas siunčia Pet
rą pašaukti Jono, o tas ne
grįžta, buteliuką su anaįs 
geria. Siunčia Juozą, ir tas 
prisėda..,

A. Marcinkevičius,
Literatūra ir Menas, Nr. 45

Gera kalbėtoja
Kalbėtoja buvo kultūrin

ga ir nekaringa — nekvietė 
į kovą su komunistais ir ki
tais nelabaisiais.

Edv; Sulaitis, 
Argentinos Liet. Balsas, 

Nr. 1401

Sveikinimai su špygomis
•Ilgainiui tie vokai didėjo, 

tos kortos auksais ir sidab
rais sužaižaravo, o tokią 
kortą iš voko išlupęs, jau 
berasdavai... špygą.

A. Nakas,
Naujienos, Nr. 269

Be žodžių,

Rūtų naudingumas
Teko būti liudininku, kad 

mergaitės ir vedusios mo
teriškės, iš čia pat esančio. 
darželio priskynusios rūtų, 
valgė jas su nesūdytu svies-, 
tu ir juokdamosios šnekėjo 
apie būsimą "nekaltą" su
sitikimą ir bendravimą su 
vyriškiais.

Jurgis Jašinskas 
Naujienos Nr. 298

Po visą svietą su savo 
bonkomis

Po skaniai pagamintų 
pietų, prie kurių matėsi ir 
lietuviškų gėrimų (V. Zen
kevičiaus dovana), buvo ir 
programa.

Laisvė Nr. 96 
H. Feiferienė

Sugriuvusi tvirtovė
"Lietuvių Dienos" nu

traukė tarybinės kūrybos 
"boikotą” ir paskyrė pusla
pį Tarybų Lietuvos auto
riams.

V. Kazakevičius 
Gimtasis Kraštas Nr. 51

Be pletkų nė iš vietos
Muzika iškilminga, didi. 

Tuo tarpu tekste pletkai, 
intrigos.

V. Ramojus
Tėv. Žiburiai Nr. 51
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Praeitą šeštadienį, sausio 22, Clevelande buvo suruoštas Čiurlionio ansamblio pagerbimo koncer- 
tas-balius, sutraukęs nemažai publikos. Pagerbimą rengė specialiai sudarytas komitetas iš LB Cleve
lando apylinkės ir Ohio. LB apygardos valdybų atstovų. Koncerte programą išpildė patys čiurlioniečiai. 
Nuotraukoje čiurlioniečiai su svečiais, jų tarpe ir Clevelando meras Ralph J. Perk, kuris nežiūrint 
svarbių Jsipareigojimų kitur, rado valandėlę laiko atsilankyti ir pasveikinti čiurlioniečius.

J. .Garlos nuotrauka 

Čiurlionio ansamblio pagerbimas

Didžiulis ansamblio 
žygis baigtas. Koncer-

Dr. Br. Nemickas...
(Atkelta iš 3 psl.) 

Bendruomenės pusėje. 
Mano samprotavimai, 
liečią laisvųjų lietuvių 
Lietuvos laisvinimo pas - 
tangų derinimą, čia pa
reikšti bendrai, manau, 
tinka ir besiveržančių 
org-jų kivirčui išskirti
nai. Jei šioje byloje ma
ne kas klaustų patarimo, 
negalint man atsistoti 
nei vienos šalies pusė
je, jis batų labai papras 
tas:

1. Amerikos Lietuvių 
Taryba turėtų įsisąmo
ninti, kad Amerikos lie
tuvių organizacinis su
siskaldymas per tris
dešimt metų yra iš pa
grindų pasikeitęs;

2. JAV Lietuvių Bend
ruomenė reiktų nuošir
džiai suprasti, kad ALT 
praeities darbai pastatė 
tvirtus tiltus į lietuvių 
visuomenę ir Amerikos 
valdžios įstaigas, todėl 
užuot juos ardžius, rei
kia jais sutartinai nau
dotis.

Amerikos Lietuvių Ta
rybai. ir JAV Lietuvių 
Bendruomenei atidėjus 
į šalį organizacinio pir
mavimo varžybas ir at
sistojus ant dabartinės 
tikrovės pagrindų, ne
sunku būtų rasti bėnd- 
ro darbo modus viven- 
di, atremtą į nuoširdžią 
santarvę.

— Kokios priežastys 
vertė pasitraukti iš Vli
ko valdybos?

— Sudarant dabartinę 
Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto Val
dybą (1969 m. gruodžio 
mėn.) buvau griežtai nu
sistatęs jon neoeiem. 
Tik Vliko pirmininko dr. 
K. Valiūno prašomas ir 
Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos pirminin - 
ko T. Blinstrubo spiria
mas, nusileidau ir suti
kau įeiti vieneriems me
tams. Taigi pasitrauki
mas iš Vliko valdybos 
yra mūsų trijų susitari
mo logiška išvada, kurią 
padariau gerokai pasi
vėlinęs ir tiesioginio 
mano darbo pasunkėju
sios naštos spaudžia
mas. Tačiau mano ry
šiai su Vyriausiu Lie
tuvos Išlaisvinimo Ko
mitetu visiškai nenutrū
ko, nes, kaip žinia, Lie 
tuvių Tautinio Sąjūdžio 
centro valdyba paskyrė 
mane savo atstovu į Vli
ko Tarybą. 

tai Pietų Amerikoje pra
eitą vasarą laimingai at
likti. Pasekmėms ap
vainikuoti sudarytas ko
mitetas: pirmininkas — 
LB Ohio Apygardos pir
mininkas K. Ziedonis ir 
nariai: P.A. išvykos ko
miteto pirmininkas F. 
Eidimtas, VI. Gyvas, O. 
Jokūbaitienė, St. Lazdi- 
nis, P. Bielinis ir A. Jo
naitis.

Pagerbimas įvyko sau- 
saio 22 d. šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje. 
Prieš pradedant meni
nę programą kalbėjo K. 
Žiedonis, maloniai pa
sveikinęs talentingą va
dovą A. Mikulskį, an
samblį ir svečius, F. 
Eidimtas, besveikinda- 
mas, paminėjo stambias 
aukas bei išlaidas ir 
PLB pirmininkas St. 
Bazdukas, kiek plačiau 
išdėstęs kai kuriuos bū
dingus ansamblio bei ki
tų artimų meno sričių 
istorinius faktus, belin
kėdamas sėkmingos atei
ties. Pranešėjas — J. 
Daugėla.

Iškilmingai sugiedo
jus "Lietuva brangi", 
prasidėjo koncertas, ku
rį atliko komp. A. Mi
kulskio diriguojamas an
samblis ir solistė Ir. 
Grigaliūnaitė. Pianu ly
dėjo R. Babickas. Dai
nuota: Taurė — choras 
iš Oavaleria Rusticana 
operos — P. Mascagni,

DVIEJU SAVAIČIŲ 
EKSKURSUOS I LIETUVA

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

• Lietuvoje šios grupes 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 Broadvvay 

South Boston, Mass. 027127 
Telefonas: 268-8764
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Rožių žydėjimas — mo
terų choras iš tos pa
čios operos, Rytmečio 
daina — choras iš Faus
to operos — Ch. Gounod, 
Barkarolė — iš Hoffma- 
no pasakų operos — J. 
Offenbach, Čigonų cho
ras iš Traviatos operos 
— G. Verdi, Pabučiavi
mas — L. Arditti ir (is
panų kalba) Alma Ha- 
nera — Sauco (vertimą 
pranešė P. Mašiotienė).

Džiugino visus labai 
įspūdingos operų ištrau
kos kurios sudarė dides
nę programos dalį. Tai 
retai tetenkanti ansamb
lio dovana klausyto
jams. Šį kartą viskas nu
gludinta uoliai ir sąži
ningai. Balsų darna pajė
gumo bei spartos atžvil
giu pavyzdinga. Išlygin
ta visai tiksliai. Atspal 
vių pasiekta tikrai gra
žių — švelnumo, galin
gumo, stiprėjimo ar silp
nėjimo skubinimo ar lė- 
tinimo. Net sudėtingos 
pereigos skambėjo 
sklandžiai. Atrodo, kad 
ir techniškai sunkūs kū
riniai ansambliui nėra 
sunkūs. Įmanomas tobu
lumas tikrai vertingas. 
Tiktai žodžių aiškumas 
retkarčiais truputį ne
pakankamas.

Švelnutis Ir. Grigaliū- 
naitės sopranas,gražiai 
papuošė kai kuriuos kū
rinius. Balsas plaukia la
bai lengvai. Tembras

KĄ MATĖ ANGLAS LIETUVOJE

Anglas Mark Potter, 
lankęsis okup. Lietuvo
je, neseniai paskelbė sa
vo įspūdžius Londone lei
džiamame FCI (Laisvo- 
sio vid. Europos žinių 
agentūros) biuleteny. Au
torius savo straipsny at
kreipė dėmesį į Lietu
vos katalikų kovą. Jis 
pirmoje eilėje pažymė
jo, kad Lietuva, vienin
telis katalikų kraštas - 
respublika ‘Sovietų Ru
sijos sudėty, atrodo, ne 
galėjo turėti naudos iš 
ryšių, kuriuos per pas
taruosius metus Vatika
nas yra aiškiaiplėtęs su 
komunistiniais Rytų Eu
ropos režimais. Nuro
dęs, kad valstybės ir 
Bažnyčios santykiai pa
gerėję Lenkijoje, Veng
rijoje ir Čekoslovaki
joje, Potter toliau apra
šo Bažnyčios padėtį Lie
tuvoje.

Autorius palygina Vil
nių, Lietuvos sostinę su 
Lenkijos miestais. Esą, 
Vilnius lenkų miestus te
primena fik savo puikio
mis barokinėmis bažny
čiomis. Toliau, jei Len
kijoje bažnyčios, paly
ginti, nelabai varžomos, 
jei jos visos atdaros, tai 
Vilniuje dauguma bažny
čių uždaryta, kai kurios 
paverstos muziejais ar 
net sandėliais. Buvusio
ji katedra paversta Pa
veikslų galerija, kita gi 
bažnyčia (šv. Kazimie
ro — Red.) virto ateis
tiniu muziejum. Potter 
teigia, kad, atrodo, baž
nyčias Vilniuje daugiau 
lanko vyresnio amžiaus 
žmonės. Vis dėlto, jis 
pažymi, Vilniuje veikia 

malonus bet kuriuose to
nuose. Pajėgumas nedi
delis, bet lepus balsas 
tiek solo dainuojant, tiek 
su ansambliu —puikiai 
nuteikia klausytojus. Ža
vingos akimirkos gra
žina dažnas kūrinių plo
nybes.

Baigus koncertą, va
dovui A. Mikulskiui įteik
ta dovanėlė. Savo padė
kos žodyje vadovas karš
tai iškėlė prakilnius tiks
lus, tėvynės meilę, me
nui pasišventimą ir ki
tus pragiedrulius.

Po tradicinio "Namo" 
linksmai prasidėjo vai
šės ir šokiai. Prašmat
niai šeimininkavo O. Jo
kūbaitienė, smagiai vi
sur suskubdama ir gau
sių jaunučių bei suaugu
sių asistenčių lydima.

Prie baro paslaugiai 
visus aprūpino J. Migli
nas ir J. Žagarskas.

Nepaprasta staigme
na buvo Clevelando mies
to galvos Ralph Perko 
atvykimas. Gyvai ir 
nuoširdžiai prabilo, pa
gerbdamas mūsų tauty
bę, svečius, ansamblį 
ir naujai paskirtą vieną 
iš artimiausių savo val
dinių, atsakingas parei
gas jau priėmusį inž. 
R. Kudukį. Dažnai plo
ta didžiausiu įkarščiu, 
kalbos baigoje net atsi
stojus. Inž. R. Kudukis 
pagarbiai ir meiliai at
sakė. Plojo visi irgi 
karštai.

Svečių buvo apie tre
jetą šimtų asmenų. Daug 
gražaus jaunimo.

Uolios kūrybinės an- 
samblio pratybos, ryž
tas ir kantrumas laimė
jo tokias ypatingas pa- 
siekas.

Vladas Braziulis 

daugiau bažnyčių kaip 
įvairiuose Sovietų Rusi
jos miestuose. Jau tai 
liudija — tikėjimas lie
tuvių tarpe pakankamai 
stiprus.

Autoriaus nuomone, 
katalikų Bažnyčios padė
tis šiuo metu Sovietuose 
turi būti siejama su tau
tybe. Priminęs Stalino 
laikmečiu įvykdytą Lie
tuvos (ir kitų Baltijos 
valstybių) okupaciją, ru
sų pastangas tuos kraš
tus surustinti, apgyven
dinti rusais kolonistais 
jis teigia, kad rusų skai
čius Lietuvoje siekia 8 
proc., tuo tarpu Estijoje 
ir Latvijoje — per 30 
proc. Rusai Lietuvoje 
daugiausia telkiasi Vil
niuje ir Klaipėdoje.

Vis dėlto, padėtis 
aštrinama dėl to, kad 
rusams Lietuvoje tei
kiamos geresnės tarny
bos. Dėl to lietuviai ska
tinami įsijungti į komu
nistų partijos eiles ir 
jie tai vykdo tautiniais 
sumetimais.

Pasak Potterio, rusi
fikacijos vyksmas Lie
tuvoj aiškus. Nors lietu
vių kalba Lietuvoje yra 
oficialia kalba, tačiau 
Vilniuje gyveną rusai 
jos nesimoko. Priešin
gai, laukiama, kad lietu
viai kalbėtų rusiškai. 
Tad ir pasirodo, kad lie
tuviai su rusais, išsky
rus darbovietes, nedaug 
tepalaiko ryšių.

Lietuviai labiausia 
priešingi — pažymėjo 
britas autorius — jų tau
tinės kultūros bei tra
dicijų rusinimui. Šalia 
neišvengiamų Lenino pa
minklų, gatvės, pava
dintos Lenino prospek
tu, Gorkio ar Dzeržins 
kio gatvėmis nuolat pri
mena apie rusų buvi
mą. Vis dėlto, pagrindi
nė Vilniaus aikštė tebe
vadinama Gedimino var
du. Rusams vis prisibi- 
jant tautinių nuotaikų au -

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS UŽ PADĖTUS 
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki

S20.000.00.

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 (STAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotoj.ii
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

1972 m. vasario 2 d.

gimo, sovietų įstaigos 
yra pašalinusios daugelį 
lietuviškų paminklų.

Autorius daro išvadą, 
kad katalikų Bažnyčia 
Lietuvoje gali būti laiko
ma šventove, kurioje 
dar rusena tautinio są
moningumo ugnis. Esą, 
jei Vilniuje veikia še
šios bažnyčios, jau tai 
galima laikyti nemenku 
pasiekimu. Tačiau baž
nyčių išlaikymo išlaidos 
nemažos, gi valstybė ne
teikia bažnyčioms jo
kios paramos.

Pateikiami ir pavyz
džiai. Bažnyčių apšvieti
mo išlaidos yra keturis 
kartus aukštesnės, paly 
ginus su privačiais na
mais. Be to, jei Pamink
lų apsaugos komitetas 
nusprendžia, bažnyčia 
gali būti paversta isto
riniu paminklu.

Parapijoms neturint 
pakankamai lėšų, bažny 
čios neišgali surinkti pi
nigų, komitetas perima 
bažnyčią, ir ji, dažnu at 
veju, paverčiama muzie
jum.

Tačiau, pabrėžia auto 
rius, juodai apsirengu- 
sios moterys, klūpan
čios prieš Aušros Vartų 
koplyčią, esančią virš 
senųjų miesto vartų,aiš
kiai liudija, jog lietuviš
kasis Vilniaus pobūdis 
tebėra išlikęs.

Šis Londono biulete
nis skelbia pastoviai ži
nias iš šių pavergtųjų 
kraštų: Albanijos, Bulga
rijos, Čekoslovakijos, 
Estijos, Korėjos, Kini
jos, Kubos, Latvijos, 
Lietuvos, Lenkijos, Ru
munijos, Sovietų Sąjun
gos ir Tibeto. Jo adre
sas: 4 Holland Road, 
Kensington, London, W. 
14 8 Az. Mark Potterio 
straipsnis apie Bažny
čios padėtį Lietuvoje 
įdėtas biuletenio nr. 1 
(1098), 1972 m. sausio 
mėn. 5 d. (Elta)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

PASKAITA APIE JURGIO 
GLIAUDOS KŪRYBĄ 

AMERIKIEČIAMS
Aldona Augustinavičienė 

yra pakviesta Ursuline Col
lege (Koledže) skaityti tris 
pasaulinės literatūros pa
skaitas studentams ir pro
fesūrai. Vieną ją jj pasirin
ko kalbėti apie Jurgio 
Gliaudos kūrybą.

Ursuline College šįmet 
švenčia 100 metų gyvavi
mo sukaktį. Ta proga Aldo
na Augustinavičienė užda
rame profesūros bankete 
buvo pagerbta ir atžvmėta 
specialiu titulu. įvertinant 
jos intelektualinius sugebė
jimus ji buvo pavadinta di
džiojo žavumo ir tikro lo
jalumo profesore.

• "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”, j 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 Į šį 
įdomų priešgavėninį balių.

PASISEKęs JAUNIMO 
VAKARAS

Praeitą šeštadienį* 
sausio 29 d. Cevelande, 
Šv. Jurgio parap. salė
je įvyko Studentų ir 
Moksleivių Ateitininkų 
rengtas literatūros, dai - 
nos ir šokio vakaras. 
Montažą iš Mačernio 
kūrybos, parašytą Al
inio Kuolo ir Onos Klio- 
rytės atliko: Rita Baly
tė, Daiva Bielinytė, Ma
rytė Idzelytė, Romas 
Kazlauskas, Onutė Klio- 
rytė, Živilė Kliorytė, 
iMarius Laniauskas ir 
Dalia Sakaitė. Viešnia 
iš Toronto Regina Kry- 
žan aus kaitė atliko bale
to išraiškos šokį.

Antroje programos da
lyje torontiškis Ramū
nas Underys (žinomas 
jaunimui iš stovyklų) su 
gitara padainavo paties 

PAGRINDINIS VASARIO 16 
MINĖJIMAS CLEVELANDE 

įvyks vasario 13 d.
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. sv. Jurgio liet, parapijos bažnyčioje.

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

kompanuotus 3 Tyslia- 
vos ir vieną Mikuckio 
eilėraščius. Sol. Jonas 
Vaškevičius, akompa
nuojant Daliai Sakaitei, 
padainavo porą V. Jaku- 
bėno ir porą Banaičio 
kūrinių. Balerina Regi
na Kryžanauskaitė išpil
dė išraiškos šokį.

Po programos syečiai 
menininkai iš Toronto - 
Regina Kryžanauskaitė, 
Ramūnas Underys ir Jo
nas Vaškevičius, o taip 
pat montažo režisierius 
Zigmas Peckus apdova
noti padėkos dovanėlė
mis. Programą pravedė 
Birutė Balčiūnaitė ir 
Elenutė Razgaitytė. Va
karo metu buvo išstaty
ta clevelandiškių jau
nųjų dailininkų darbų pa
rodėlė, kurioje dalyva
vo: Rita Balytė, Rūtai 
Butkutė, Vytenis Gyvas, 
Rimas Jasinevičius, 
Kęstutis Kizevičius, Al
dona Mikoliūnaitė ir Re
gina Pliodžinskaitė.

Šis mūsų jaunimo ta
lentų vakaras reikia lai
kyti gražiai pasisekusiu 
ir programos atžvilgiu 
ir dalyvių atsilankymu. 
Svečių virš 250, iš ku
rių didesnė pusė lietuviš
ko jaunimo. Po progra
mos smagiai pasišokta 
ir pasivaišinta. (ag)

TRADICINIS SKAUTŲ 
POKYLIS

Pilėnų tunto skautai vy
čiai, Neringos tunto vyres
niųjų skaučių talkinami, 
jaunatvės keliamu įkarščiu 
ruošiasi iškilmingai švęsti 
Užgavėnes vasario 5 d. šv. 
Jurgio parapijos svetainėje. 
Pradžia 7 vai. 30 min.

Programoje ryžtasi at
likti įdomią, įvairių meno 
sričių pynę; dailaus skaity
mo, deklamavimo, vaidini
mo, muzikos ir dar kitokių 
prašmatnybių, nors ir 
trumpais pavidalais. Bilie
tai nebrangūs — su įgalini
mu vaišintis — 5 dol., jau
nimui — 2 dol. Tikimasi 
matyti ne tik tėvelius bei 
bičiulius, bet ir prielankią 
brangiam mūsų atžalynui, 
plačiąją visuomenę. Bus 
tikrai linksma, šokiams 
gros popularioji J. Wende- 
lio kapela. Be to, dar bus 
progų ir laimikiais pasi
džiaugti.

Lėšos reikalingos arti
miausiai ateičiai. Sumany
mų turima svarbių. Artėja 
Kaziuko mugė, kurioje nu
matomas naujų skoningų 
kūrinių bei dirbinių apstas. 
Čia jau veikia išmanusis 
inž. E. Kersnauskas, skauti-

DIRVA

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIU
1972 m. vasario 5 d., šeštadienį, 7:30 vai. vakaro,

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE.
Linksma skautiška programa Įvairūs blynai ir kitoki Užgavėnių valgiai. Baras. 

Šokiams groja JOE WENDEL CONTINENTAL orkestras. Automobilių pastatymo aikštė bus saugoma policijos.

PELNAS SKIRIAMAS SKAUTŲ VASAROS STOVYKLAI.
įėjimas, įskaitant vakarienę, 5 dol.; jaunimui 2 dol.

Bilietus platina ir stalus įvairaus dydžio grupėmis rezervuoja M. PUŠKORIENĖ, TEL. 486-8613 ir V. URBAITIS, 
TEL. 761-6874.

Clevelando Žaibo slidininkai Wyoming kalnuose. Iš kairės: Vyte
nis Čiurlionis, Ron Schuster, JOris Čiurlionis ir Petras Morkūnas.

hinkas V. šenbergas ir V. 
Sutkus. Nemaža vilties 
kreipiama į "pajaunėjusią” 
vadovybę: vilkiukams — 
draugininkas G. Puškorius, 
globėjas — A. Simontis, 
Vytauto draugovės skau
tams — draugininkas R. 
Švarcas, globėjas — E. Ja
kulis ir skautams vyčiams 
— kandidatams — draugi
ninkas K. Giedraitis — tun- 
tininko pavaduotojas. Čia 
pat, CIevelande įvyks akty
viųjų skautų vyčių ir vy
resniųjų skaučių sąskrydis 
gegužės 30 d. reikšmingais 
tikslais, kurių pagrindas — 
"Žvilgsnis į ateitį”. Be to, 
skautų stovykla Wasagoje, 
rugpiūčio 6 d. pradedant.

Tuntinnko V. Staškaus 
vadovaujamas Pilėnų tun
tas sėkmingai auga. Dabar 
esama apie 60 skautų.

Vadinamos blynų (sklin
džių) puotos rengėjas — 
šio tunto skautų tėvų komi
tetas. Pirmininkas — J. 
Gudėnas ir nariai: St. Ma
čienė, Br. Mainelienė, L. 
Nagevičienė, M. Puškorienė 
ir V. Urbaitis.

Tad susidomėkime kil
niais skautų siekiais ir pa
jėgiais žygiais. (vb)

• Jaunimo žygio už tikė
jimo laisvę Vykdomasis 
Komitetas kviečia Clevelan
do visuomenę gausiai atsi
lankyti į žygio darbų bei 
veiklos planų oficialų prista 
tymą. Po pranešimo ir dis
kusijų svečiai bus pavai
šinti. Susirinkimas įvyks 
RAMADA INN, 101 kam
baryje, 28611 Euclid Avė. 
š. m. vasario 4 dieną, 7:30 
vai. vakaro.

Algirdas Kasulaitis kalba prel. Mykolo Krupavičiaus mirties me
tinių minėjime CIevelande sausio 23 d. Pr. Razgaičio nuotrauka

ŠIAURĖS AMERIKOS 
PABALTIEČIŲ 
SLIDINĖJIMO 

VARŽYBOS
A š t untosios pabaltiečių 

Alpinistinės slidinėjimo var 
žybos įvyks šeštadienį, va
sario 26 d. Holiday Valley 
Skį Resort, Ellicottville, 
Nesv York, 50 mylių į pietus 
nuo Buffalo.

Varžybose gali dalyvauti 
kiekvienas lietuvis, latvis, 
estas. įvyks: slalomas — 
du nusileidimai, ir didysis 
slalomas — du nusileidi
mai.

Slidininkai bus skirstomi 
į šešias grupes: berniukai- 
jauniai. iki’ 12 metų, ber- 
niukai-senjorai, 13-16 me
tų, vvrai-jauniai, 17-27 me
tų, vyrai-senjorai, 28-44 
metų, vyrai-veteranai, virš 
45 metų, mergaitės, neribo
tas amžius.

C 1 e v e 1 ando Slidininkų 
Klubas "žaibas”, kaip ren
gėjas, įsitikinęs, kad numa
tytas kalnas atitinka visas 
nustatytas varžovams spe
cifikacijas ir yra labiausiai 
tinkamas pažengusiems sli
dininkams.

Patyrę vartų statytojai 
(course setters) užtikrino 
naudojimąsi elektroniniais 
įrengimais, kad nusileidi
mai būtų sklandus ir regis
truotas laikas tikslus.

Norintieji dalyvauti turi 
registruotis nuo 9 iki 10 
vai. ryte. Varžybų pradžia 
10:30 vai.

Trims geniausiems slidi
ninkams iš kiekvienos gru
pės bus įteikiamos pasižy
mėjimo dovanos. Iškiliau-

PIRMASIS JAUNIMO 
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

CLEVELANDE
Vasario 6 d., 4 vai. p. p. šv. Mišios Šv. 

Jurgio bažnyčioje. Po mišių akademija pa
rapijos salėje. Programą išpildo jaunimas. 
Pagrindinis kalbėtojas R. Sakadolskis iš 
Chicagos.

Minėjimo iniciatoriai lituanistinės mo
kyklos. Įsijungę j minėjimą skautai, ateiti
ninkai ir studentai. Kviečiamas visas Cle
velando jaunimas, tėvai ir visuomenė.

sias-ia slidininkas-ė gaus 
specialią trofėją.

Laukiama, kaip ir kiek
vienais metais, atvykstant 
pabaltiečių slidininkų iš Mi- 
chigano, Ohio, Ontario ir 
Illinois valstybių.

Varžybų vadovas mielai 
suteiks platesnes informa
cijas. Rašykite ar skambin
kite šiuo adresu: Vytenis 
Čiurlionis, 19755 Upper 
Terrace, Cleveland, Ohio 
44117. Tel.: (216) 481-1525.

• F. Eidimtas ir J. Citu- 
lis paaukojo po $5.00 Vysk.
M. Valančiaus lituanistinei 
mokyklai. Mokyklos tėvų 
komitetas nuoširdžiai dėko
ja.

• Galima užsisakyti kol
dūnų mažais ir dideliais kie
kiai. 10 štukų — 50 c. Tel. 
481-0648. (9-10)

• Vacys Jurgelis pildo
Income Tax. Kreiptis tel.: 
481-2709. (9-10)

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

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

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

VASARIO 27D. Sv.Jurgio 
parapijos salėje kun. P. Urba i- 
čiui pagerbti pietūs. Rengia Sa
leziečiams Remti Komitetas.

KOVO 5 D. Grandinėlės kon
certas.

KOVO 11 D. Kaziuko mugė 
Naujosios parapijos salėje.

KOVO 18-19 D. Lietuvių 
tautos genocido paroda Nauj. 
parapijos saėje. Rengia ALT 
Clevelando skyrius

BALANDŽIO 8 D. Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mokyk
los tradicinis pavasrlo balius.

BALANDŽIO 22 - 23 D.D. Š. 
Amerikos lietuvių metinės 
krepšinio, tinklinio ir stalo te
niso žaidynės.

BALANDŽIO 29 D. Clevelan
do Ateitininkų metinė šventė,

GEGUŽES 22 D. Antras Pen
sininkų Vakaras ruošiamasAtel 
tininkų jaunimo.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

• Atostogos Floridoje ge
riausiai praleisite V. ir A. 
Tomkų vasarvietėje Sap- 
phire Sea, 700 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. Puikūs kambariai su 
virtuvėm. Atvykę nesigai
lėsite.

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

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

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 31601 
Vine St., Willowick,'Ohio 
4'4094. 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)
HORIŽONTAL BORING 

MILL OPERATOR
WORK FROM BLUE PRINTS AND 

SĖT U P
ATLAS CAR & MFG CO.

INO IVANHOE RD. 
CLEVELAND. OHIO 

An Rauni Opportunity Employer 
*(7-13)

FOR SALE
DICTIONARIES 

WEBSTER
Librory size, 1971 edition, brond

new, štili in box. Cost new: $45.00.

Will Sėli for $15
Oeduct 10% on orders of 6 or

Moil to

NORTH AMERICAN 
LIQUIDATORS 

1450 Niagara Blvd.
Depl. .Y-73

Tonawanda, New York 14150
C.O.D orders enclose $1.00 good wtll 
deposit. Pay Palance plūs C.O.D. shtp- 
pmg on delivery Be salisfted on mspec- 
tion or return within 10 doys for tūli 
refund. No deolers, eoch volume speci- 
fically stamped not for resale
Please add $1.25 postoge ond handling. 
New York Stote residents odd applicable 
sales tax. (7.10)



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Amerikos Lietuvių Ta
ryba praneša, kad žurnalis
tas - visuomenininkas Alek
sas Laikūnas Clevelande la
bai sėkmingai platina peti
cijos lapus ir renka para
šus daugiausiai nelietuvių 
tarpe.

Amerikos Lietuvių Tary
bai jis rašo: "Berankioda
mas nelietuvių parašus, įsi
tikinau, kad visi, kuriuos 
tik užkalbinau, peticijai pri
taria ir mielai ją pasirašo. 
Nesuradau nė vieno, kuriam 
ALT ir apskritai lietuvių 
siekimai būtų svetimi ir ne
žinomi. Tai rodo, jog esate 
tikrame kelyje.’’

LITERATŪROS 
KONKURSAS

JAV LB švietimo Tary
ba skelbia konkursą para
šyti jaunimui tinkamą lite
ratūrinį veikalą (romaną, 
novelę, apysaką). Veikalas 
turi būti skiriamas paaug
liams (teenagers) ir ne 
trumpesnis kaip 150 maši
nėle rašytų puslapių. Lai
mėtojui skiriama 1000 dol. 
premija. Rankraščius, pasi- 

. rašytus slapyvardžiu ir į at
skirą vokelį įdėjus savo tik
rąją pavardę, adresą bei te
lefoną, siųti Jaunimo skai
tiniams ruošti komisijos 
pirmininkui šiuo adresu: 
Juozas Vaišnys, 2345 W. 
56th St., Chicago, III. 60636. 
Rankraščiams įteikti termi
nas — šių metų gruodžio 
mėn. 31 d. Konkurso verti
nimo komisija bus paskelb
ta vėliau. Ji turės visiškai 
laisvas rankas: pavyzdžiui, 
reikalui esant, galės net 
skelti premiją į dvi dalis.'

Premijuoto veikalo spaus
dinimu pasirūpins švietimo 
Taryba, o su nepremijuotų, 
bet spausdintinų veikalų 
autoriais bus tarimasi at
skirai, kaip jų veikalus iš
leisti.

JAV LB švietimo 
Taryba

A t A
BARBORAI KAMINSKIENEI

Įnirus, vyrui ALEKSANDRUI, sūnui 
RIMVYDUI, marčiai LILEI, anūkams 
TERESĖLEI, MYKOLUI, DOVYDUI ir 
ALEKSANDRUI bei kitiems artimie
siems reiškiame giliausią užuojautą ir 
kartu liūdime

Buvę Austrijoje Vienos Aukštųjų 
Mokyklų Kolegos —

Valė ir Kazys Barmai,
Elmira Blynienė, 
Nikodemas Matjošaitis, 
Kunigunda ir Paulius Variakojai, 
Dr. Grigas Valančius

Los Angeles,
California

PADĖKA

Mylimam vyrui

ANTANUI VILĖNIŠKIUI
mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems užprašiu-- 
siems šv. Mišias, gėles. Jo atminimui skirtas au
kas, už jautrius atsisveikinimo žodžius, užuojau- 
tas ir paguodą skausmo valandoje.

Ačiū visiems dalyvavusiems šermenyse ir 
laidotuvėse. Taip pat esame dėkingi Tautinės Są
jungos Bostono skyr. už suruoštus pusryčius po 
laidotuvių.

žmona Ona 
ir giminės

• Lietuvos Vyčių centro 
valdyba praneša, kad ji ne
patenkinta LB centro val
dybos elgesiu, be Lietuvos 
Vyčių cv leidimo "pasisko
lindama” Lietuvos Reikalų 
komisijos vardą organizuo
jamoms prie apylinkių ko
misijoms, ir prašo, kad iš
vengus nesusiprat i m a m s 
(ši komisija veikia Lietu
vos Vyčių organizacijoje 
jau 25 metai) LB cv pasi
rinktų komisijoms kitą var
dą.

• Vasario 16 minėjimas 
Washingtone, Senato Rū
muose įvyks š. m. vasario 
mėn. 17 d., vadovaujant se
natoriui C h a r 1 e s P e r - 
cy •

Amerikos Lietuvių Tary
ba kreipėsi ir i kitus sena
torius, kad jie tą dieną pa
darytų atitinkamus pareiš
kimus Lietuvos reikalu.

Amerikos kongrese tiksli 
Vasario 16 minėjimo data 
dar nenustatyta.

• Genovaitė Breichmanie- 
nė, Laisvojo Pasaulio Lie
tuvių IV-tosios Tautinių 
šokių šventės meninės da
lies vadovė ir Kanados lie
tuvių atstovė, sausio 29 d. 
atvyksta i Chicagą, kur tu
rės pasitarimus su Chica
gos ir apylinkių tautinių 
šokių vadovais. Ta proga 
bus paruoštos muzikinės 
juostos, kurios bus išsiųs
tos visoms užsiregistravu
sioms tautinių šokių gru
pėms.

• Akt. Zita Kevalaitytė- 
Visockienė, kurią lietuviš
koji visuomenė gerai paįsta 
iš jos puikiai atliktų vaid
menų įvairiuose teatro pa
statymuose ir kuri scenos 
darbe reiškiasi ir kaip gabi 
režisierė, yra Chicagos Lie
tuvių Operos pakviesta bū
ti režisiere Banaičio "Jūra
tės ir Kastyčio" operos pa
statymui šį pavasarį Chica

goje. Aktorė kvietimą pri
ėmė ir jau pradėjo darbą.

• Lithuania 700 Years 
antroji laida jau išsibaigė, 
bet pareikalavimas iš sve
timųjų vis dar ateina, to
dėl prašome visus platinto
jus, kurie dar turi bent vie
ną ar daugiau egzempliorių 
grąžinti galimai greičiau 
žemiau nurodytu adresu 
idant galėtume patenkinti 
s v e timųjų pareikalavimą. 
Lithuanian Independ e n c e 
Fund Ine., 87-80 96 Street, 
Woodhaven, N. Y. 11421.

PAMINĖJO
A.A. PREL. MYKOLO 

KRUPAVIČIAUS 
MIRTIES METINES

š. m. sausio 23 d. Krikš
čionių Demokratų New 
Yorko skyrius surengė prel. 
M. Krupavičiaus mirties 
metinių minėjimą Kultūros 
židinyje, Brooklyne, N. Y.

Akademiją pravedė ir 
trumpai apibudino velionio 
asmenybę dr. Domas Jasai
tis, Krikščionių Demokratų 
New Yorko skyriaus pirm. 
Pagrindinę paskaitą, labai 
išsamiai paruoštą apie ve
lionio asmenybę, jo nuopel
nus Lietuvai ir jo gyveni
mo epochą, skaitė prel. J. 
Balkūnas.

Buvo parodyta prel. Kru
pavičiaus filmas iš A. Ke
zio S. J. filmo "Dvylika". 
Po akademijos buvo kava ir 
pokalbiai.

ELIZABETH
METINIS SUSIRINKIMAS

ALT S-gos Elizabetho 
skyriaus valdyba 1972 me
tų vasario 6 d., sekmadienį, 
12:30 vai. p. p., Lietuvių 
Laisvės salėj, 269 Second 
Street, Elizabeth, N. J. šau
kia metinį narių susirinki
mą. Skyriaus valdyba ma
loniai prašo visų narių ir 
jų draugų dalyvauti. Po su
sirinkimo užkandžiai.

boston
VASARIO 16-TOSIOS 

MINĖJIMAS
Lietuvos nepriklausomy

bės atstatymo sukakties 
minėjimas įvyksta Lietu-
vių Piliečių Draugijos Iii 
aukšto salėje š. m. vasario 
20 d. Rengia ALT Bostono 
skyrius, vadov. pirm. A. J. 
Čaplikui.

Vasario 20 d., 10 vai. ry
to šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioje šv. Mišios 
už Lietuvą.

Lietuvių radijo valanda 
"Vaisvės Varpas” ved. P. 
Viščinio, sekmadienį, vasa
rio 20 d., 11 vai, ryte per
duos specialią 30 min. pro
gramą, skirtą paminėti Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktį.

I š k i Įmingąs minėjimas 
Liet. Piliečių D-jos salėje 2 
vai. po pietų.

Pagrindiniu minėjimo pa
skaitininku yra pakviestas 
Vliko narys, SLA centro 
valdybos sekretorius Alg. 
Budreckis iš New Yorko.

Minėjimo meninę progra
mą išpildys komp. J. Gaide
lio vedamas Bostono vyrų 
sekstetas ir Onos IVaškie
nės tautinių šokių sambū
ris.

Į minėjimą pakviesti val
stijos gubernatorius, mies
to meras ir seimelio narių, 
taip pat ukrainiečių ir pa
baltiečių organizacijų at
stovai.

Visas lietuvių organizaci
jas ALTo skyriaus valdyba 
prašo pamaldose ir minėji
me dalyvauti organizuotai 
su savo vėliavomis. Drauge 
organizuotai minėjime da
lyvaus ir A. L. Veteranų St. 
Dariaus postas.

Visi Bostono ir apylinkių 
lietuviai maloniai kviečiami 
gausiai dalyvauti Lietuvos 
n e p riklausomybės šventės 
minėjime.

• Rašytojas Liudas Do
vydėnas kalbėjo Kultūrinia-

Dievo Apvizdos lietuvių parapijos Detroite Pradedamos statyti bažnyčios ir kultūrinio centro projek
tas, paruoštas architekto Albrechto Kulpos-Kulpavičiaus. Projekto vykdytojas architektas Albertas Ke
relis.

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS

Dievo Apvaizdos lietu
vių parapija Detroite ga
vo leidimą pradėti sta
tybą bažnyčios ir kultū
rinio centro.

Sausio 13 d. vakare, 
susirinkęs gražus būrys 
parapijiečių, išsiunti
nėjo statybos vajaus ko
miteto paruoštus laiš
kus, visiems davusiems 
pasižadėjimus ir tiems 
parapijiečiams, kurie 
dar nėra to padarę. Laiš
kuose raginama jungtis į 
parapijos veiklą ir pra
šoma aukomis remti sta
tybą.

Iki šiol (statybos fon
dą yra įsijungę 243para-

me subatvakaryje. Sausio 
15 d. ALT Sąjungos namuo
se, tema: "Pokalbis po ge
rų pietų". Jame jis nagri
nėjo keletą temų, kaip Simą 
Kudirką, jo teismą, žydų 
pasaulinio sąjūdžio įtaką ir 
jo reikšmę mums. Paster
nako ir Solženicino raštų 
įtaka sovietų propagandos 
mašinoje. Rusų-kinų santy
kių raida ir kita. Jo kalbos 
mintys buvo įdomios ir 
naujos, išklausytos gausiai 
susirinkusių su atsidėjimu.

Subatvakaryje buvo par
duota nemažai L. Dovydėno 
naujos knygos "Mes valdy
sime pasaulį".

J. V. Sūduvas

DIRVAI 
AUKOJO

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto 
jai:
V. šamatauskas, Cleveland 2.00 
A. Vabalas, Venezuela .... 4.00 
P. Linkus, Edvvardsburg.. 2.00 
V, Vitkus, Rochester........ 2.00
A. Juška, SterlingHts. ... 2.00 
P. Baltuonis, Quebec ....... 5.00
S. Kašelionis, Chicago .... 3.00 
V. Andriukonis, Arlington 5.00 
P. Švarcas, Mascoutah ... 7.00 
V. Satkus, St. Catharines 2.00 
J. Valaitis, Great Neck ... 2.00 
V. Liaukus, Wethersfield 2.00 
A. Trečiokas, Orange......7.00
V, Stimburienė, Willowick 7.00
A, Repčys, Hamilton .........1.70
V. Zdanys, Wethersfield 7,00 
V. Junevičius, No. Olmsted 7.00
L. Kronas, Lyons ........... 2.00
B. Steponis, Parma......... 5.00
J. Baublys, Detroit ........ 2.00
F. Juras, Cleveland ....... 2.00
J. Kučingis, L. A........... • 12.00
M. Židonis, New Haven 7.00 
R. Nemickas, Highland .. 7,00
K. Stašaitis, Detroit .........2.00
J. Kijauskas, Chicago ... 2.00 
M. Brazauskas, Baltimore 7.00
A. Baltrukonis,

Fairview Pk. .......... L00
J. Bortkevičius,

VVoodhaven ................ 2.0j)
K, Germanas, St, Charles 2.00
J. Leščinskis, Dorchester 2.00
K. Pautienis, Cleveland „ 10.00
J. Veblaitis, Union ........... 7.00
D. Kikas, Venezuela ...... 2.00
B. Dirmantas, Chicago .M 5.00 
A. Bruškys, Chicago ...... 2,00

Visiems aukotojams Dir
va nuoširdžiai dėkoja. 

pijiečiai ir 56neparapi- 
jiečiai ir jau yra suau
koję $41,325.00. Taip 
pat jau gauti 35,000.00 
dol. pasižadėjimais. 
Pradžia gera. Statybos 
fondo komitetas kviečia 
ir prašo visus Detroito 
ir apylinkių lietuvius 
prisidėti prie šių staty
bų ir savo aukomis jas 
remti.

Bažnyčios ir Kultū
rinio Centro statybos va
jaus komitetą sudaro: 
pirm. Jonas Urbonas, 
Alfonsas Arlauskas, Eu
genijus Jankus, Stepas 
Smalinskas, Stasys Er- 
lingis, Jonas Valukonis. 
Parapijos tarybą suda
ro: Ralph Valatka, Al
gis Rugienius, dr. Kęs
tutis Keblys, Andrius 
Butkūnas, Jurgis Jurgu
tis, Justinas Pikūnas, 
Magdalena Smailis, dr. 
Vytautas Majauskas, 
Frank Zager, klebonas 
kun. Mykolas Kundratas 
ir kun. Alfonsas Bato
nas.

Prie laiškų išsiunti
mo talkininkavo: E. Jan
kus, S. Smalinskas, St. 
Erlingis, J. Valukonis, 
K. Keblys, A. Butkūnas, 
dr. Vyt. Majauskas, R. 
Valatka, M. Smailienė,

Iš Korp! Neo-Lithuania 
veiklos Chicagoje

Prieš Kalėdas naujai 
išrinktoji Korp! Neo-Li
thuania Chicagos pada
linio valdyba buvo su
kvietusi sueigą, kurioje 
pristatė numatytą savo 
metinį veiklos planą. Be 
tradicinių parengimų ir 
sueigų šiemet valdyba 
yra numačiusi remti ir 
aktyviai prisidėti prie 
vieno teatrinio pastaty 
mo, būtent Krėvės vei
kalo "Skirgaila". Vaidi- 
nimą režisuos Marija 
Smilgaitė. Jau yra komp
lektuojamas vaidintojų 
sąstatą ir numatoma 
pastatyti šį pavasarį ge
gužės 21 d. Sueiga ne
buvo gausi, nes dauge
lis buvo susirūpinę ka
lėdinių dovanų pirkimu, 
bet dalyvavusieji labai 
.aktyviai jungėsi į dis
kusijas ir sueiga buvo 
labai gyva ir įdomi.

Korporacijos suruoš
tas Naujų Metų sutiki
mas Lietuvių Tautiniuo 
se N amuose praėjo dide
liu pasisekimu ir paki- 
lio nuotaika, deja, nebu
vo galima patenkinti vi 
sus norinčius dalyvau
ti, nes vietų labai greit 
pritrūko. Su senaisiais 
metais atsisveikino ren
gėjų vardu fil. įMečys 
Šimkus ir pristatė Korp. 
Neo-Lithuania Chica-

F. Zager, kun. M. Kund
ratas, V. Majauskienė, 
M. Abarius, D. Mičiū- 
nienė, M. Bajorūnienė, 
A. Dainius, Vyt. Petru
lis, O. Valatkienė, V. 
Gražulis, E. Mikailo
ms ir J. Urbonas.***

Lietuvių Namų Drau
gija metiniame susirin
kime sausio 23 d. Lie
tuvių Namuose 1972 me
tams darinko trūksta
mus valdybos narius. 
Dabar valdybą sudaro: 
pirmininkas — Dr. Vy
tautas Mileris, vicepir
mininkas Jonas Atko- 
čaitis, sekretorius — 
Alvinas Grigaitis, finan
sų sekretorius — Algis 
Bražėnas ir iždininkas 
— Jonas Marš alko vi - 
čius.

Į revizijos komisiją iš
rinkti: Petras Dalinis, 
Vincas Šarka ir Myko
las Vitkus. Lietuvių Na
mų Draugija metų laiko 
tarpyje turėjo pajamų 
$17,256.21 ir išlaidų 
$17,227.01 ir likutį sau
sio 1 d. 1972 m. turėjo 
$29.20.

Susirinkimą pravedė 
Vladas Selenis, o sekre
toriavo Alfonsas Velevi- 
čius. Dalyvavo apie 100 
draugijos narių.

A. Grinius

gos padalinio pirminin
ką kol. Alvydą Joniką kai 
po baliaus vyr. šeiminin
ką. Lygiai 12 vai. kole
ga Jonikas, tarė trumpą 
sveikinimo žodį.

Vasario 13 d. numa
tyta suruošti Vasario 16 
d. minėjimą su paskai
ta ir menine programa, 
kurią suorganizuos ir pa
ruoš korporacijos jauni
mas.

Geresniam tarpusavy 
je susipažinimui ir pa
bendravimui vasario 25 

i d. įvyks vyrams alutis 
ir fili joms arbatėlė.

Kovo mėn. 26 d, bus 
kviečiama bendra kor
poracijos sueiga, kurio
je numatoma pravesti 
pašnekesį apie teatrą ir 
specifiniai apie Krėvės 
veikalą "Skirgaila".

Šiais metais Chicagos 
padalinio valdybą suda
ro Alvydas Jonikas — 
pirm., Romas Česas — 
vicepirm., VilgailėLau- 
raitytė — sekretorė, 
Vaclovas Mažeika— iž
dininkas ir Algis Augai- 
tis — narys. Junioru tė
vūnu yra pakviestas Vy
tautas Paukštys, ma
gistrą — Alvyda Guoby- 
tė ir arbiter elegantia- 
rum Antanas Šerkšnys.

(vm)
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