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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

IŠDAVIMAS
AMERIKOS POLITINĖJE SISTEMOJE

Prezidentas F. D. 
Rooseveltas aiškino W. 
Churchilliui, kad nesą 
jokios prasmės prašyti 
kongreso oficialaus ka
ro paskelbimo Vokieti
jai. Girdi, jie pusę me
tų tik diskutuos ir nieko 
nenutars. Už tat jis JAV 
į karą įtraukė neteisio- 
giniu būdu, kas savo lai
ku sulaukė nemažai kri
tikos. Vėliau ir dauge
lis tų kritikų, patyrę 
apie nacių genocidą ir tu
rėdami galvoje karo re
zultatus pradėjo galvoti, 
kad Rooseveltas visgi 
buvęs teisus ir jo prie
monės buvo pateisintos.

Dabar matome, kad 
JAV ne tik sunku įsi
traukti į karą, bet ir iš 
jo pasitraukti. Jveltos į 
Indokinijos karą be jo 
formalaus paskelbimo, 
jos negali rasti ir lai
mingos formulės jo pa
baigimui. Prezidentas 
J.F. Kennedy į tą karą 
savo kraštą įvėlė saugo
damas JAV interesus 
pietryčių Azijos erdvė
je. Oficialus tikslas ta
čiau buvo davimas pro
gos Pietų Vietnamo gy. 
ventams patiems nus
pręsti savo likimą. Šian- 
dien faktinai tas tikslas 
yra pasiektas — su JAV 
parama, bet be jų pės
tininkų, Pietų Vietna
mas turi pusėtinos gali 
mybės išsilaikyti. Ta

MIELI LIETUVIAI,
Pirmojo pasaulinio karo griūvėsiu šešėlyje va

sario 16 d. 1918 m. atgimė nauja valstybė Lietuva — 
LAISVA NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Prasidėjo gražus ir kūrybingas gyvenimas. 
Lietuviai visame pasaulyje vieningai prisidėjo prie 
Lietuvos atgimimo ir stiprėjimo. Ypatingai didelį 
vaidmenį Lietuvos atsikūrime suvaidino Amerikos 
Lietuviai. Jie jautriai išgyveno visus Lietuvos var
gus bei džiaugsmus ir niekada neužmiršo savo tė
vų šalies. Todėl ir komunistiniam okupantui užgro
bus Lietuvą 1940 metais jie pirmieji išėjo viešai tą 
smurto aktą paneigti ir Lietuvos interesus ginti, 
kur tik galėjo, laisvajame pasaulyje. Jų įkurtoji 
Amerikos Lietuvių Taryba jau virš 30 metų vado
vauja sunkiam ir atsakomingam Lietuvos laisvini
mo darbui.

Visi žinome ir suprantame, kad laisvės niekas 
nepadovanos veltui. Tik savo pastangų dėka ją gali
me atgauti. Kovoti už laisvę yra sunkus, daug iš
tvermės ir pasiaukojimo reikalaująs darbas. Pasi
aukojimo ir pasišventimo iš lietuvių visų.

Kiekviena auka, kiekvienas pasiryžimas, pa
siaukojimas, kiekvienas darbas prisideda prie ar
tėjimo į laisvės tikslą.

Maskva naikina mūsų žmones, griauna mūsų 
tautiškus religinius papročius, panaikino mūsų 
valstybę, bet niekada nepajėgs panaikinti mūsų 
troškimo laisvai kalbėti, kurti, gyventi, mūsų vil
čių ateičiai, nes mes giliai tikime kiekvieno žmo
gaus laisvės instinktu, meile savai Tautai,kiekvie
no žmogaus jausmu, siekimu — laisvu, nevaržo
mu, nekalinamu būti.

Simas Kudirka atėjo sustiprinti, prikelti mūsų 
sąžinę — meilę Tėvynei ir pasakyti mums, kad Lie
tuva yra dar gyva, kad mūsų broliai ir sesės nori 
laisvės ir laukia mūsų pagalbos. Mūsų visų, jaunų 
ir senų, vaikų ir tėvų — kiekvieno lietuvio pagal
bos!

Kudirkos žodžiai teisme "prašau nepriklau
somybės mano Tėvynei Lietuvai" yra testamentas 
mums visiems, pavergtos Lietuvos ir laisvojo pa
saulio lituviams.

Ateitis priklauso LIETUVAI — nes laisvės 
idėjos nemiršta, tik mūsų pareiga yra nenukrypti 
ir ištvermingai bei vieningai tai siekti.

Dr. Kazys Bobelis 
Amerikos Lietuvių Tarybos Pirmininkas

1972 m. vasario 16 d.

VYTAUTAS MESKAUSKAS

čiau komunistai nenori 
nutraukti karo veiksmų 
ir paleisti turimus be
laisvius, jei JAV tik pa 
sitrauks, bet dar pačios 
nesudardys Pietų Viet
namo režimą.

Kad tokios sąlygos sta. 
tomos, yra kalta ne ka
rinė padėtis, bet... dis
kusijos JAV viduje. Jų 
spaudžiamas preziden
tas Nixonas traukėsi 
taip toli, kad pasisiūlė 
ne tik atitraukti visą sa
vo kariuomenę, bet ir 
duoti šansą komunistam 
ateiti į valdžią legaliu 
rinkimų būdu. Slaptose 
dėl to derybose pereitų 
metų rugsėjo 13 dieną, 
komunistai jau buvo lin
kę su tuo sutikti, jei JAV 
pasižadėtų tikrai nepa
likti P. Vietname savo 
"residual force" ir rin
kimus pravestų ne dabar 
tinė Saigono valdžia. 
Amerikiečiai su tuo suti
ko ir spalio 25 d. komu
nistai pasiūlė naują susi
tikimą lapkričio 20 d., 
tačiau tris dienas prieš 
sutartą datą komunistai 
pranešė negalėsią jos 
laikytis, nes jų delega
tas Le 
gęs.

Kas 
spalio 
17? O

Duc Tho susir-

gi atsitiko tarp
25 ir lapkričio 

gi senate vos vos

Cooperio- 
pasiūlymas 
spalio 29 d.

nepraėjo 
Church 
trauktis, o 
senatas nubalsavo nu
traukti bet kokią pagal
bą užsieniams (tas nu
tarimas vėliau buvo pa
keistas). Savaime aiš
ku, kad tokios raidos aki
vaizdoje komunistai ir 
toliau apsisprendė būti 
nesukalbami.

Tai kartu reiškia, kad 
senatoriai, ieškodami 
savu asmeninės naudos, 
praktiškai išdavė savo 
paties krašto interesus. 
Kam gi komunistams tar
tis su Nixonu, jei sena
torius Muskie, kuris tu
ri šansų laimėti, žada 
jiems nusileisti dar dau
giau? Savaime aišku, 
kad tokia laikysena su
silaukė administracijos 
pasmerkimo. Preziden
to patarėjas H. R. Hal- 
demanas aiškiai pasakė 
per TODAY televizijos 
programą, kad tokie po
litikai sąmoningai pade
da priešui, suprask, yra 
savo paties krašto išda
vikai. Kilo nemažas 
triukšmas. Pats prezi
dentas savo užsienio po
litikos raporto paskelbi
mo proga kiek atsitrau
kė. "Aš neabejoju — sa
kė Nixonas —patriotiz
mu ir gera valia tų, ku-1 
rie kritikuoja mano po
litiką, siekiančią taikos. 
Bet aš tikiuos, kad kiek 
vienas siekiąs prezi
dento posto gerai ap
svarstytų savo pareiški
mus, kad jo žodžiai ne
paskatintų priešo tęsti 
karą iki po rinkimų".

Iš esmės tai mažai ką 
skiriasi nuo Haldemano 
žodžių, bet ar jie ką pa
dės — kitas klausimas. 
Jei karas tęsis, Nixono 
perrinkimo šansai pablo
gės, tai kodėl to nesiek
ti, nors tai būtų ir savo 
krašto ir vietnamiečių 
išdavimas? Tai keblus 
klausimas senatoriui 
Muskie, kurio tėvas dar 
vadinosi Stefan Marcis- 
zewski, ir kaip lenkas
neturėtų talkininkauti ko- kinimas yra paprastas

Vasario 16 proga Detroito miesto meras Roman Gribbs priėmė lietuviŲ jaunimo organizacijŲ atsto
viu delegaciją ir pasirašė proklamaciją. Stovi iš kairės Kristina Milerytė, Aida Smalinskaitė, Viktoras 
Nakas, Dana Veselkaitė, meras Roman Gribbs, VidaSkiotytė,Aldona Mikailaitė - Andriušaitienė ir de
legacijos vadovas Robertas Selenis.

Massachusetts gubernatorius Francis W. Sargent, vasario 8 d. priėmė Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono skyriaus delegaciją ir pasirašė proklamaciją skelbiant 1972 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepri
klausomybės Dieną Massachusetts valstijoje. Nuotraukoje iš kairės: Stasys Lūšys, pirm. Aleksandras 
Chaplikas, gubernatorius Francis W. Sargent, Falisa Grendel ir Juozas Rentelis.

ISTORIKAS GINA TIESĄ
Rusijoje gyvenantis is

torikas Valentinas Mo- 
ros (pavardė nerusiška) 
1970 m. lapkričio mėn. 
buvo nubaustas bolševi
kinio teismo neva už an- 
tisovietinę veiklą šeše- 
riems metams kalėti, 
trejiems metams atlik
ti sunkiųjų darbų prie
volę ir penkeriems me
tams gyventi tremtyje. 
Jis tada pasakė teisme 
kalbą, kurios tekstas tik 
po kelių metų pateko į Va
karus. Apsigynimo kal
boje Moros tvirtina, kad 
intelektualų persekioji
mas S. Rusijoje nesu
mažins pogrindžio lite- 
ratūrs antplūdžio. Slap
toji literatūra dar labiau 
augs ir plis, iš persekio 
jamųjų gims daugiau kan
kinių. Pogrindžio sąjū
džius Moros labai verti
na. Jis mano, kad šalia 
bolševikinės kultūros 
gimsta laisvoji kultūra 
ir šalia oficialiosios fi
losofijos — tikroji filo
sofija. Jis siūlo bolše
vikinei valdžiai pasenu
sią represijų politiką 
keisti, jos atsisakyti ir 
ieškoti sugyvenimo su 
naujai iškilusiomis sro
vėmis . Intelektualų by
los esanti netinkama 
priemonė kovoti su nau
jais sąjūdžiais. "Sunai- 

svarus (reikšmingas): 
sunaikintieji kartais sve
ria daugiau, negu gyvie
ji. Sunaikintieji bus lais
vės vėliavos simboliai". 
Bet ar Maskvos bolševi
kai tai supranta? Jie sta- 
liniškai naikina kiekvie
ną, kuris išdrįsta skelb
ti tiesą ar ginti paverg
tų tautų ir žmonių lais
vę.

BOELL IR DANŲ 
RAŠYTOJAI

Heinrich Boell yra pa
garsėjęs šių dienų vo
kiečių rašytojas, kurio 
beletristikos veikalai 
yra verčiami į daugybę 
svetimų kalbų. Pažymė
tina, kad jis ir bolševi
kinėje Rusijoje yra po
puliarus, nes jo raštai 
bolševikams, matyt, yra 
priimtini. Jis yra ir tarp 
tautinio rašytojų PEN 
klubo pirmininkas.

Neseniai Boell paskel
bė "Spiegei" magazine 
straipsnį, kuriame jis 
pareikalavo, kadBaader 
- Meinhof teroristų gru
pė būtų laikoma ne kri
minaline, bet politine. 
Jis pasiūlė pasigailėti 
Meinhof ir jai dovanoti. 
Dėl to kilo karštos dis
kusijos vokiečių spau
doje. Kitas žinomas vo
kiečių rašytojas Hans 

vo, kad Boell atsistaty
dintų iš PEN klubo pir
mininko pareigų, nes 
tokie Boell pareiškimai 
nesiderina su vokiečių 
tautos interesais ir yra 
priešingi rašytojo mora
lei. Boelll pagrasino Ha 
be išmes iąs iš PEN klu
bo. Būdinga, kad Habe 
buvo pasiūlęs Boell gin
ti rusų rašytoją Bukovs- 
kį, bet Boel, užuot gy
nęs rašytoją kovotoją 
dėl laisvės, mieliau gi
na vokiečių politinius te
roristus, dėl kurių nema
ža vargsta vokiečių kri
minalinė policija.

Mažos danų tautos ra
šytojai, ačiū Dievui, pa
sielgė visai priešingai, 
negu tarptautinio rašy
tojų PEN klubo pirm. 
Boell. 241 danų Rašyto- 

. jų sąjungos narys pasi
rašė ir įteikė Rusijos 
pasiuntinybei Kopenha
goje protestą dėl Vladi
miro Bukovskio netei
sėto nuteisimo. Danų ra
šytojai protesuoja ne tik 
dėl Bukovskio, bet ir dėl 
visų rusų komunistinio 
režimo persekiojamų ir 
kalinamų rašytojų bei in
telektualų.

Būtų gerai, kad ir mū 
sų rašytojai, kurie pri
klauso PEN klubui, re
aguotų į Boell nehuma
nišką elgesį, o mūsų Ra
šytojų sąjunga pasisaky 
tų dėl bolševikų per
sekiojamų rašytojų.

KOMUNIZMAS V. 
VOKIETIJOJE 
SKVERBIASI PRO 
VISUS PLYŠIUS

Pastaraisiais me
tais Komunistų partija 
V. Vokietijoje ypatin
gai sustiprino savo 
veiklą. Ji ne tik didina 
savo narių skaičių, bet 
skverbiasi į kitas par
tijas, ypač socialdemo. 
kratus, ir varo diversi
nį darbą. Ypatingai ko 
munistai vilioja vokie
čių jaunimą savo užda
viniams vykdyti. Pasta, 
ruoju metu vokiečių uni 
versitetuose, ypač V. 
Berlyne, tiek įsigalėjo 
komunistinė studentija, 
kad profesoriai nebegali 
laisvai atlikti mokslinių 
pareigų. Raudonosios ce
lės siaučia ir demorali 
zuoja ne tik laisvąją stu
dentiją, bet ir ramius 
gyventojus.

Ne tik vokiečiai, bet 
ir svetimšaliai komunis- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

BALYS BARKUS - NAUJASIS 
TUNTININKAS

Sydnėjaus lietuvių gy 
venime skautai turėjo la
bai didelę reikšmę per 
visus mūsų pirmojo dvi
dešimtmečio gyvenimo 
metus. Jų atliktas dar
bas mūsų jaunimo tarpe 
yra labai didelis, rodan
tis labai gražių rezulta
tų šiandieniname mūsų 
gyvenime, kada jau buvę 
skautai ir pirmieji vado
vai, daugumoje neati
trūko nuo lietuviškojo ir 
skautiškojo gyvenimo, 
bet aktyviai įtraukė savo 
vaikus ir kartu su jais 
dirba ir tęsia tas gra
žias lietuviškojo skau- 
tavimo tradicijas.

Per eilę metų Syd
nėjaus skautai buvo vie 
na iš stipriausių mūsų 
jaunimo organizacijų, 
sutraukusi daugumą mū 
sų beaugančių jaunuolių. 
Vidujinė veikla, susi
klausymas ir drausmė 
buvo tiesiog pavyzdys vi 
siems kitiems, kas vė
liau, su vyresniųjų irrė 
mėjų pagalba, leido įsi
gyti ir puikią savąją sto - 
vyklavietę Ingleburn apy - 
linkėję, kur metai išme
tu vyksta vietinės ir ra
joninės visos Australi
jos lietuvių vasarinės 
stovyklos, davusios ypa
tingai gražių prisimini
mų šimtams mūsų skau
tų ir jų vadovų.

Paskutiniaisiais ke
liais metais Sydnėjaus 
skautų veikla, pasitrau
kus kai kuriems buvu- 

• siems ir labai akty
viems vadovams, labai 
sušlubavo ir visas skau
tų veikimas Sydnėjuje 
pradėjo silpnėti. Daro
ma buvo viskas, kad ne
būtų prieita prie visiš
kos katastrofos, tačiau, 
nors ir darbas šiek tiek 
pagerėjo, tačiau buvo to
li gražu iki ankstyvesnio

Istorikas 
gina tiesa...

(Atkelta iš 1 psl.) 
tai V. Vokietijoje pakė
lė galvas. Štai italų dar
bininkai komunistai ėmė 
organizuoti Stuttgarte, 
Koelne ir kituose did
miesčiuose savo parti
nius padalinius. Italų ko
munistų partijos užsie
nio skyriaus šefas Ser- 
gio Segre važinėja po Vo 
kietiją ir agituoja darbi
ninkus stoti į KP. Turint 
galvoje, kad Italijos Ko
munistų partija yra vie
na iš gausingųjų ir kad 
V. Vokietijoje gyvena 
apie pusę milijono italų 
darbininkų, reikia many
ti, kad italų komunisti
nis sąjūdis Vokietijoje 
greitai plėsis ir bus pa 
vojingesnis, negu pačių 
vokiečių komunistų vei
kimas.

Nenustebsime, kad ita
lų komunistų pavyzdžiu 
paseks ir jugoslavų, is
panų ir graikų komunis
tai, kurie gyvena ir dir. 
ba V. Vokietijoje. Taigi, 
Maskva, įvedusi Trojos 
arklį į V. Vokietiją, da
bar pradeda atidarinėti 
duris ir išleisti karei
vius, kurių tikslas V. Vo
kietiją iš vidaus susprog
dinti.

M. Sargėms 

gražaus skautiško bu joji
mo.

Ir štai, su didžiausiu 
džiaugsmu tenka išgirs
ti, jog Sydnėjaus "Auš
ros" tuntą perėmė nau
jasis tuntininkas Balys 
Barkus. Sydnėjaus ir 
Australijos lietuvių gy
venime agronomo B. 
Barkaus ir medicinos 
daktarės V. Barkienės 
vardai yra labai gerai 
žinomi. Augindami dvi 
dukras, kurių lietuviš
kas išauklėjimas ir kal
ba gali būti labai daug 
kam pavyzdžiu. B. Bar
kus eilę metų buvo Syd
nėjaus savaitgalio mo
kyklos tėvų komiteto pir
mininkas, mokytojas ir 
ta varomoji šios buvu
sios gana vargingos mo
kyklos širdis, iš kurios 
jis vėliau padarė stip
rią, gerų mokytojų vado 
vaujamą lietuvišką sek
madienio mokyklą, atli
kusią tikrai puikų ir 
reikšmingą darbą mūsų 
jaunųjų tarpe. Nesveti
mas jis ir kituose mūsų 
visuomeniniuose ir kul
tūriniuose darbuose ir, 
kartu su ponia, jįvisuo- 
met matysime mūsų di
desniuose parengimuo
se, dažnai besirūpinantį 
mūsų pasitaikančiomis 
negerovėmis.

Dr. V. Barkienė buvo 
viena iš pirmųjų mūsų 
gydytojų Sydnėjuje, išlai - 
kiusi universitete reika
lingus užsienio dakta
rams egzaminus ir ga
vusi teisę verstis me
dicinos praktika. Šian
dien ji yra didelės Fair 
field’o rajono valstybi
nės ligoninės direktorė 
Vokietijoje buvusi mū
sų moterų stalo teniso 
viena iš Čempionių, ji 
širdyje ir dabar yra 
sportininkė, tik gaila, 
jog atsakingas darbas 
jai palieka labai mažai 
laisvo laiko.

Perėmus paskautinin- 
kui B. Barkui Sydnėjaus 
skautų vadovavimą, be 
jokių abejojimų, reik ti
kėtis, kad labai greitai 
teks pamatyti ir pirmuo
sius stipraus atsigavi
mo rezultatus, už ką te-' 
reikia naująjį tuntinin- 
ką tik pasveikinti ir pa
linkėti gražios skautiš
kos sėkmės ateityje.***

Sydnėjaus lietuvių 
"Minties" spaustuvėje 
jau baigiama spausdin
ti Australijos lietuvių 
poetų poezijos rinkinys 
"Terra 
rinkinio 
žymėti 
esamų 
šomų kūrinių 25-rių me
tų sukaktį, kai šios kny
gos mecenatas yra pa
ti "Minties" spaustuvė, 
kurios .savininkai Ele
na ir Pranas Nagiai,bei 
Zigmas Kyzelis šiuo lei
diniu atžymi savo spaus
tuvės 20-ties metų su
kaktį. Knygos redakto
rius yra J. A. Jūragis.

***
Melbourne įvykusio 

Australijos Lietuvių Ka
talikų Federacijos suva
žiavimo metu išrinkta 
naujoji vaidyba pasi
skirstė sekančiom parei
gom: pirminikas Vikto
ras Laukaitis, vicep. V. 
Cižauskas, sekret. V.

Australis". Šio 
tikslas yra at- 
šiame krašte 

mūsų poetų ra-

Žemaitis, ižd. A. Kairai
tis, jaunimo reikalams 
narė H. Statkuvienė ir na
riai V. Vaitiekūnaitė, V. 
Vaičaitis ir J. Jurgelio
nis. Suvažiavimas vyko 
Melbourno mieste ir ja
me dalyvavo 42 atstovai 
iš visos Australijos. Su
važiavimo metu be Ade
laidės teatro Vaidilos pa
sirodymo ir literatūros 
dainos vakaro kun, A. 
Spurgis skaitė paskaitą 
"Krikščionybė kryžke
lėje ir katalikų uždavi
niai" ir V. Laukaitis — 
"Mūsų gyvenimo tikslas 
Australijoje"

***
Melbourne susituokė 

trys lietuviškos poros: 
Aleksandras Duonis su 
Erna Deckytė, Algis Kas- 
čiukaitis su Audra Ju- 
nokaite ir Zigmas Jokū 
baitis su Rasa Dz(Įkaite, 
kai Sydnejuje šeimas su 
kūrė: dr. I. Venclova su 
Nijole Švedaitė iš Can
berros, architektas Ge
das Bižys su vaistinin
ke Rūta Kaminskaite, 
dr. Alfredas Renigeris 
su Danute Kedyte ir V. 
Augustinavičius su R. 
Budrikyte. Tuo tarpu 
Brisbanės lietuvis Ed
mundas Kudzius, nuvy
kęs pasisvečiuoti į Ka
nadą, susipažinęs ten Vi 
dą-Nijolę Kizerskaitę, 
vedė ir grįžęs atgal su 
žmona į Brisbanę, bai
gia gražiai ten įsikurti. 
Atrodo, jog šie laimingi 
"Keliamieji metai" su
ves dar nmažai ir mū
sų lietuviškų jaunuolių.

***
Tolimajame šiaurės 

Australijos Mossman 
mieste buvo parke ras
tas nužudytas 43-jų me
tų lietuvis Pranas Pau
lauskas. Šalia jo lavono 
buvo rastas peilis su ku
riuo jis buvo nudurtas. 
Nužudymu apkaltinta 
yra jo buvusi žmona, vie
tinė australė, kuri yra 
laikoma kalėjime.***

Viena iš jaunųjų mū
sų dailininkių sydnėjiš- 
kė Danguolė Keraitytė, 
kuri jau keliose ruošto
se Sydnėjaus australų 
meno parodose yra 
laimėjusi premijas ir 
pagyrimo lakštus, ilges
niam laikui išskrido į 
Europą, kur ji toliau gi
linsis savo pamėgtoje 
meno srityje, arčiau su 
sipažindama su didžiuo
ju Europos meno loby
nu. ***

Melbourne, priėmęs 
amžinuosius įžadus, ta
po vienuoliu broliu Vla
das Noreika, gavęs nau
jąjį brolio Pauliaus var 
dą. Jis buvo gimęs 1946 
metais Vokietijoje. Aus- 
tralijoje, lankydamas 
katalikų kolegiją, ją 
baigęs įstojo į vienuo
lyną ir kartu pasiruošė 
būti mokytoju. Norėda
mas atsiekti dar aukštes. 
nį mokslinį laipsnį, jis 
dienos metu mokytojau-

Viešėdami Chicagoje aplankykite
ĮUOSTO 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.

______   _ . .   ________ ■ t—m imi g»u m ■ ■ m i i

M laiškai Dirvai
LIETUVIŲ KATALIKŲ VIENYBĖ

"Jaunimo Žygis Už Tikėjimo 
Laisvę” platina atsiklausimus 
dėl lietuvių religinės padėties 
išeivijoje. Jis liečia lietuvių ka
talikų, gyvenančiųjų svetimuo
se kraštuose, organizavimą.

Atrodo, jei šis "Žygis" nu
žingsniuos į Vatikaną, gaus pa
lankų atsaką.

Septynioliktame amžiujeBaž 
nyčia steigė Apaštališkuosius 
Vikarijatus tuose kraštuose, ku
riuose dar nebuvo suorganizuo
tos Bažnyčios hierarchijos. To 
kių Vikarijatų dabar katalikiš
kame pasauly yra virš 80.

Vikarijatų valdytojai - vysku
pai priklauso tiesioginiai Tautų 
Evangelizavimo (jei katalikai 
yra lotynų apeigų) ar Rytų Baž 
nyčių (jei katalikai rytų apei
gų) Kongregacijoms.

Gyvenau Čilėje virš 10 metų. 
Čilėje yra vadinamas A ra ūkani-

damas, vakarais lanko 
įMelbourno universitetą. 
Iš mūsų ateivių lietuvių 
tarpo V. Noreika yra pir
masis vienuolis Austra
lijoje. ***

Melbourne leidžia
mas katalikų savaitraš
tis "The Advocate" sau
sio mėn. pabaigoje įsi
dėjo Australijos Liet. 
Kat. Fed. suvažiavimo 
narių pasiųstą laišką Po
piežiui, pavadindamas 
šį straipsnį "Lietuvių 
pranešimas Popiežiui 
Pauliui"... Šiame katali 
kų savaitraštyje gana 
dažnai telpa straipsne
liai ar šiaip trumpes
nės žinutės apie Lietu
vą ir lietuvius, supažin
dinant savo skaitytojus 
australus katalikus ir su 
platesniu lietuviškuoju 
gyvenimu.

***
Sydnėjaus Apylinkės 

Lituanistinio Švietimo 
Komitetas pradėjo lie
tuviškų knygų rinkimo 
vajų, kurios norima vė
liau prijungti prie esa
mos mūsų mokyklos bib
liotekos, plačiai jas pa 
skleidžiant naudojimui 
mūsų jaunimo tarpe. Vie
nas iš pirmųjų, paauka
vęs 40 knygų, buvo syd- 
nėjiškis Jonas Šliteris.***

Ilgojo savaitgalio me
tu, sausio mėn. pabaigo
je Sydnėjuje vyko egzilų 
skautų Jamboretė, kurio
je tarp kitų Sydnėjaus 
paskirų tautų egzilų 
skautų, dalyvavo ir lie
tuvių skautų skiltis vado
vaujama Tomo Jablons
kio ir padedama dviejų 
vyr. skaučių Julės Bo- 
gužaitės ir D. Šliogery
tės. Šis egzilų skautų są
jūdis Sydnėjuje labai gra
žiai jau eilę metų bend
radarbiauja ir dirba, 
kiekvienais metais su- 
ruošdami didesnes ar 
mažesnes stovyklas,iš
kilas ir šiaip bendrus pa
rengimus , duodančius 
progos paskirų egzilų 
tautų skautų draugiškam 
suartėjimui. 

jos Apaštališkas Vikarijatas,tu
rįs 28 parapijas. Vikarijatui va
dovauja vyskupas Harti, gyve
nąs Villarikoje. Jis gimė Lau- 
fen, Bavarijoje, Vokietijoje ir 
priklauso Kapučinų ordinui.

Araukanai -- PietųAmerikos 
indėnai, kalba savąja kalba. Se
niau jie buvo beveik visoje Či
lėje. Ir katalikai araukanai, 
nors gyvena vyskupysčių (Val- 
divijos, Osarno, Los Angeles, 
Puerto Montt, Chilvės, Ancud) 
ribose, turi atskirą religišką 
santvarką — vienybę — lygvys • 
kupystę.

Tai vienas pavyzdys, kaip ka
talikai tvarkosi neprikausomai 
vietos vyskupams. Lietuviai ka
talikai, turi JAV daug savųjų 
bažnyčių, arginegalėtųpanašiai 
tvarkytis? "Jaunimo Žygis" — 
paremrinas. Jei jis nusilenks 
prieš Sv. Tėvą, paklebens į Evan
gelijos Platinimo Kongregaci
ją, svajonės pataps realybe Lie 
tuvių katalikų JAV yra daug. 
Lietuviai katalikai turėtų savą
jį vyskupą, kuris turėtų pilną 
dvasiškąją jurisdikciją į lietu
vius katalikus. Jis per popie
žiškąją Lietuvių Sv. Kazimiero 
kolegiją galėtų ruošti lietuvių 
jaunuolius J kunigus. Jis galėtų 
lietuvius kunigus skirstyti J lie
tuvių parapijas. Kur lietuvių 
Statyta bažnyčia, ten jungiasi 
lietuviai katalikai.

Būtų malonu, kad visi lietu
viai katalikai: pasauliečiai, ku
nigai, vienuolės - seselės pri 
klausytų tiesioginiai per savą
jį vyskupą minėtai Sv. Kon
gregacijai.

Parapijose, kuriose jau vy
rauja nebe lietuviai, galėtų bū
ti, jei taip galima pasakyti, 
du klebonai: vienas, vadovau
jąs teritoriniai parapijai, ku
rioje yra daug vietinių — ame 
rikonų; antras, lietuvių kuni- 
į^s, vadovaująs lygiomis tei
sėmis lietuviams katalikams. 
Reikėtų turėti viltį, kad toks 
lietuvių katalikų organizavi
mas neleistų svetimame kraš
te mažėti lietuviškumui, kuris 
vieningai spirtųsi prieš lietuvių 
tautiškumo negerus vėjus. Jei 
daug egzilų turi savo valdžias 
dėl ko lietuviai katalikai nega
lėtų turėti savąją dvasišką san 
tvarką, pasilikdami ištikimi, 
paklusnūs Sv. Tėvui, laikyda
miesi "apaštalinio katalikų ti
kėjimo" (I Eucharistinė Sv. Mi
šių malda). "Lietuviai katali
kai, tiesioginiai priklausą Sv. 
Sostui", arba Lietuvių Apašta
liškasis Vikarijatas". "Jauni
mo Žygi!" Drąsiai į priekį!

Kun. Jonas Žvirblis 
Grand Rapids

REIKIA ŽINIŲ APIE 
DR. J. ŠAULIO 
LIETUVOS ŽEMĖLAPĮ

Lietuvos ministerio 
Vokietijai dr. J. Šaulio 
pastangomis buvo pa
rengtas įdomus, didelis, 
spalvotas Lietuvos že
mėlapis. Dabar jis yra 
šv. Kazimiero Lietuvių 
Kolegijoje Romoje.

Tą žemėlapį mačiau. 
Kolegijos rektoriaus 
kun. prof. L, Tulabos dė - 
ka gavau to žemėlapio 
nuotrauką. Norėčiau 
apie jį parengti rašinį, 
bet trūksta žinių. Krei
piausi į eilę asmenų, bet 
jie reikalingų duomenų 
neturėjo.

Gal kas žino apie tą 
Lietuvos žemėlapį dau

giau: Kada jo autoriui ki
lo mintis parengti tokį 
Lietuvos žemėlapį? Ar 
jį rengdamas su kuo ta
rėsi? Kaip į tą žemėla
pį žiūrėjo Lietuvos Už
sienio Reikalų Ministe
rija? Prezidentas? Ar 
darė, paliko tuo reika
lu brėžinių, užrašų? 
Ar juos kas perbraižė? 
Kas žemėlapį paišė ar 
braižė. Kaip jis buvo pa
darytas? Ar iš kart 
paišytas ant sienos? Ka 
da buvo užbaigtas? Kaip 
dėl jo reagavo Vokieti
jos ir kitų valstybių dip
lomatai? Kada ir kaip 
išgabentas iš Vokieti
jos? Į kur buvo nuga
bentas? Kada ir kaip 
atsirado Romoje? Ar 
to žemėlapio reikalu bu 
vo susirašinėjimų?
Ar apie tą žemėlapį bu
vo rašinių spaudoje, 
kur, kieno, kada? Ir 
t.t., ir pan.

Būčiau dėkingas, jei 
šiais ir panašiais klau
simais žinantieji malo
nėtų man parašyti, ar 
paskelbtų spaudoje. Man 
galima rašyti per Dir
vos redakciją.

Algirdas Gustaitis

FOUNDRY 
MAINTENANCE 

SUPERVISOR 
Opening for experienced individual 
to supervise third shift maintenance 
personnel. Good fringe benefits. Send 
resume including salary requirement» 
to J. G. Castings Co., 550 S. JJberty 
Rd., De)aware, Ohio 430)5.

An Equal Opportunity F.mplover
(13-17)

WANTED
IST CLASS SKILLED 

EXPER1ENCED 

DIE CASTING HELP 
IMMEDIATE OPEN1NG3 FOR 

TRIM DIE SETUP 
DIE CAST SETUP 

DIE CAST MACHINE 
OPERATORS 

TO WORK IN CLEAN MODERN 
PLANT.

KAL-DIE CASTING CORP. 
7700 W. MICHIGAN AVĖ. 
KALAMAZOO, MICHIGAN 

(13-19)

TRUCK OWNERS
O'MNE.R OPERATORS YVANTED BY 
STEEL HAULER TO HANDLE MUL- 
TI AXLE LOADS FROM GARY-CIII- 
CAGO AREA TO MICHIGAN.

CALL 219-845-2041 
MR. S. DUNNETT

(7-13)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

COLD HEADER MACHINE 
SĖT UP 

MEN AND OPERATORS.
Also 

JOURNEYMAN 
MACHINE MAINTENANCE 

Union Shop. Fringe Benefits. 
APPLY IN PERSON 

MACHINE RIVET 
DIVISION OF PRO SYSTEMS INC. 
21221 Hooyer. Rd., \Varren, Mich. 

(7-13)

MAINTENANCE 
SUPERVISOR 

Leading midwest foundry has 
immediate need for man with 
strong supervisory ability. Mušt 
be skilled in areas of mechnnical. 
hydraulic and eleclrical main
tenance with emphasis on • the 
eleclrical area. Solid experience 
necessary, Wages commenaurate 
wilh experience. Moving expenses 
paid. F.xcel\enl employee beįie- 
fits. A. good opportunity with ex- 
panding company. Call or writej 
WEIl.-McLAIN CO., LNC.

Blaine St.
Barbara A. Wolter 

Michigan City, Ind. 46360 
(219) 874-5251

An Equal Employnienl Opport- 
unity Employer

(12-14)
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
Ne visos valstybės tu

ri savo valstybines šven
tes pavasarį. Pavasaris 
gi žmonių kultūros isto
rijoje dažnai surišamas 
su gamtos atgimimo 
šventėmis, su nuostabia 
simbolika, reiškiančia 
ir tautos gyvybės galias. 
Lietuvių valstybinė šven
tė įsirikiuoja į tą pava
sarinę simboliką, lyg 
skelbdama mums ir sve
timiesiems, kad mūsų 
tautos laisvės idėja vi
sad ir visad atgyja anks
tyvo pavasario saulei 
motiniškai rūpinantis po 
žiemos speigų atsigau
nančia žeme. Mūsų idė
ja nemari, nes ji įžengė 
į amžiną pavasarių ra
tą.

Lietuvos valstybės ne
priklausomybės aktas, 
kurį Lietuvos Taryba pa
garsino 1918 metais va
sario mėn. 16 dieną Vil
niuje, amžinoje Lietu
vos sostinėje, nebuvo 
staigus ir gaivališkas 
prasiveržimas į lais
vę. Suverenios valsty
bės idėja palengva pa- 
vidalinosi, noko, konkre- 
tėjo, kol pasidarė ker
tiniu laisvės kovų ir sie
kių akmeniu. Bet Vasa
rio Šešioliktosios aktas 
buvo revoliucinis aktas, 
nes jis nubloškė nuo Lie
tuvos kūno svetimų pre
tenzijų, įpareigojimų, 
servitutų retežius. Lie
tuva pakilo laisvei maža 
silpna, neginama, bet iš 
didi ir drąsi. Per dvi 
laisvo gyvenimo deka
das j-i tokia išliko: išdi
di ir drąsi. Ši savos vals, 
tybės pasaulėjauta talki
no Lietuvai prijungti at
plėštą Klaipėdą, nuosta 
biai išvesti iš chaoso 
Vilnių, sukurti "mažos 
Amerikos" vaizdą be už
sienio paramos, šalpos 
ir talkos.

Nualinta, apiplėšta, 
Lietuva atkuto per de
šimtmetį su savo kraš
to reikalams pritaikyta 
pramone, švietimo, tei
singumo ir susižinojimo 
sistema, su puikiu, lais
vu susisiekimu, su Aukš
tąja Mokykla. Dabar, su
lyginant su sovietiniu 
lažu, matyti, kad ideolo
ginių susibūrimų ir 
spaudinių gausa byloja 
už asmens teisių res- 
pektą, buvusį Lietuvos 
valstybėje.

Laisvos, suverenios 
valstybės atkūrimas 
1918 metais buvo vaini
kas, papuošęs 700 metų 
Lietuvos istoriją. Da
bar niekas okupuotoje 
Lietuvoje neturi teisės 
prabilti septynių šimt
mečių Lietuvos suve
renumo temomis ir gvil
denti tą idėją mūsų tau
tos požiūriu. Tai dar kar
tą demonstruoja žvėriš
ką prievartą, užkartą lie
tuviui. Vyties ženklas, 
trispalvė, Gedimino stul
pai — viskas tai okupan

THE LITHUANIAN
NEV/SPAPER

to akyse yra naikintini, 
neminėtini, persekiotini 
objektai! Tas faktas reiš - 
kia carinės okupacijos 
modifikacija.

Bet pavasarių ciklai, 
kad ir ilgai sulaikomi 
žiemos speigų, pergalin
gai grįžta ir nugali. Taip 
buvo ir taip bus su Lie
tuvos pavasario švente, 
su Vasario Šešioliktą
ja!

Apie nemirštantį lie
tuvių tautos apsispren
dimą būti laisviems by
loja dešimtys ir šimtai 
epizodų, kuriais pareiš
kiama kova dėl asmens 
teisių paniekinimo, dėl 
asmens apsisprendimo 
asmeniško tvarkymosi 
ribose. Simas Kudirka, 
kalėjimuosna metamieji 
dvasiškiai, didieji bėg- 
gliai Simokaičiai ir Bra 
zinskai — tai vis naujos 
ir kraujuojančios pako
pos į laisvės aukurą.

Istorija mums sako, 
kad Vasario Šešiolikto
sios aktas yra didžių 
kompromisų, didžios 
santarvės padarinys. Vi
sos lietuvių politinės 
grupės, suėjusios 1918 
metais vasario 16 d.pa
sirašyti Lietuvos atkū
rimo aktą, sutarė igno
ruoti savo ideologinius 
skirtumus, nesivaikyti 
metodų stabų, užmiršti 
asmeniškumus. Viskas 
buvo paaukota didžiau
siam tautos istorijoje ak - 
tui paskelbti — aktui,

BALYS AUGINĄS

MANO TAUTA

— I.

MANO tauta — kaip riešutas,
Skeltas pusiau:

Branduolį ridina nedraugo rankos 
Senolių Asloj —
Kevalo šukės — už Slenksčio 
Traiškomos
Skenduolių migloj------

O viduržiemio dūmuose 
Vasaryje
Dvelkia lazdyno žalumas------

— 2.

Mano tauta — lyg žolė 
Dalgio alsavime, 
Sausrų liepsnose:
Šėkas blaškomas šiaurio, 
Ir šaknys —
Gruodo mėšlungyje — —

Tikiu — mes pabusime
Senkapiuos
Su senolių želmeniu, 
Nes mano tauta —

Tik mieganti
Žiemos žolė — — —

1918 M. VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS REIKŠMĖ
Šis straipsnis prieš 25 metus buvo atspausdintas

laikraštyje

(Pradžia Dirvoje nr.ll)
13.

Nepriklausomybei pa
skelbti ir jai įgyvendin
ti Vilniaus Konferenci
jos išrinktosios Lietu
vos Tarybos 20-ties na
rių tarpe 7 buvo aukštai 
čiai (Kazys Bizauskas, 
Steponas Kairys, kun. 
Vladas Mironas, kun. Al
fonsas Petrulis, Anta
nas Smetona, Jokūbas 
Šernas ir Jonas Vilei
šis), 6 sūduviai (Salia
monas Banaitis, Jonas 
Basanavičius, Pranas 
Dovydaitis, Petras Kli
mas, kun. Justinas Stau
gaitis, Jonas Vailokai
tis), 6 žemaičiai (Myko
las Biržiška, Stanislo
vas Narutavičius, Jonas 
Smilgevičius, Aleksand
ras Stulginskis ir 2 Šau
liu — Jurgis ir kun. Ka 
zimieras) ir 1 trakėnas 
(Donatas Malinauskas). 
12 jųjų tuo metu gyveno 
Vilniuje (Basanavičius, 
Biržiška, Kairys, Kli
mas, Malinauskas, kun. 
Mironas, Smetona,Stul- 
finskas, Jurgis Šaulys, 
ernas, Vailokaitis ir 

Vileišis), 3 Kaune (Ba
naitis, Dovydaitis, kun. 
Šaulys), 5 kituose Lie
tuvos miestuose ir para
pijose (Bizauskas Pane
vėžyje, Narutavičius ir 
Smilgevičius Žemaiti- 

atstatančiam Lietuvos 
valstybę.

Šis prakilnus istoriš
kojo akto signatarų vals 
tybinis brandumas už
tinka lietuviškąją, dabar
tinę išeiviją vis nesu
radusią vienybės formu
lės, vis besiblaškančią 
ties metodu, lyg meto
das užstotų didįjį tikslą: 
vieningą kovą dėl Lietu
vos laisvės.

Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi!

"Mūsų Kelias”

MYKOLAS BIRŽIŠKA

joje, kun. Staugaitis Kau
no Panemunėje, kun. Pet
rulis Vilniaus krašte). 
Pats vyriausias buvoBa 
sanavičius — 66 metų 
amžiaus, kuriuo paskui 
sekė besiartinąs į 60 m. 
Narutavičius ir 50 m. 
peržengę Banaitis ir 
kun. Staugaitis, šeši per 
40 m. (Malinauskas, 
Smilgevičius, kun. Šau
lys, Vileišis, kun. Pet
rulis, Smetona), septy
ni per 30 metų (Kairys, 
J. Šaulys, kun. Mironas, 
Biržiška, Stulginskis, 
Dovydaitis, Vailokaitis) 
trys 25-30 m. (Šernas, 
Klimas, Bizauskas).

Mnt&rinaa.

Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 a. vienu balsu nu
tarė kreiptis: i ftusijOB,Vokieti jos ir kitų valstybių vyriausybės Šiuo 
pareiikiau:

Lietuvos TarybazWlenintelė lietuvių tautos atstovybė,remdamos 

pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos 
nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais,skelbia atstatanti nepriklau. 

somų demokratiniais pamatais sutvarkytų Lietuvos valstybė su sostine 
Vilniuje ir tų valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryklų,kurie 
yra buv* su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia,kad Lietuvos valstybės pama
tus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti 
kiek galima graižiau sukauktas steigiamasis seimas,demokratiniu budo 
Visų jos gyventojų Įtrinktas.

Lietuvos Taryba pranešdama apie tai .....................................
vyriausybei,praio pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Šie tatai 20 Lietuvos 
Tarybos narių yra pasi
rašę 1918.11.16 aktą, su 
kuriuo ne tik visi drauge 
įėjo bendron Lietuvos is
torijon, bet ir bemaž 
kiekvienas labiau ar 
mažiau pasireiškė savo 
nepriklausomos Tėvy
nės tautiniame ir valsty 
biniame gyvenime. Ba
sanavičius tebeliko kaip 
ir buvęs jokiuose įstaty 
muose nenumatytas, tik 
ir be kokių raštų savo 
tautos dar karščiau — 
šilčiau laikomas prie 
širdies kaip tautinio at
gimimo tėvas, nelygi
nant nevainikuotas tau
tos karalius, po devyne- 
rių metų, 1927 m. savo 
mirtim vasario 16 d. dar 
kartą savo vardą su Lie. 
tuvos nepriklausomybe 
susijęs ir būsimiems 
jos paminėjimams dar 
įspūdingiau įsirašydi
nęs. Smetona ir Stulgins
kis virto Lietuvos prezi
dentais, o Stanislovo Na
rutavičiaus brolis — 
Lenkijos prezidentu. 11 
Tarybos narių buvo Lie 
tuvos ministeriai. Kun. 
Staugaitis pakilo vysku
pu.

Ne visiems jiems te
ko laimės išgyventi visą 
ligšiolinį nepriklauso- 
mybinį savo tautos gy
venimą. Nemažau kaip 
pusė yra jau mirusių: 
Banaitis, Basanavičius, 
Narutavičius, Petrulis, 
Smetona, Smilgevičius, 
Staugaitis, Šernas, Vai-
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lokaitis, Vileišis. Tre
čia dalis yra Sibiran ar
ba Pauralėn išvežtų (Bi 
zauskas, Dovydaitis, Kli 
mas, Malinauskas, Stul 
ginskis, gal ir Mironas) 
kurių kiti spaudoje skel
biami jau esą nukankin
ti: duok Dieve, kad tie 
gandai nepasitvirtintų, 
ir jie dar susilauktų 
naujo Tėvynės prisikė
limo! Keturi yra Vaka
ruose: abudu Šauliu, Kai
rys ir Biržiška.

14.
Ne Tarybos narių li

kimas rūpi mums čia 
sekti, žymėtis jų visuo
meninis kilimas, tarny
binė karjera arba pa
prasta jų gyvenimiško-

ji sėkmė ar nesėkmė. 
Palikime nuošalyje jų 
asmenybes ir žvilgterė
kime į jų vasario 16 d. 
akto išdavas Lietuvai ir 
lietuvių tautai, tik iš da
lies tepraėjusias nuo pa 
skirų Tarybos nariu dar
bo, sumanumo ar pajė
gumo. Šio gi išdavos — 
Nepriklausomos Lie
tuvos valstybinė ir tau
tinė, ūkinė ir kultūrinė, 
taip skaisčiai ir efektin 
gai pakilusi buitis — 
daugiašakis nepriklau
somos tautos gyvybės 
medelis.

15.
Kaip mūsų didieji ir 

mažieji kaimynai, kaip 
kiekviena tauta, turime 
mes visokių ydų, kurių 
vieną didelę ir net labai 
didelę tautinę ydą čia 
ypačiai svarbu mums 
prisiminti, tik, deja, kad 
ir nesunku ją suprasti ir 
išaiškinti, bet nelengva 
jos nusikratyti. Toji yda 
— per menkas savo ver
tės įsisąmoninimas, sa
vęs ir savo tautos neda- 
vertinimas.

Ne tik sueidami su 
svetimtaučiais ne kar
tą esame per daug kuk
lūs, nedrąsūs ir nuolai
dūs lyg tolimo užkampio 
sodiečiai suėję su besi
jaučiančiais ir besilan
kančiais pranašesniais 
už juos miesčionimis, 
tik ir iš viso ir visų pir
ma pastebime ir net iš
pučiame visa, kas pas 

mus — mūsų krašte — 
mūsų tautoje — mums 
atrodo silpna, menka, ne 
gera, netinkama, dėl ko 
dažnai nematome kas 
pas mus tikrai sveika ir 
gražu. Šios mūsų kriti- 
komanijos, liguistos sa- 
vismerkos nelaikome 
kažkokia įgimta lietuvių 
būdo savybe, tik supran
tame kaip ilgaamžės bau
džiavos išdavą — kitų 
laikomi kažkuo žemes
niu, esame įpratę save 
niekinti, nueidami čia 
dar lenkų ("cudze chwa- 
licie — swego niezna- 
cie, s am piewiecieco po 
siadacie") ir net masko. 
llų ("samo-opliovyva- 
nije") pavyzdžiu.

Kai kiti, pašaliečiai, 
ką teigiama mumyse su
randa arba nustato, kai 
jie susidomi ar net su
sižavi kuriuo mūsų kul
tūros, politikos ar eko
nomikos reiškiniu, tuo
met ir mes jaususipran- 
tame ką turime, rimčiau 
tai įvertiname ir bran
giname. Tai vokiečių 
mokslininkai atkreipė 
mūsų dėmesį į žavingą 
mūsų kalbos senovę ir 
grožį, į gražių gražiau
sias mūsų dainas, į Vil
niaus meno turtus, o tuo
met ir mes išdrįsome vi
su tuo gėrėtis ir girtis. 
Lenkų literatai ir publi
cistai anksčiau už mus 
ėmė garsinti didingą Lie
tuvos praeitį, tiesiog 
netelpančius savo am
žiaus ribose didžiuosius 
Lietuvos valdovus, įpo- 
etino senovės lietuvių ti
kybą, gėrėjosi lietuviš
kuoju būdu, susižavėjo 
Lietuvos kaimo daile, o 
mes čia pradėjome stip- 
rinties ne tik jų žodžio, 
bet kartais net jausmo 
įvertinimu iki drįsome 
nueiti savu keliu. Ciur- 
lionies ansamblis jau 
mūsų tremties dienomis 
sukėlė prancūzų pasigė
rėjimą, kuriuo ir mes 
pasekėme, o patį Čiur
lionį — jo genijų kurio 
nesuskubo pasisavinti 
lenkai (Jųjų gutenbergi- 
nėje enciklopedijoje be
rods jis jau keliamas 
lenkų menininku) — iš
kėlė rusai, mums jakš- 
tiškai išdidžiai prieš tai 
jį pamokant. Net 1939— 
40 m. Kremliaus masko
liai Maskvon iššauk
tiems pasimokyti, pasi- 
instruktuoti lietuviams 
komisarams neslėpė sa 
vo susižavėjimo ekono
minėmis Lietuvos orga
nizacijomis ir gerbūviu. 
Tatai, žinoma, nekliudė 
primesti Lietuvai sveti- 
mą santvarką, suparatū
žavusią ir suardžiusią 
ligšiolinį jos ūkinįirtau
tinį klestėjimą, kaip vo
kiečių ir lenkų susižavė
jimai tik stiprino šiųjų 
politikų pastangas lietu 
vių tautą pavergti ir nu
tautinti.

(Bus daugiau)

• Lietuvių Fondas išleido 
dviejų spalvų (raudona ir 
tamsiai žalia) lipinukus. 
kaina 1.00 už keturius 
lapus (144 lipinukai). Kas 
norėtų jų įsigyti sau ar pla
tinimui — kreiptis į LF 
būstinę: 2422 West Mar- 
ųuette Road, Chicago, III, 
60629, tel. 312-925-6897.
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VALENTINA GUSTAINĮ AMŽINYBĖN PALYDĖJUS w
Griškabūdis, 1968.11.2

Vakar, vasario 2 d. 
mes gavome puikias Ta
vo dovanas. Sakau 
"mes", nes visa mano 
šeima ir platesnioji gi
minė buvome stačiai nu
stebinti, kone apstulbin
ti jų nepaprastu vertin
gumu ir tuo, kad jos vi
sos be išimties mums la 
bai tinka ir yra naudin
gos. Kartais, pagalvoda
vau, kad to, ką jau turiu 
man iki gyvos galvos tu
rėtų užtekti. Bet čia Ta
vo puikios dovanos, tai 
ir susigundžiau jomis pa 
sinaudoti, kad ir senatvė
je galėčiau būti elegan
tiškas. Mano elegancija 
ypač rūpinasi žmona ir 
duktė, lyg nesiskaityda- 
mos su tuo, kad aš jau 
nebe jaunas. Marški
niai tai kaip specialiai 
man siūti. Galėsiu ir 
jais puikuotis Vilniuje 
ir Kaune bei kituose 
miestuose. Man trūks
ta žodžių visas Tavo do
vanas įvertinti.

Valentinas 
***

Griškabūdis, 1968.IV.2.

Šiandien paprastu pas 
tu pasiuntėme Tau mū
sų magnetofoninį įrašą 
"tapė recorded letter" 
išgirsite mūsųgyvus bal
sus, kurį apie gegužės 
vidurį turėtum gauti.

***
Brangioji Filija Maryte!

Tavo toks netikėtai 
malonus atsiliepimas po 
tiek daugel metų su nėr 
paprastai nuoširdžiais 
velykiniais sveikini
mais mums atnešė ne
paprasto džiaugsmo, 
nes jame iš anapus jū
rų - marių dvelkia toks 
didelis mūsų atjautimas 
ir bičiulystė! Tavo laiš
kelio jautrumas ir drau
giškumas giliai įsmigo į 
mūsų širdis. Juntame, 
kad mus atsimeni taip, 
kokie mes buvome prieš 
trisdešimt metų. Žino
ma, amžius savo pada
rė, bet mūsų jausmai ir 
ištikimybė liko tie pa
tys, ir mūsų vienminčiai 
nors dabar kitoje plane
tos pusėje nublokšti gy
vena, mums paliko tokie 
artimi, kokie jie buvo ir 
anais laikais. Todėl, 
kaip malonu, kai vienas 
ar kitas iš jų dar atsilie

MARIJA KASAKAITYTĖ 

pia ir pasirodo turįs to
kiu pat jausmus, kaip ir 
mes!...

Ką gi šį kartą jud
viem su Kaziu apie sa
ve papasakoti? Visųjjir- 
ma, kad tebesilaikome, 
esame dar apysveikiai, 
sulaukėme labai gra
žaus lietuviško pavasa
rio. Iš Kazio padovano
tos medžiagos Kaune 
pas labai gerą siuvėją 
pasisiūdžiau elegantiš
ką demisezoninį paltą, 
jį pranešiojau Vilniuje 
kovo 15 dieną nuvykęs 
pas Lionginą Vaitiekū
ną jo varduvių proga. Su
sirinkome tenkai kele
tas senų bičiulių, jų tar
pe D. Cesevičius, na, ir 
nemaža jaunimo. Iš Kau 
no važiavau tenai drau
ge su Antanu Sutkum, su 
kuriuo mano draugystė 
užsimezgė dar 1912 me
tais. Jis buvo jau 75 me
tų, bet dar labai žva
lus irgi optimistas, vis 
juokavo gyvensiąs 120 
metų... Bet štai, visai 
nelauktai - netikėtai ba
landžio 5 dieną Kaune, 
ateitininkų namų salė
je skaitydamas viešą 
paskaitą apie savo atsi
minimus susitinkant 
su Vydūnu, jis staiga 
krito negyvas, kaip šir
dies smūgio pakirstas. 
Artistui pasitaikė ir ar
tistiška mirtis — sce
noje juokaujant. Palaido
jome jį Petrašiūnų kapi
nėse labai iškilmingai 
(laidojo Kauno dramos 
teatras), buvo labai gra
ži diena, tad palydėti jo 
į paskutinę kelionę susi 
rinko netoliese tūkstan
tinė minia. O prieš mė
nesį tai su juo dar taip 
draugiškai kalbėjomės, 
žadėjo, kaip ir visais 
kitais metais, vasarą 
mus Griškabūdyje ap
lankyti, nes turėjo ge
rą savo paties vairuoja
mą automobilių... Kaip 
greitai jis pasitraukė iš 
mūsų tarpo!

Tiesa, Kaune jau vis 
mažiau ir mažiau gatvė
je sutinku senų pažįsta
mų veidų. Čia bičiuliuo- 
jamės su visa eile senų 
mūsų prietelių. Kone 
kiekvieną kartą, kai nu
vykstu į Kauną, sutinku 
Leoną Abaravičių, tą ir
gi amžinai besišypsantį 
optimistą, aplankau Ga

launę, kuris prieš metus 
vedė antrą irgi nepapras
tai simpatingą žmoną, 
kartkartėmis matau Stul
ginskį, Petrą Klimą ir J. 
Urbšį. Tai jau mohika
nai. Blogiausia sveikata 
Klimo, kuris jau beveik 
nemato ir yra kamuoja
mas visokių ligų, bet vis 
dar laikosi. Mariampolė 
je su žmona gyvena Juo
zas Vileišis, dar po kiek 
praktikuoja mediciną. 
Juodu laikosi dar paly
ginti gerai, turi savo ko- 
operatyvinį modernišką 
butą. Pas juos mes irgi 
viešime. Tai pasakoju 
tam, kad galėtumei įsi
vaizduoti, jog mes ir se
natvėje negyvename vie • 
niši, bet gana aktyviai 
bendraujame su senais 
ištikimais savo bičiu
liais. Esame užmezgę 
gerų pažinčių ir su jau
nesniąja karta, kurioje 
yra taip pat puikių žmo
nių. Todėl nenuobodžiau
jame, vieni kitus aplan
kome pasižmonėjimo 
tikslais.

Apie jūsų krašto ir 
jūsų miesto gyvenimo vi
sus įvykius mes tą pa
čią dieną sužinome, ži
noma, per radiją, kuris 
tuojau painformuoja. Da
bar jau seniai niekas 
mums netrukdo klausyti 
nei Amerikos balso, 
nei kitų užsienio stočių 
bet kuria kalba.

Pereita žiema pas 
mus buvo labai normali, 
galima sakyti, ganaleng, 
va, pavasris ankstyvas, 
gražus. Mes prie seno 
savo namelio turime gė
lių ir uogų darželį, ku
riame labai mėgsta 
kapstytis žmona su duk
teria. Taip pat prie na
melio yra ir keliolikos 
medžių sodelis, kuria
me vasarą užauga daug 
kriaušių ir obuolių. Jau 
gražiai vaisius veda ir 
mano paties čia 1957me
tais pasodinti medeliai, 
nors juos sodindamas ne
sitikėjau jų vaisių para
gauti. Žodžiu, savo gyve 
nimo planus aš gerokai 
viršiju, turint galvoje, 
kad mano širdelė jau se
niai gerokai apgadinta...

Tur būt, rašiau, kad 
Griškabūdyje mes gyve 
name drauge su dukrele 
Valentina, kuri čia vie
tinėje vidurinėje mokyk
loje dėsto rusų kalbą. Su
gyvename gražiai, lai
kome bendrą kasą, esa

me įsikūrę gana jaukiai. 
Žmona Izabelė gauna po 
30 rublių mėnesiui pen
sijos, kaip turinti penkio- 
likos metų darbo stažą 
ir II-os grupės invalidė. 
Mūsų šeimos biudžete to
kios nuolatinės pjamos 
sudaro gerą paramą. Aš 
tai negaliu pensijos gau
ti, nes jokiu būdu negaliu 
surinkti reikalingo dar
bo metų stažo, nes mano 
darbas Lietuvos laikais 
į stažą neįeina. Bet šį 
tą dar ir aš uždirbu, į 
bendrą kasą po kiek įne- 
šu, nesijaučiu visiškai 
dukters išlaikytinis, tuo 
labiau, kad ji savo tė
vus labai myli ir neduo
da pajusti, kad būtume 
jos išlaikytiniai. Sūnus 
Gediminas yra žemės 
ūkio inžinierius - me
chanikas, daugiausia už 
imtas traktorių ir sunk
vežimių tvarkymu. Gy
vena ir dirba jis Žemai
tijoje, Šilalėje, yra ve
dęs matininkę. Juodu au
gina jau du berniukus, ku
rių vyesnysis jau sukako 
4 metus, dažnai vieši ar
ba ganosi pas mus. To
kios tai pagrindinės mū
sų šeimos naujienos.

Turiu pabrėžti, kad 
laikau tai savotiška lai
me, kai man lemta gy
venimą baigti tose pačio- 
ce vietovėse, net tame 
pačiame namelyje, kur 
jį prieš 70 metų su vir
šum pradėjau. Kaip čia 
man pažįstami visi vin
giai — upelių vingeliai, 
kalvos ir lomos, net kai 
kurie dar užsilikę seni 
medžiai, kuriuos esu ge
rai įsiminęs iš kūdikys
tės metų. Todėl gražio
mis dienomis mėgstu 
tyčia pėsčias pasivaikš
čioti tais pačiais keliais 
- kelialiais ir takais take 
liais, kur vaikas būda
mas bėgiodavau. Išliko 
savotiška romantika. 
Anais laikais tai aš bu
vau ir didelis romanti
kas...

(Bus daugiau)
OPPORTUNITY FOR 

PROFESSIONAL HELP 
Eastern Arkansas Progressive 

Community 35 Milės from Memphis.
MEDICAL TECHNOLOGIST 

REGISTERED ASCP 
Salary commensurate with 

experience flc ability.
REGISTERED NURSES

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

for evening & night duties. 
ALSO

PHYSICIANS 
GENERAL PRACTIT1ONF.RS 
Liberal Personnel Policies.

Apply call or write to Administrator 
FORREST MEMOR1AL HOSPITAL 

Box 667
Forrest City, Arkansas 72335 

501-633-2020
(4-13)

Apsisprendimo 
temomis

J. GRAUDA

Kada mes pakvietėm šaunų Valstybės Depar
tamento vyruką pakalbėti puikaus valgiaraščio 
akistatoje apie mūsų valstybines problemas, jis 
neatsisakė pakalbėti. Jis pasakė mums, kad Vals
tybės Departamentas respektuoja lietuviškus ap
sisprendimus likti lojaliais amerikonais. Savaime 
aišku, likdami lojaliais piliečiais visad liksime lo
jalūs Valstybės Departamento pažiūroms. Bene čia 
svarbu, kad kadais mūsų tėveliai kažin kaip kitaip 
buvo apsisprendę. Nesvarbu, kaip buvo kadaise. 
Svarbu, kaip yra dabar.be triukšmo, be didelių pre 
tencijų, lojaliai. Apsisprendžiame, kad tauta Krašte 
turi teisę apsispręsti...

— Palaukite, — suriko Piliušenkienės amba
sadorius prie J.T. Vytautas Zenkevičius, — lietuvių 
tauta seniai apsisprendusi. Visokie dabar išmistai 
apie apsisprendimus yra apsisprendimai klastoti is 
torinius faktus. Lietuvių tauta, savo laiku,balsavo, 
nusitarė įsijungti įSSSRą, nusitarė įsivesti tarybinę 
tvarką į Krašto prezidento sostą įkelti Justą Palec
kį...

— Palaukite, — pasigirdo senas, švepluojantis 
balsas, — aš noriu tarti savo žodį apie istorinį fak
tą. Tai teisybė, kad tauta buvo apsisprendusi!

— Bravo, — suriko Zenkevičius.
— Bet, - kartojo atkaklus senis, — ji nebuvo 

apsisprendusi už Justą Paleckį.
— Kaip tai nebuvo? — garsiai suriko Zenke

vičius. — Justą išrinkome pirmuoju tarybiniu pre
zidentu.

— Mane tauta išrinko pirmuoju tarybiniu pre
zidentu, — atkakliai priešinosi senis.

— Kas tu toks? — garsiai suriko Piliušenkie
nės ambasadorius.

Trumpas ir drūtas stojo visų akivaizdoje senas 
žmogėnas su vienu plauku ant plikės ir su rūgstan

čiu cigaru lūpose.
— Tai aš, pensininkas Melchioras Putelė, — 

pasivadino senis, — pirmasis ir teisėtas tarybinis 
prezidentas. Mane išrinko tauta tarybiniuose rinki
muose, išmesdama darbo liaudies kandidatų sąra
šus iš vokų. Tai mano atvaizdas buvo kiekviename 
balsavimo voke. Tauta žinojo tarybinės prezidentū
ros vertę ir mane išrinko toms pareigoms.

Putelė žengė žingsnelį pirmyn, trankiai trenkė 
mažu kumšteliu į savo krakmolytą "manišką" ir 
pasakė:

— Aš esu tarybinio balsavimo išrinktas, ne 
koks tai Pozdniakovo benkartas Justas!

— Kaip tu drįsti kalbėti tokiu tonu, tokia te
ma, su manimi! — suriko įtūžęs Piliušenkienės 
ambasadorius. — Milicija! A/eštuoti! Į Vorkutą.

— Drauge ambasadoriau, — ėmė kuždėti į 
Zenkevičiaus ausį jo drūtas apsaugininkas, — mes, 
taip sakant, dar imperialistinės Amerikos teritori
joj ir negalime naudotis mūsų milicijos paslaugo
mis...

Žmonės užglostė incidentą: vieni ramindami 
įpykusį Putelę, kiti tvirtindami Piliušenkienės amba - 
sadoriui, kad po kojomis yra imperialistinės Ame
rikos gruntas.

Šio incidento sentencija: neleiskime neatsakin
giems plepiams kalbėti apie tautos reikalus.

(2) Nijolė Jankutė

SAULĖGRĄŽŲ 
TVANAS novelė

Bet Marija mylėjo gėles labiau už pinigus. 
Gražiausios jai atrodė saulėgrąžos. Vidurvasary
je, kai jos išsipildavo po preriją, Marija mėgdavo 
vakarais sėdėti priebuty. Viskas tada pasidaryda
vo geltona: dangus ir saulė, oras ir namai. Ir ji pa
ti jausdavosi geltona kaip medus, šilta ir šviečian
ti kaip lempa. Marija ištiesdavo rankas prieš sau
lę. Ant jų geltonuodavo smulkūs gyvaplaukiai — pie
nės pūkai. Ji žiūrėdavo į savo kojas — tiesias, il
gas ir auksines. Apsikabinusi kelius, švelniai lin
guodama, mergaitė akimis brisdavo per saulėlei
dį, plaukdavo per saldžiais aliejais kvepiančių sau 
lėgrąžų miškus, per aukso diržais mirguliuojan
čius bėgius vis tolyn, tolyn ir tolyn, kol viskas su
siliedavo, sutirpdavo ir dingdavo didžiuliame sau
lės kamuolyje. Violetinių žiežirbų ratai pažirda
vo Marijos akyse. Giliai galvoje sproginėdavo ma
žos raudonos saulės, ir mergaitė jausdavosi lyg 
paukštis plazdantis ant ribos į kažką nematytai gra
žų, neapsakomai tolimą. Tik vienas, vienintėlis ato
dūsis — ir ji galėjo būti ten,bet...negalėjo... Per 
tą svaigią akimirką nusileisdavo saulė, užgęsdavo 
bėgiai ir saulėgrąžos... Tiršti topolių šešėliai skau

džiai išsukinėtais pirštais kabindavosi per preriją 
į priebučio laiptus.

— Mare! Ei, Mare! — šukėmis pabirdavo šai
žus motinos balsas.

Taip numirdavo vakaras. Marija apraudoda
vo jį be ašarų, virtuvės kriauklėje maudydama 
spiegiančius dvynus ir lankstydama nesibaigiančių 
vystyklų krūvas. Naktį girtas tėvas spardydavo kė- 
dės ir koliodavo motiną. Prišlapintoj lovoj pabu
dusi, monotoniškai zirzdavo mažoji Julė, prikel
dama Timį. Dar vėliau, ties kryžkele sustaugęs, 
pradūkdavo ekspresas, ir Marija nebegalėdavo už
migti. Ji laukdavo, kol pradėdavo knarkti tėvas ir 
nutildavo motinos šniurkščiojimas. Tada tyliai pa
sišaukdavo Timį. Abu, susigūžę pilvotoj sofoj, jie 
kartais prašnibždėdavo iki ryto.

Marija nemėgo vaikų: namuose jų buvo visa
da per daug. Ji neatsiminė, kad kada nors ant grin
dų nesivoliotų sulaužyti žaislai, ant stalo — pienu 
ir koše priskretę buteliukai su nukramtytais spe- 
niukais ir kad jos daiktai nebūtų liesti, sutepti,su
plėšyti... Bet Timį Marija mylėjo. Jis nebebuvo 
vaikas. Jis buvo draugas, vienintelis ir ištiki
miausias.

— Maryte, tu niekada netekėk! — praūžus 
ekspresui šiąnakt šnibždėjo Timis, — jeigu tu gau
si tokį... tokį, kaip tėvas, aš jį... užmušiu...

— Timi, ką tu dabar? Aš nesiruošiu tekėti. O 
tu nešnekėk taip... užmušiu... Kalėjime supūtum...

— Ha! Aš nepilnametis. Mane paleistųvistiek. 
Be to, policija niekada nesužinotų, jei tu nepasaky
tum...

— Timi, nustok! Aš neišteku. Man... man nie
kas nesipiršo...

— O Bobas? iMačiau, kaip tave bučiavo. Rankas 
po bliuskute kišo... Uch!

— Kur matei? — išraudusi šnibždėjo Marija, — 
gražu žmones sekioti! Aš Bobą nustūmiau... — pri
dėjo patylėjusi.

— Bet juokeisi... — neatlyžo Timis. — Jei tu 
už jo, sakau, užmušiu!

— Gana, Timi! Jei taip šneki eik sau gulti!
Bet Timis nėjo. Jis apsikabino seserį ir ėmė 

verkti. (Marija glostė šiurkščius, saulės išblukin
tus Timio plaukus.

— Timi, Timuk! Aš už Bobo netekėsiu. Aš jo 
nemyliu. Visai ne. Ar girdi?

— Tai kodėl ... kodėl leidi, kad bučiuotų? — 
piktai šniurkščiojo berniukas.

— O Timi! Tu nesuprasi...,— šnibždėjo Mari
ja, įsižiūrėjusi į juodą langą.

Kodėl? Kodėl ji leidosi bučiuojama, jei biau- 
rus buvo spuoguotas Bobo veidas? Kodėl ji važiavo 
ant jo plerpiančio motociklo? Kodėl ji iš viso drau
gavo su Bobų, kuris vilkėjo odinįšvarką ir priklau
sė Žaliųjų Kobrų gaujai? Kartą jis buvo net teisme. 
Įtarė pavogus automobilį. Bet paleido be bausmės...

— Geriau būtų uždarę, — galvojo Marija. — 
Tada nebereikėtų važiuot ant motociklo. Nebereikė
tų jaust Bobo plėšiančių, gniaužiančių rankų; nebe
reikėtų eit į Džiūsnos Džeko krautuvėlę šalia preki
nių traukinių stoties, kur susirinkdavo Žaliosios 
Kobros ir jų merginos rūkyti "žolę"...

(Bus daugiau)

dabar.be
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DR. ELENA ARMANIENE PRAEITŲ METŲ 
IŠK1LI0II MARYLAND VALST1I0S MOTERIS

Dr. Elena Armanienė 
yra gerai žinoma asme
nybė ne tik lietuvių iš
eivijos tarpe, bet ir ame 
rikiečių visuomenėje. Ji 
yra darbščios, gyveni
mo užgrūdintos, patrio
tės lietuvės moters pa
vyzdys, kuriai teko per 
gyventi dviejų karų žiau
rumus ir jų siaubingas 
pasekmes. Teko vaikys
tėje matyti 1917m. Mask 
voje spalio revoliucijos 
dienas, pilnas gatves 
žmonių šaukiančių, dai
nuojančio, šaudančių, 
verkiančių ir mirštan
čių. Tie vaizdai niekuo
met neišnyks jai iš akių.

Ir paskutinis gyveni
mo siaubas vėl ištiko ją 
savo tėvynėj nepriklau
somoj Lietuvoje, kur ma
žytė Elena užaugo, su
brendo, nors labai sun
kiomis sąlygomis našlai
tė be tėvo, bet nepapras 
tu savo ryžtu baigė moks 
lūs kartu vis užsidirbda
ma pinigų įvairiose įstai
gose savo mamytės anks
ti likusios našlės namų 
biudžeto papildymui. Ra
do ji laiko ir lietuviškai 
dainai bei muzikai. Tu
rėdama gerą balsą lankė 
chorus ir juose atliko 
solo partijas, lankė ir 
dainavimo bei muzikos 
pamokas, lygiagrečiai 
dalyvaudama ir visuome- 
ninėje veikloje.

Tarnaudama Paštų 
Valdyboje 1930 Vytauto 
Didžiojo metais baigė su
augusiems gimnaziją ir. 
įstojo į universitetą tei
sių fakultetą, kurįnenu- 

. traukdama tarnybos 
1935 m. baigė ir gavo dip 
lomuotos teisininkės 
vardą. Dabar dar dau
giau įsijungė į organiza 
cinį darbą. Buvo "Jau
nosios Lietuvos" Kauno 
mergaičių rajono vado
vė, Lietuvos aukštąjį . 
mokslą baigusių moterų 
sąjungos užsienio rei
kalams sekretore, 1938 
m. atstovavo Lietuvą 
tarptautinėje aukštąjį 
mokslą baigusių moterų
22- oj Tarybos sesijoj 
Londone, o 1939 m.su A. 
.Šalčiuviene atstovavo
23- oj sesijoj Kopenha
goje Danijoj ir Stokhol
me Švedijoj. Priklausė 
Lietuvos advokatų sąjun
gai.

Ir tada, kai jaunutė 
Elena 1938 m. ištekėju
si už med. daktaro Hen
riko Armano pradėjo 
kurti naują laimingą gy
venimą, Lietuvos padan
gę uždengė tamsūs de
besys raudonajam Rusi
jos okupantui užplūdus 
Lietuvą. Ji buvo atleis
ta iš tarnybos, vėliau 
gavusi mokytojauti Vili
jampolėj. Atėjus naujam 
okupantui pradėjo dirbti 
advokatės profesijoj 
Kaune ir, 1944 m..pasi- 
traukė kartu su naujagi
miu sūnum Šauliu ir vi
sa šeima į Vakarus.

Karui pasibaigus Ele
na ir čia nesustojo su 
gyvenimu grumtis. Augi
no sūnų, rūpinosi savo 
motina ir vyro tėvais ir 
pradėjo ruoštis teisių 
daktarės laipsniui gauti 
Goetingeno u-te, Vokie
tijoje, kurį gavo 1949 m. 
liepos 23 d., parašiusi 
dizertaciją iš jaunimo 
nusikaltimų ir tuoj pat 
išvyko į JAV vėl kurti 
naujo gyvenimo.

Anglų kalbą ji mokė-

EMILIJA ČEKIENĖ

si gimnazijoje, todėl čia 
atvykusi pradžioj į Wa- 
terburį, vėliau į Balti- 
morę tuojau pradėjo va 
žinėti su paskaitomis ir 
angliškai kalbėti apie 
Lietuvos likimą univer
sitetuose, mokyklose, 
kolegijose, parapijose 
ir JAV organizacijose. 
Nuo pat pirmųjų dienų

Dr. Elena Armanienė 

Baltimorėje įsijungė į 
lietuvišką veiklą, visa 
siela atsidavusi Bend
rajam Lietuvių Šalpos 
Fondui ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės kūrimui 
bei jos stiprinimui. Nuo 
1956 m. yra Balfocentro 
valdyboje vicepirminin
kės ir teisių patarėjos 
pareigose. Keliose ka
dencijose buvo išrinkta 
LB Taryboje ir prezi
diume, Baltimorėj vado
vavo Balfo skyriui ir li
tuanistinei mokyklai.

Elena lygiagrečiai šia
me krašte vėl ruošėsi 
savo profesijai ir 1957 
m. sėkmingai baigė tei
sės mokyklą — Law 
School, o 1959 m. išlai
kė valstybinius Mary- 
land teisės egzaminus ir 
buvo prisaikdinta Anna- 
polyje Apeliaciniuose 
Rūmuose JAV advokatės 
pareigoms.

Kaip turtingas dr. Ele - 
nos Armanienės pasi
ruošimas gyvenimui, 
kaip daug žinių ji siekė 
įgyti sau, taip negailėjo 
savo patyrimo nei lėšų 
dalintis su kitais. Būda
ma Balfo ir LB centri
nėse pareigose, tas org- 
jas atstovavo ir kituose 
kontinentuose. Bene jos 
iniciatyva buvo iškelta 
Toronte LB seime min
tis — suruošti Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kong
resą, kurio idėja gavo 
pritarimą ir buvo įgy
vendinta. Ji nepaprastai 
daug dirba Balfui pali
kimo bylas gindama teis
muose be atlyginimo. 
Taip pat priklauso Tau
tinei Sąjungai ir SLA.

Nors platus yra dr. 
Elenos lietuviškosios 
veiklos baras, betnema 
žesnis ir amerikietiš
kas. Ji priklauso Advo
katų S-gai — Bar Asso
ciation of BaltimoreCi- 
ty, Maryland miesto 
moterų advokačių s-gai 
kurios pirmininke buvo 
išrinkta. Ji buvo paskir
ta federalinės valdžios 
beturčiams teisės pagal 
bai su 14 advokatų vienin- 
tėlė moteris ir už tą pa
sidarbavimą įrašyta į 
Baltimorės miesto isto
riją. Be to, ji yra nau
jo teismo rūmų statymo 
komisijoje, advokatų są 
jungos centro vykdomoj 
taryboj (Executive
Board). Tai pirmas kar

tas istorijoje, kad įeina 
moteris.

Praeitais metais Bal- 
timorės miesto univer
siteto teisių mokykla jai 
suteikė antrą teisių dak
tarės laipsnį. Taip pat 
praeitų metų gale Ma- 
rylando valstybėje pre
zidento Nixono pasiūly
mu buvo išrinktos pen
kios iškiliausios mote
rys iš įvairių profesijų, 
pašaukimų bei kitaip pa
sižymėjusios moterys, 
į kurių tarpą pateko ir 
mūsų lietuvaitė dr. Ele
na Armanienė, apie ką 
buvo plačiai aprašyta 
vietos laikraštyje "The 
News American": "Wo- 
men of Distinction. They 
have made a mark in a 
pre-Gloria Šteinam 
world, rising to the top 
of their profession, so- 
metimes in a discrimi- 
natory atmosphere, of- 
ten while rearing child- 
ren and taking care of 
a husband".

Ir aplamai, vietos 
spaudoje ne retai mato
me apie ją aprašymų 
įvairiomis progomis. 
Dr. E. Armanienės tei
sės praktika susideda iš 
pagrindinės ir tarptauti
nės teisės bylų, todėl 
jai dažnai tenka vykti į 
įvairius miestus ir net 
į Europą bylų gynimo 
reikalais. Taip jai pir
majai teko nuvykti ir į 
Turkiją Bražinskams 
ten atsiradus, pirmajai 
susipžinti ir pasirū
pinti jų reikalais. Ji tris 
kartus jau ten lankėsi.

Kaip matome, dr. Ele
na Armanienė yra retas 
moters pavyzdys ne dėl 
visos eilės įsipareigoji
mų, bet, kad ji tuos vi
sus įsipareigojimus su
spėja kruopščiai atlikti 
taip, kad nenukentėtų šei 
ma, profesija nei visuo
meniniai reikalai. Ji 
varge augusi, puikiai su 
pranta ir užjaučia kitų 
žmonių vargą ir skurdą 
ir, kiek galėdama savo 
jėgas aukoja jų pagal
bai. Neįmanoma apibu
dinti šiuo trumpu raši-

NAUJA PLOKŠTELĖ
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STASĖ KLIMAITĖ

šiomis dienomis pasirodė nauja plokštelė "Lietuviu kompozito
rių dainų rečitalis", dainuoja Stasė Klimaitė, sopranas, akompa
nuoja A Kučiūnas.

Plokštelėje telpa 14 dainų, parašytų pagal mūsų poetų tekstus 
(Binkio, KirSos, Tysliavos, Putino, Maironio, Jakšto, Buivydai- 
tės) ir harmonizuotų liaudies dainų. Kompozitoriai: M. Petraus
kas, J. Tallat-Kelpša, A. Vanagaitis, S. Šimkus, Laumenskienė, J. 
Gruodis, J. Naujalis, Vi. Jakubėnas, S. Sodnys-Sodeika, J. Gaidelis 
ir Kazys Vikt. Banaitis.

Tai vertingas mūsų vokalinės literatūros rinkinys, kuriame geri 
tekstai, individuali muzika ir nuoširdi interpretacija sudaro meninę 
sintezę.

Aplanką piešė daiL Alf. Docius. Plokštelę dailiai išleido "Lietuvių 
Dienų" leidykla, 4364 Sunset Blvd., Hollywood, Calif. 90029. Kaina 
$5.
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Lietuviu Tautiniuose Namuose Chicagoje lietuviu respublikonų bankete vasario 6 d. buvo pagerbti 
trys žymūs lietuviai respublikonai: inž. Valdas Adamkus atžymėtas kaip "Man of the Year", dr. Ste
ponas Biežis kaip "amžinasis narys" ir John F. Kimbark lietuvių respublikonų lygos garbės pirminin
ku. Nuotraukoje iš kairės: Aleksas Jankūnas, Algis Regis, pirm. Kazimieras Oksas, svečias iš Cleve
lando (miesto utilities departamento direktorius) inž. Raimundas Kudukis, inž. Valdas Adamkus, Ona 
Biežienė, dr. Ferdinandas Kaunas, John F. Kimbark, dr. Aldona Valienė ir Anatolijos Milunas.

V. Noreikos nuotrauka

IEVA SIMONAITYTE
SUKAKTUVININKĖ

Sausio 23 d. rašyto
jai Ievai Simonaitytei su 
kako 75 metai amžiaus. 
Pro šią metais ir veika
lais puošnią sukaktį kaž
kaip be dėmesio pražen
gė išeiviškoji visuome
nė. Lietuvoje likusi rašy
toja išeivijos lietuvijoje 
tapo efemeriškas, retai 
prisimenamas vardas. 
Mūsų literatūros gyveni
me Simonaitytė yra sa
votiškas unikumas, sa
vo nepaprasta biografija 

niu dr. E. Armanienės 
įnašo išeivijos istori
jon.

Š.m. vasario 4 d. ji 
su senosios kartos atsto
vais T. Gray-Grajausku 
ir pedagogu Jonaičiu tu
rės pasimatymą su Bal
timorės miesto meru Da 
niel Schaefer, kur jis 
nebe pirmą kartą įteiks 
Lietuvos nepriklausomy 
bės paskelbimo prokla
maciją, o vasario 20 die. 
ną, New Yorko lietu
viams dr. E. Armanie
nė kalbės nepriklauso
mybės minėjime. 

ir proveržiu į beletris
tiką prilygstanti di
džiam savo pranokėjui 
Donelaičiui. Tai didžioji 
lietuvninkų kronikininkė 
mėgusi epopėjinius vei
kalus, ilgų laiko distan
cijų metraščius, Mažo
sios Lietuvos personažų 
archyvininkė, jų gausa 
prilygstanti Donelaičiui 
ir Balzakui.

Simonaitytė liko Lie
tuvoje, asimiliavosi so
vietinės cenzūros sąly
gose "be svyravimų su 
tiko Tarybų valdžią Lie
tuvoje, į jos kūrimą įsi
jungė aktyviu kūrybiniu 
darbu", tvirtina Algir
das Pocius (Literatū
ra ir Menas, sausio 22 
d.).

Dėl to "be svyravimų" 
momento Ieva Simonai
tytė automatiškai tapo 
sovietinės agitacinės 
mašinerijos persona 
grata. Bet tas pigus agi
tacinis triukas automa
tiškai deformuoja Simo
naitytės pilnutinės rašy
tojos atvaizdą, įsodina 
ją ir tarškančios sovie
tinės kalamaškos suolą. 
Sovietinei propagandai 
reikia asmenybių, su
tinkančių su okupacija. 
Įbridusiai į savitos is
torinės klaipėdietiškos 
specifikos temas Simo
naitytei pavyko kelti cen
zūros baudžiavą. Iš ra
šytojos lietuvninkės ne
reikalavo vaizduoti so
vietinio gyvenimo spe
cifiką. Pakako būrų ir 
ponų baudžiavos sce
nas vaizduoti tirštes- 
niais dažais. Tai buvo 
duoklė aplinkai. Pro so
vietinius varžtus Simo
naitytės talentas praslin
ko, palyginti, be ryškes
nės jai žalos. Didysis 
humanistas Vydūnas, 
protestuodamas prieš 
smurtą apleido savo 
kraštą. Donelaičio tė
viškė gavo Čistyje Pru- 
dy iškabą. Rytprūsiai iš 
gyveno Čingis-chaniš- 
kojo genocido siaubą...

Bet Ieva Simonaity
tė... "be svyravimų su
tiko Tarybų valdžią Lie 
tuvoje”! Už tat, palygi
namai šiltai "tarybų val
džia" sutiko jos 75-tino 
sukaktį. Atžymima, kad 
rašytoja daug dėmesio 
atkreipė į socialiniai - 
moralines lietuvininkų 
problemas. Senųjų klai
pėdiškių skurdas,lažas

Rašytoja Ieva Simonaitytė at- 
šventusi 72 m. amž. sukakti.

ir vargai savotiška pa
ralele žengia greta so
vietinės tikrovės, bet 
vaizduojami kitoje di
mensijoje lyg ir nede
maskuoja dabarties, lyg 
ir nusako, kad — dabar 
sunku, bet anksčiau bu
vo sunkiau.

Paskutinėje savo kny
goje "Paskutinė Kūnelio 
kelionė" Simonaitytė at
sargiai priartėjo prie 
hitlerinių laikų. Jos kū- 
rinin įžengia dar neiš
blėsę tebegyvenančios 
kartos atsiminimai. Tra
fareto keliu (jau taip) ji 
veda savo lietuvninkus 
pro karo siaubą.

Pradėjusi savo kūry
binį kelią bažnytinių 
giesmių rašymu, Simo
naitytė per visą savo 
kūrybinės galios laiką 
išlaikė savotiškai pate
tišką išraiškos būdą. 
Didžiulės literatūrinės 
kronikos įspūdis iš jos 
raštų gaunamas ir todėl, 
kad ji reta viešnia lietu
vių literatūroje, kad ji 
klaipėdiškė, lietuvnin- 
kė, neatsižadanti kalbė
ti ir liudyti jai težino
mos visuomenės gyveni
mą. Jai buvo mielas ir 
gaivus Klaipėdos susi
liejimas su Lietuva."Pa
vasario audroje" ji idė
jiniai džiūgauja dėl to 
fakto. Pavėluotas idėji
nis oportunizmas, ne
lyginant ankstesnis Sa
lomėjos Neries, Simo
naitytę palietė tik 1953 
metais, jai parašius ro
maną "Plkčiūrnienę". 
Čia buvo ryškus rašy
tojas kompromisas su 
režimu. Greta ryškaus 
personažų tipažo gana 
paviršutiniškais falce
tais, apnešdami veikalo 
esmę blankiomis nuo
sėdomis, suskambėjo pa 
viršutiniško kompromi
so gaidos.

(Nukelta į 6 psl.)

m.su
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LIETUVIŲ KALBOTYROS 
ŽODYNĖLIS

Šiame žodynėlyje duo
dami apie 4000 lietu
vių kalbos kalbotyros 
terminų. Jie duodami al
fabetiškai lietuvių kalba 
o verčiami (kai kur ir 
kiek plačiau aiškinami) 
anglų kalba. Tai, tur
būt, pats pirmasis vi e. 
nos specialios mokslo 
šakos (kalbotyros) lie
tuviškai - angliškas žo
dynėlis. Žodžiai surink 
ti iš šios srities kny
gų, žurnalų, vadovėlių, 
žodynų ir t.t. Tai nėra 
norminis žodynas: jis 
nenurodo, kuri forma ar 
kuris žodis yra geriau 
tinkamas vartoti, o tik 
"suregistruoja”, kas ir 
kaip yra vartojama. Vie
nur kitur yra nurodoma, 
kad žodis jau yra nebe
vartojamas (obsolete).

Visi lietuviškieji kak 
botyros terminai yra 
kirčiuoti. Daiktavar- 
džiams ir būdvardžiams 
yra taip pat duodamos 
kirčiuotės. Prie dauge
lio tarmių pavadinimų 
galima rasti ir labai 
trumpus pagrindinius 
tarmės bruožus, o kai 
kur net ir vieną kitą pa
vyzdį. Būdvardžių duo
damos vyriškoji ir mote
riškoji giminės. Veiks
mažodžių yra nurodyta 
trys pagrindinės for
mos: bendr ati s, es a-

I. SIMONAITYTĖ...
(Atkelta iš 5 psl.)

Stambus, savitas Si
monaitytės talentas, nuo 
pat pirmojo jos romano 
"Aukštųjų Šimonių liki
mas" buvo nepaprastai 
įvertintas Nepriklauso
moje Lietuvoje. Pirmoji 
jos knyga tapo 1935 me
tais atžymėta Lietuvos 
valstybine premija, kas 
yra unikumas kūrybinė
je autoriaus karjeroje* 
Bet tai dar neviskas. 
Nuo 1936 metų kovo mė
nesio Ievai Simonaitytei 
buvo paskirta 300 litų 
pensija per mėnesį. Iš 
tų faktų matyti didelį dė
mesį, kurį lietuvininkų 
metraštininkei skyrė Ne
priklausoma Lietuva.

"Lietuvių Enciklope
dija", nuostabiai šykšti 
tebegyvenančių rašytojų 
kūrybos aptarimams, 
lyg rezervuodama savo 
skiltis visuomenės vei
kėjų vardynui, nepašykš
tėjo vietos Ievai Simonai
tytei. Tai savotiškai pa
kartota predilekcija ra
šytojai lietuvininkei — 
iš Lietuvos parsinešta 
tradicija!

Ok. Lietuvos leidiniuo
se pasirodė rašytojos ap - 
tarimai, gal būt ir jai pa
čiai uždeda ant lūpų tam 
tikro apkartumo šypsnį. 
Jos triumfalinis įžengi
mas į lietuvių literatūrą 
Nepriklausomybės me
tais rūpestingai apeina
mas, net nepaminima, 
kad ji gavusi Lietuvos 
valstybinę 50001itųpre- 
miją, kad ji, būdama 39 
metų amžiaus gavusi 
palyginamai stambią 
pensiją iki gyvos galvos, 
kad tuo buvo sudarytos 
pavydėtinos sąlygos jos 
nevaržomai kūrybai. Šis 
rašytojos triumfas gal
važudiškai išmestas iš 
jos biografijos, nes čia 
galingai suskamba Ne
priklausomos Lietuvos 
tarybinei propagandai 
nepageidaujamos gai
dos. (J) 

mojo laiko trečiasis as
muo ir būtojo kartinio 
trečiasis asmuo.

Žodynėlis yra didelio 
formato, kiekviename 
puslapyje yra dvi žody- 
ninės kolonos. Reikia 
gal paminėti, kad šį žo
dynėlį išleido Pennsyl- 
vania Statė University. 
Iš lietuviškų "šaltinių” 
jokios paramos prašyti 
neteko.

Šis žodynėlis kainuo
ja lygiai 4.00 doleriai — 
su persiuntimu. Če
kius arba pašto perlai
das (Money Order) rei
kia išrašyti taip: The 
Pennsylvania Statė Uni
versity. Užsisakant šį 
žodynėlį, rašyti (gali
ma ir lietuviškai) šiuo 
adresu:

Department of Slavic 
Languages

N-438 Burrowes Bldg.
The Pennsylvania Sta

tė Univeristy
University Park, Pa. 

16802.

William R. Schmals- 
tieg and Antanas Kli
mas, Lithuanian - Eng- 
lish Glossary or Lln- 
guistio Terminology, De
partment of Slavic Lan
guages, The Pennsylva
nia Statė university; 
1971. (IV ir 115 puslapių 
Kaina — su persiunti
mu — 4.00 doleriai).

• NAUJOJI VILTIS Nr. 
3 jau išėjo iš spaudos. Kai
na $2.50. Norintieji įsigyti 
kreipiasi j Naujosios Vilties 
administraciją: 7150 So. 
Spaulding Avė., Chicago, 
III. -60629. Telef. (212) 
778-7707.

DVIEJU SAVAIČIŲ 
EKSKURSIJOS I LIETUVA

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

• Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų.
• Norintieji pratęsti savo atostogas ilgiau, ga

lės aplankyti kitus jų pasirinktus Europos 
miestus.

Ekskursijos išvyksta iš Bostono, New Yorko 
ir Montrealio.

Grupėse dalyvių skaičius ribotas — 
NESIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės j

Trans-Atlantic Travel Service
393 West Broadvvay 

South Boston, Mass. 027127 
Telefonas: 268-8764

Savininke Aldona Adomoniene

SAN FRANCISCO

ŽIEMOS BALIUS
Sausio 22 d. San Francis- 

co lietuviai puikiai atžymė
jo Lietuvos Operos 50-sias 
sukaktuves su ištraukomis 
iš Verdi operos La Travia
ta.

Tai progai iš Los Angeles 
atvyko ir labai puikiai Al
gimanto žemaitaičio reži
suotą programą išpildė so
listai — Birutė Dabšienė, 
Antanas Pavasaris ir Rim
tautas Dabšys, ir pianistė 
Raimonda Apeikytė.

Po meninės dalies sekė 
vakarienė ir šokiai užsitęsė 
iki po 2 vai. iš ryto.

Programos patrauklumą 
parodo gausus lietuvių ir 
svečių dalyvių skaičius — 
virš 100. Tai yra didelis 
pasisekimas, nes normalūs 
San Francisco lietuvių po
būviai tepajėgia sutraukti 
tik pusę to skaičiaus. Sve
čių tarpe matėsi ir svetim
taučių : Mr. & Mrs. Lusik — 
estų bendruomenės pirmi
ninkas, Mr. Klatko — nau- 
jai išrinktas Pavergtų Eu
ropos Tautų S. F. apylinkės 
pirmininkas, prof. & Mrs. 
W. Sworakowski — lenkų 
pirmininkas ir taipgi atsto
vai nuo čekoslovakų ir 
vengrų tautinių grupių. 
Daug dalyvavo ir čia gimu
sių antros ir trečios kartos 
lietuvių.

Pavykusio baliaus nuo
pelnas priklauso mūsų Los 
Angeliškiams svečiams, ku
rie išpildė meninę progra
mą, taipgi ir tiems tautie
čiams, kurie atsivedė savo 
draugus ir pažįstamus. 
Nuopelnas priklauso darbš- 
tiesiems S. F. L. B. sky
riaus valdybos nariams: 
Vyt. Šliūpui, Lilai Pažemė- 
nienei, Alf. Vindašiui, Viki 
Mėlinauskienei ir A. Griga
liūnui; taip pat ir kitiems 
darbštiems pagelbininkams 
dirbusiems vakaro metu — 
Vandai liūpienei, Onai Vln- 
dašienei, Julijai Lienytei- 
Frazer, Genovaitei Zabois- 
kienei ir Reniui Pažemėnui.

LIETUVIŲ RESPUBLI
KONŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Sausio 12 d., p. Jazbučių 
vaišinguose namuose, Sun- 
nyvale, Calif., įvyko pirma
sis 1972 metų San Francis
co Liet. Respublikonų Klu
bo susirinkimas. Svečias- 
kalbėtojas Mr. Heino Jogis 
— Estų Respubliknų veikė
jas — išdėstė mintis apie 
reikalą įvairių tautybių 
Respublikonams susiorga
nizuoti ir tuomi turėti sva

resni balsą ateinančių rin
kimų metu ir po jų. Taipgi 
siūlė Pabaltiečiams Respub
likonams arčiau bendrauti 
savo tarpe.

Klubas išrinko valdybą 
1972 metams: Mrs. Bronė 
Kellogg — pirmininkė, 1 
Devonshire Blvd., Apt. 15, 
San Carlos, Cal. 94070. Tel. 
591-3063. Kiti valdybos na
riai: Vanda Šliūpienė, dr. 
V. Kaupas ir A. Pranys,

Sekantis klubo susirinki
mas numatomas vasario 19, 
4 vai. pas V. ir V. Šliūpus, 
2907 Frontera Way, Bur- 
lingame, Cal. Svečias-kalbė- 
tojas bus inž. Valdas Adam
kus iš Chicagos.

• San Francisco viešėjo: 
Virginija ir Algimantas 
Gureckai iš tVashingtono, 
D. C., Rūta ir Edmundas 
Kulikauskai, inž. Algiman
tas čekas ir inž. Julius Rau- 
linaitis iš Los Angeles.

LOS ANGELES

IŠ BIRUTIEČIŲ VEIKLOS
L. D. K. "Birutės" D-ja, 

Los Angeles skyrius, savo 
pasireiškusią veikla ir to
liau pasilieka viena iš stip
riausių draugijų šioje kolo
nijoje.

Draugijos dešimtm e č i o 
apžvalgoje — nuo 1960 m. 
iki 1970 metų suvesta apy
tikrė sąmata:

Padaryta apie 30,000 dol. 
apyvarta; iš gauto pelno iš
siųsta 75 siuntiniai į pa
vergtą Lietuvą bei tolimąjį 
Sibirą. Į Suvalkų trikampį 
nusiųsta 30 siuntinių. Įsto
ta į Lietuvių Fondą su 200 
dol. įnašu. Pasidaryta Lie
tuvių Bendruomenės namų 
šėrininku — 100 dol., o taip 
pat ir Lietuvių Tautinių Na
mų dalininku — 100 dol. 
įnašu. Paaukota Vasario 
16-tos gimnazijai virš 500 
dol. šelpta lietuviai džiovi
ninkai Vokietijoje-Gauten- 
geno sanatorijoje. Aukota 
Lietuvių radijo valandė
lėms: Ispanijoje, Los An
gelėje ir kit. Aukota lietu
vių kalbą UCLA universi
tete studijuojančiam jauni
mui. Remta vietinė bei kita 
liet, spauda. Paremti pini
ginėmis aukomis Los Ange
les skautai-ės. Aukojama li- 
t u a nistinėms mokykloms. 
Remiamos stabesnėmis au
komis mūsų išeivijos politi
nės institucijos: ALTo, 
VLlKas ir kit.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

CHICAGO

CICfRO RUMŪIS

Regina Aukštkalnytė ir dr. Zigmas Kungis sausio 29 d. susituo
kę Los Angeles lietuvių šv. Kazimiero bažnyčioje.

V. Maželio nuotrauka

Siųsta pasveikinimai su 
aukomis Lietuvos Nepri
klausomybės Akto signata
rams. Aukojama Jaunimo 
ansambliams vykstant j 
dainų ar šokių šventes Chi
cagoje. Remiami ir pavie
niai į vargą papuolę mūsų 
tautiečiai JAV-bėse. Dažnai 
padedama ir ramovėnams, 
suruošiant jų parengimuose 
kavutes.

Be daugybės dar ir neiš
vardinamų įsipareigojimų, 
birutietės yra pasiryžusios 
ir toliau su nemažesniu 
energingumu savo šakotoje 
veikloje darbuotis. (k)

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

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

• 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.

RŪTA, RŪTA, RŪTA
Rūta ne tik gražiai ža

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

• 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.

PRANEŠIMAS
Lietuvių Tautinių Namų 

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

Norintieji dėl patalpų 
tartis kitu laiku, prašomi 
kreiptis j Broniu Kašakai- 
tį, tei. 778-7707.'

AUTOMATIC SĖT UP MEN 
Vor Brovin SVmrp.
bhop experience only. No other need 
apply. Full company benefitn, good 
working conditions, and high hourly 
rate.

Call JOŲ STUPAK 
216-228-7070

(10-16)

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES 

With or vvithout degree. Both 
Psychiatric and Clinica! open- 
ingi*. Intmendialely available for 
day Nhitl and a midnlght vacan- 
cy. All Michigan civil service 
benefits,
Salary range $8.728 to $11,400 
annually, depending upon rduca- 
tion and experience.

Contact J. E. GRIFFIN
Pevsouuel Officet

YPSILANTI STATĖ HOSPITAL 
Box A

Ypsilanti, Michigan
or phone 3 13-434-3400. Ext. 115 
An F.qua| Opportunity Employer 

(10-16)



1972 m. vasario 16 d.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

MINĖS VASARIO
16-TĄJĄ

ALT S-gos Clevelando 
skyrius šį šeštadienį, vasa
rio 19 d., 6:30 vai. vak. ren
gia iškilmingą susirinkimą 
— Vasario šešioliktosios 
minėjimą.

Vakaro programą praves 
poetas Balys Auginąs. Pa
skaitą skaitys žurnaiistas- 
v i s u omenininkas Aleksas 
Laikūnas.

Po susirinkimo įvyks vai
šės.

Susirinkimas įvyks inž. J. 
Nasvyčio buto Party Room 
patalpose, 34200 Ridge Rd. 
(84 kelias), Willoughby, O.

• Grandinėlės nauju šo
kią, muzikos programa 
įvyks kovo 5, sekmadienį, 
4 vai. p. p., Euclid aukštes
niosios mokyklos auditori
joje, 711 E. 222 St. Įėjimui 
bilietai sparčiai mažėja. 
Lietuvių visuomenė sau ir 
savo svečiams jau yra pa
ėmusi virš 600 bilietų. Vi
sais bilietų reikalais kreip

kitės j grupės šokėjus, jų 
tėvus, I. Bublienę — 481- 
8854, A. L. Sagius — 442- 
8674. Programa prasidės 
punktualiai,

AKADEMIKŲ 
KULTŪRINĖ POPIETĖ
C 1 e v elando akademikai 

skautės ir skautai kviečia 
visą studendiją dalyvauti 
š. m. vasario 27 d., sekma
dienį, 5 vai. p. p. Čiurlionio 
namuose įvykstančioje kul
tūrinėje popietėje, kurioj 
John Kedzow, iš Kent Statė 
University, skaitys paskai
tą ”Aims of Lithuanian 
Community In Regards To 
Preservaiion of Lithuanian 
Culture”.

Po paskaitos seks disku
sijos ir vaišės. Įžangos au
ka $1.00.

• Lietuvių Konservatorių 
Klubo susirinkime, vasario 
18 d., penktadienį, 8:30 vai. 
vak. James Broz skaitys 
paskaitą apie visuomenės 
pagalbą policijai, kovojant 
su nusikaltimais.

Susirinkimas įvyks Union 
Savings banko patalpose, 
5106 Wilson Mills Road 
(kampas Richmond ir Mon- 
tecello).

Visuomenė kviečiama at
silankyti.

PILDO INCOME TAX. 
Kreiptis tel.: 944-2683.

(13-14)

Dianos dresiruoti drambliai išpildo įdomų numerį Grotto Cir- 
cus spektaklyje, Clevelando Public Hali nuo vasario 17 iki 27 d.

SUPERIOR
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki

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

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497 

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

DIRVA

Žygio pirm. Algirdas Muliolis kalbasi su komiteto nariais A. Ba- 
lašaitiene ir O. Klioryte.

JAUNIMO ŽYGIS VIEŠUMOJE
Š.m. vasario 4 dienos 

vakare jaukiose Ramada 
Inn patalpose Jaunimo Žy 
gio už Tikėjimo Laisvę 
Vykdomasis Komitetas 
CIevelande, po ilgesnio 
uždaros veiklos laiko tar
po, sukvietęs jaunimo bei 
vyresniųjų būrelį, vėl iš
ėjo į viešumą savo veik
lai gyvu žodžiu pristaty
ti. Retkarčiais nugirsti 
priekaištai, kad Jaunimo 
Žygis per mažai žinomas, 
to vakaro turiningoje ir 
kultūringoje atmosfero
je ne tik pateisino savo 
buvimą, bet efektingai pri
statė nemenką nuveiktų 
darbų pluoštą.

Susirinkimą atidarė pir
mininkas Algirdas Mulio
lis, pakviesdamas Kun. 
Kęstutį Žemaitįpaskaity- 
ti invokaciją. Po to, pir
mininkas trumpu žodžiu 
paaiškino susirinkimo pa 
grindinius tikslus: veik
los praplėtimą ir naujų 
darbo jėgų bei pritarimo 
ieškojimą. Susirinkimui 
buvo pavieniui prista
tyti komiteto nariai: kun. 
Kęstutis Žemaitis, rašy
toja Aurelija Balašai
tienė — informacijos ir 
spaudos reikalų vedėja, 
inž. Romas Bublys — vi
cepirmininkas, Onutė 
Kliorytė — sekretorė, 
Kęstutis Sušinskas — iž
dininkas ir Dr. S. Matas. 
Susirinkimas visus pa
sveikino nuoširdžiu plo
jimu.

Inž. Romas Bublys pri
statė kruopščiai paruoš
tą Žygio įsikūrimo bei 
veiklos istoriją, suminė
damas eilę nuveiktų dar
bų, kurių rezultatų dalis 
buvo išrikiuota ant lietu
viška staltiese papuošto 
stalo. Ypatingai minėtini 
yra šie: Lietuvių Kunigų 
Statistika 1966 metais, pa
ruošta kun. Kęstučio Že
maičio; kun. Šeškevičiaus 
gynimosi kalbos atspaus
dinimas ir platinimas pa
sauliečių ir vietinės dva
siškuos tarpe; eilė pro
testų Jungtinėms Tau
toms, Vakarų Bloko am
basadoms, raštai bei peti
cijos Amerikos Prezi
dentui; pravedimas pini
ginio vajaus; atspausdini
mas pašnekesio bei disku
sinės temos jaunimui 
"Kas yra tikroji laisvė", 
paruošta A. Balašaitie- 
nės, bendromis komiteto 
narių jėgomis paruoši
mas, atspausdinimas bei 
platinimas išsamios ir.tu-darni jaunimo aktualijas, 
riningos anketos visuose

mūsų visuomenės sluoks
niuose, siekiant patirti tik
rą galvoseną ir pageidavi
mus religinio auklėjimo, 
jo sąlyčio su lietuvybės 
išlaikymu, religinės savi
valdos bei laisvės klausi
mais; tos statistikos 
kruopštus rinkimas ir su
vedimas; pagaminimas ir 
platinimas skoningos sa
gės su įrašu "Aš Kris
taus" ir t.t. R. Bubliopra
nešimas buvo turiningas, 
išsamus ir pilnai infor
muojantis, nepaliekant 
nei neaiškumų, nei spra
gų-

Kun. Kęstutis- Žemai
tis nusakė paties Žygio 
veiklos filosofiją, iškel
damas religinės laisvės 
klausimo aktualumą ir 
svarbą, pabrėždamas re
liginę laisvę kaip patį JajOrį. 
svarbiausią žmogaus tei
sių elementą, kuris ir mū
sų pačių organizacijose 
dažnokai yra ignoruoja
mas ir apleidžiamas. Jis 
kalbėjo apie reikalą ieš
koti laimės kitiems, iš
plaukiant iš giliausios 
krikščioniškos idėjos,tuo 
būdu randant savąją.

Rašytoja Aurelija Ba
lašaitienė savo žodyje 
kreipėsi į vyresniuosius 
prašydama konkrečiai pa
remti jaunimą jųidealisti 
niame darbe, atkreipiant 
ypatingą dėmesį į tai, kad 
tikrosios lietuvybės ir mū
sų kultūrinių tradicijų tęs
tinumui bei išlaikymui ga
rantuoti, religinio aspek
to negalima išskirti iš mū 
sų gyvenimo veiklos, nes 
religija yra vienas iš pa
grindinių tautinės kul
tūros aspektų.

Po pranešimų įvyko dis
kusijos, kurioms vado
vavo A. Balašaitienė. Ko
miteto nariams buvo sta
tomi konkretūs klausimai 
apie įvairius veiklos mo
mentus, buvo duota keletą 
konkrečių patarimų veik
lai gyvinti bei plėsti. Taip 
pat buvo diskutuotas san
tykis tarp religijos ir tau
tiškumo.

Pabaigoje, užbaigiant 
oficialią dalį,pirm. A. Mu
liolis kreipėsi įsusirinku- 
sius su kvietimu sekantį 
ketvirtadienį susirinkti jo 
bute tolimesniai veiklai 
aptarti. Prie puoduko ka
vos su pyragaičiais dar il
gai dalyviai nesiskirstė, 
pagauti jaukios atmosfe
ros, vartydami komiteto 
spausdinius bei nagrinė-

Žygio posėdžiui pasibaigus,besivaišinant dar ilgai buvodalinama- 
si įspūdžiais.

Nr. 13 — T
MINĖJO KLAIPĖDOS • Arenoje šį ketvirtadie- 
SUKILIMO SUKAKTI, nį, vasario 17 d., 8 vai. yak.

Sausio 30 d. Clevelan Ld_™.
do kar. Juozapavičiaus 
Šaulių kuopa, šv. Jurgio 
parapijos salėje minėjo 
Klaipėdos krašto suki
limo sukaktį. Minėjimą 
pravedė kuopos pirmi
ninkas dr. K. Pautienis. 
Minėjimas prasidėjo 
Lietuvos himnu ir žuvu
sių sukilėliųpagerbimu. 
Clevelandiečiai, sukili
mo dalyviai, V. Braziu
lis, F. Eidimtas ir D. 
Mašiotas buvo minėji
me ir juos pirmininkas 
pristatė susirinkusiems 
kurie juos pagerbė. Ma
žosios Lietuvos Gelbė
jimo komiteto atsišau
kimą perskaitė Ž. Klio- 
rytė. Paskaitą apie su
kilimą skaitė, buvęs Kau
no prokuroras J. Kry- 
geris iškėlęs labai daug 
dar negirdėtų ir mažai 
žinomų sukilimo įvykių. 
Kitą paskaitą skaitė iš 
Detroitio atvykęs LŠST 
CV sekretorius buvęs 
karininkas ir agrono
mas J. Baublys, apie 
lietuvių kovą dėl jūros, 
iškėlęs daug istorinių 
faktų.

Meninę programos da 
lį atliko Rita Čyvaitė, So - 
fija Gruzdytė, Danutė Su- 
šinskaitė ir D. Bankai- 
tytė. Pabaigoje aktorius 
Z. Peckus su gražia poe
zija nuvedė žiūrovus į 
gražų Klaipėdos krašto

riose dalyvauja 24 žymūs 
imtininkai, tarp kurių čem
pionai Waldo von Erich, 
Calhoun, Johnny Powers, 
Dingo, Bobo Brazis ir kt.

Bilietai nuo 5 iki 3 dol. 
gaunami Arenoje ir pas 
Richman’s mieste.

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual fųnds) reikalais 
kreipkitės j V. Giedraitį, tel. 
914-6835.

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 31601 
Vine St., Willowick, Ohio 
4'4094. Tel. 943-0910.

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

PARDUODAMAS NAMAS
Neff Rd. apylinkėje. 1 

miegamasis apačioje, 2 vir
šuje. Valgomasis. Vario 
vamzdžiai. 2 aut. garažas. 
75 pėdų pločio sklypas.

GEORGE KNAUS 
Real Estate

819 E. 185 St. 
481-9300

(12-13)

Dr. K. Pautienis

HOR1ZONTAL BOR1NG 
MILL OPERATOR

WORK FROM BLUE PRINTS AND 
SĖT UP

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

An F.qual Opporlunitv Employer 
(7-131

Grožio salionas, kuris tikrai jus padaro gražesne

ILGALAIKĖS BLAKSTIENOS

Individualiai pritaikyta prie 
kiekvienos jūsų blakstienos. 
Per 30 minučių pasidaro dalis 
jūsų. Su retkartiniu papildy
mu. tai visam laikui.

Būk miela, graži ir viliojanti
Naujausia grožio sensacija. 
Ilgos blakstienos nenuimamos 
nakčiai ar kitu laiku, palie
kant "tuščio veido” išraišką. 
Niekas net negali žinoti, kad 
tai nė jūsų.

Pagrindinis pritaikymas $15.00.
Papildymas 25 c. už blakstieną

Labiausiai puošiantis ir pa
tenkinantis grožio pritaiky
mas kada yra buvęs! Malonu
mas, kuriuo jūs pastoviai 
džiaugsitės. Pilnas pasikeiti
mas jūsų gyvenime.

ILGALAIKIS PLAUKŲ SUDĖJIMAS
Pagrindas tikrai puošiančio sušukavimui

Kiekvienas $15 l’k. kirpimo, 
sudėjimas iš 

mūsų didžiulio 
pasirinkimo.

Patirkite tų nuostabų moters 
malonų jausmą, kada ji žino, 
kad ji yra patraukli ir ža
vinga. Skambinkite mums 
dėl papildomų informacijų ar 
užsisakymui.

išplovimą į r 
sudėjimą

Shampoo & Sėt
Visi sezono gražiau
si stiliai, kombinuoti 
arba paprasti ir be 
rūpesčio. Mūsų ta
lentinga stilistė pa
daro tai be priekaiš-

$2-45
R«»- $3.50 

iki $5 
daugumo) 

Balionų

Į
Me* pritaikome net žiliems, sau
siems ir su problemomis plau
kams, gražiausius sudėjimus. 
Naudojamas LOBI.AL, HELI.NE. 
CURTIS. ZOTOS. HIBNER 
plius mūsų 30 metų patyrimai, 
geriausia garantija. Skambinkite 
infor., kad galėtumėte atrodyti 
gražiausiai.

HELEN CURTIS 
NO-SET PERMANENT

NE) SUKTUKŲ. NEI SIAUBI
MO, NE) 3PILKUČ1Ų DAU
GIAU!
Atšviežinimas tik su 
drėgnų šukų bruks- I II 
lėtėjimu.

ŽYMUS $20 VITA CREAME 

Ilgalaikis sudėjimas

KIRPIMAS I 95. DAŽYMAS 
IR SUDĖJIMAS 5.95. PERU
KO SUTVARKYMAS $3.00. 
spi.c. kirpimas Šviesini
mas PAŽILINIMAS. ISTII.- 
SIMAS.
Antakių iHlenkinin* ir dtiŽymHH. 
Vaško metodu 
paAalinintas.

HOUX
COLOR 

PI.RPLO-
VIMAS

gyvaplaukiu

• 406 Euclid Avė. 2nd fl.
781-3161

• Southgate,
5399 Warrensville, 663-6346

• Oposite Eastgate, 449-3435
• Severance Center,

382-2600, 382-2569
• Shoregate, 944-6700,

Lake Shore Blvd.
• Mentor, 255-9115,

Next to Zayre’s

PASINAUDOK1T GERIAUSIU UŽ PIGIAUSIA KAINĄ!

w 
E 
S 
T

Kenkt. šešt. 
prie# šv.

50 c. 
daugiau

• Oposite Southland, 845-3400
• Oposite Westgate, 333-6646
• North Olmstcd, 777-8636
• Parmatown, 884-6300
• Elyria Midway Mail, Elyria 

324-5742, Lorain 233-8020



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SLA RINKIMAI
SLA Pildomosios Tary

bos rinkimams yra skiria
mas š. m. visas kovo mė
nuo — pradedant kovo 1 d. 
ir baigiant 31 d.

Įvykdžius kuopose balsa
vimus, jų duomenys yra su
rašomi j tam tikras turi
mas blankas, kurios kartu 
su balotais turi būti pri
siųstos Centrui ne vėliau š. 
m. balandžio 5 d.

SLA nariai renka: Prezi
dentų, Viceprezidentų, Se
kretorių, Iždininkų, du Iždo 
Globėjus ii* Daktarų Kvo
tėjų.

Vilties Draugijos valdybos vicepir

mininkui

ANTANUI MAŽEIKAI

su šeima, jo mylimam tėvui Lietuvoje 

mirus, reiškiame gilią užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

Mūsų brangiems vienminčiams

ANTANUI MAŽEIKAI
su šeima, jo tėveliui mirus Lietuvoje, ir kitiems 
giminėms gilią užuojautą reiškia

A.L.T. S-gos Los Angeles 
Skyriaus Valdyba ir nariai

A. A.
ANTANUI MAŽEIKAI 

mirus Lietuvoje, jo sūnui ANTANUI su šeima, 
mūsų mieliems prieteliams Los Angeles, ir kitiems 
giminėms reiškiame giliausią užuojautą

Juozas ir Regina Jurkūnai, 
Lomita, Calif.

Mylimam Tėvui
A. A.

ANTANUI MAŽEIKAI
Lietuvoje mirus, reiškiam gilią užuojautą dukrai 
ALDONAI MASIULIENEI ir sūnums PRANUI 
ir ANTANUI MAžEIKAMS, ir jų šeimoms

Dalia ir Kazys Bobeliai

Liūdėdami mūsų dėdienės
ONOS

PUTVINSKAITĖS-TERCIJONIENĖS, 
užuojautą reiškia dukrai ALDONAI RYGEL1E- 
NEI su šeima, dukrai GIEDREI KULPAVIČIE- 
NEI su šeima, sūnui VINCUI, giminaičiams ir ar
timiesiems

Vincas, Kostas, Jonas, Vladas, Juozas 
Ramanauskai su šeimomis

A. A.
ALGIRDUI JOKŪBAIČIUI 

staiga mirus, jo mamytei PAULINAI, broliui vyr. 
skautininkui VYTAUTUI JOKUBAIčlUl bei jo 
seimai ir kitiems artimiesiems, reiškiame nuošir
džią ir gilią užuojautą

Eugenija ir Feliksas Eidimtai

Visi šie Pildomosios Ta
rybos nariai yra renkami 
kuopų susirinkimuose slap
tu balsavimu. Kiekvienas 
Susivienijimo balsuojantis 
narys gauna susirinkime 
balsavimo balotų su kandi
datų vardais ir pavardė
mis. Balsuotojų užpildytus 
balotus surenka kuopos su
sirinkime išrinkta balsavi
mo komisija, kuri, balsus 
suskaičiusi, praneša duome
nis susirinkimui.

Kuopų sekretoriai yra 
Įpareigoti deramai užpildy
ti balsavimo pasekmių ra
porto blanką, o kuopų Val
dybos Įpareigojamos balsa

vimus prižiūrėti, kad jie 
būtų vykdomi pagal SLA 
Konstituciją.

SLA Pildomoji Taryba 
prašo visus narius šiuose 
rinkimuose dalyvauti.

• Juozui Brazaičiui, Dar
bininko redaktoriui, paskir
ta Lietuvių Katalikų moks
lo akademijos, kun. J. 
Prunskio fondo, žurnalisti
kos 1971 metų premija 500 
dol.

Jury komisiją sudarė: 
kun. L. Andriekus, dr. D. 
Jasaitis, dr. J. Stukas, dr. 
V. Vygantas ir dr. B. Ra- 
dzivanas.

• Krepšinio, tinklinio ir 
stalo teniso apygardinės vi
sų klasių pirmenybės įvyks 
Chicagoje kovo 11-12 d.d. 
Quigley High School salė
je, 7800 So. Western Avė.

Pirmenybėse gali daly
vauti visi lietuvių sporto 
klubai, bei sporto vienetai 
registruoti Sporto Sąjungo
je 1972 metais, šiose pir
menybėse dalyvaujančių re
gistracijos terminas yra ko
vo 5 dieną adresu: Vitalis 
Umbrasas, Rt. 2, Lemont 
Rd., Lemont, III. 60439.

PHILADELPHIA

• Nepriklausomybės at
statymo minėjimas įvyks 
vasario 20 d. Po specialių 
pamaldų lietuvių parapijų 
bažnyčiose, 3 vai. dieną, 
Lietuvių Muzikinio Klubo 
salėje, 2715 E. Allegheny 
Avė., vyks iškilmingas mi
nėjimas. Minėjimo metu in- 
vokaciją sukalbės St. Char- 
les Borromeo seminarijos 
vicerektorius, prel. dr. Pet
ras P. Silvinskas. Pagrin
dinę kalbą lietuviškai pasa
kys inž. Raimundas Kudu- 
kis iš Cleveland, Ohio. Kal
bą angliškai pasakys JAV 
kongresmanas Jashua Eil- 
berg. Minėjimo programoje 
dalyvauja choras "Viltis” ir 
Vinco Krėvės šeštadieninė 
mokykla.

Minėjimo metu bus ren
kamos aukos laisvinimo rei
kalams. Dalyvauti kviečia
mi visi.

• Iš Kanados atvyksta 
”Gy vataras”, pas ižy mįs 
tautinių šokių tiksliu išpil
dymu. Kanadiškiai žada pa
šokti net 15 tautinių šokių. 
"Gyvatarui” vadovauja Ge
novaitė Dumčiūtė - Breich- 
manienė. Programą praves 
aktorė Lina Verbickaitė, 
Programoje dalyvauja ir du 
Toronto valstybinės konser
vatorijos studentai —• Jo
nas Vaškevičius — barito
nas ir Jonas Kovedas — 
pianistas. Koncertas įvyks 
vasario 26 d., 6 vai. vaka
re, L. Muzikinio Klubo sa
lėje, 2715 E. Allegheny 
Avė. Koncertą ruošia Lie
tuvių Katalikų Religinė 
šalpa talkinama philadel- 
phiečių specialaus komite
to, kuriam vadovauja Juo
zas Lukas. (Tel. 743-6383). 
Dalyvauti kviečiami visi.

Vasario 27 d., 3 vai. po 
pietų, "Gyvataras” kartos 
tą pačią programą New 
Yorke, Richmond Hill High 
School salėje. (kč)

EAST ST. LOUIS

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Šios mums brangios 

dienos minėjimas įvyks 
š.m. vasario 20 dieną 
Lietuvių Katalikų para
pijos salėje, 15 St. ir 
Baugh Avė. sankryžioje, 
East St. Louis, III. Mi
nėjimą ruošia vietos 
Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrius. Minėjimas 
prasidės 9:30 vai. lietu
viškomis pamaldomis 
už Lietuvą. Tuojau po 
pamaldų 12 vai. bus pra
dėta oficialioji dalis, ku
rią sudarys: invokacija; 
Lietuvos ir Amerikos 
himnai; deklamacijos,

Savaitraščio Darbininko vakare buvo atžymėti veiklieji 1971 metą New Yorko lietuviai. Stovi iš kai
rės: A. Kačanauskas, A. Radzivanienė, V. Žukauskas, N. Umbrazaitė, dr. V. Paprockas ir dr. J. Ka
zickas. Nuotraukoje nėra dr. J. K. Valiūno, kuris tuo metu buvo Chicagoje. V. Maželio nuotrauka

ištraukos iš baleto "Jū
ratė ir Kastytis" išpil
dys Irenos Gintautienės 
baleto studijos mokinės 
ir bendros lietuviškos 
dainos. Pertraukos me
tu bus renkamos aukos 
Lietuvos valstybės ne
priklausomybės atsta
tymo reįkalams. Atlikus 
ofcialią minėjmo pro
gramos dalį bus vaišės 
su gaivinančiais gėri
mais. Vaišes sutiko or
ganizuoti ir paruošti mū
sų kolonijos geriausios 
šeimininkės: p.p. Ger- 
čienė, Kemežienė, Juod- 
valkienė, talkininkau
jant kitoms uoliosioms 
mūsų lietuvėms. Visi 
plačiosios apylinkės lie
tuviai ir mūsų draugai 
amerikiečiai maloniai 
kviečiami atsilankyti į 
mūsų garbingos valsty
bės 721 m. valstybingu
mo ir nepriklausomy
bės atstatymo 54 m. pa
minėjimą ir drauge jau
kioje aplinkumoje ma
loniai praleisti sekma
dienio popietę. (j)

ROCHESTER

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Lietuvos Nepriklau

somybės paskelbimo mi
nėjimas Rochestery 
įvyks vasario 20 d. sek
madienį, 11 vai. šv. Mi
šios Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos bažnyčioje už 
gyvus ir mirusius lais
vės kovotojus ir 3 vai. 
viešas minėjimas salė
je. I minėjimą yra pa
kviesta miesto ir aps
krities valdžios atsto
vai. Pagrindinę kalbą pa
sakys svečias iš Chica
gos dr. Antanas Razma. 
Lietuvos laisvinimo rei
kalams bus renkamos au 
kos. Minėjimo metu 
programą išpildys Liet. 
B-nės choras, vadovau
jamas Jono Adomaičio.

Minėjijną ruošia ALT 
Rochesterio skyriaus 
valdyba, kuriai pirmi
ninkauja Juozas Jurkus.

MIRĖ KUN. PRANAS 
VALUKEVlClUS

Vasario 2 d. mirė a. 
a. kun. Pranas Valuke- 
vičius, šv. Jurgio lietu
vių parapijos klebonas. 
Velionis ilgesnį laiką 
skundėsi negalavimu. 
Jausdamas artimą mir
tį, nepaliko lietuviškos 
parapijos nežinomam 
likimui, bet pasirūpino 
lietuviškos parapijos 
ateitimi, pakviesdamas 
talkininkauti tėvus pran
ciškonus. Rochesterio 
vyskupui Joseph L. Ho
gan sutikus, parapijos 
administravimą perėmė 
tėvai pranciškonai. Šiuo 
metu parapijoj dirba tė
vas Rafaelis Šakalys ir 
jam talkina tėvas Gab- 

rielis Baltrušaitis.
Laidotuvių dieną, šeš

tadienį, vasario 5 d.vys
kupas Joseph L. Hogan 
laikė iškilmingas Sv. 
Mišias. Pamaldose daly
vavo pilna bažnyčia pa
rapijiečių ir 65 svečiai 
kunigai ir vienuoliai.

Palaidotas Holy Se- 
pulchre Cemetery — ka 
pinėse. Paliko liūdinčią 
motiną Mary Valkevi- 
čius, seserį Ann Valuk, 
pusbrolį Jurgį Valuke- 
vičių su šeima ir Ro
chesterio lietuvišką vi 
suomenę.

Velionies nuopelnai 
Rochesterio lietuvių gy
venime yra dideli, trum
pos korespondencijos rė
muose neaptariami.

Mirė vos tik peržen
gęs 60 metų amžiaus 
slenkstį. Buvo gimęs 
1911 metais gruodžio 28 
d. Šv. Jurgio paraijoj 
išbuvo 12 metų klebono 
pagelbininku ir 15 metų 
klebonu.

Ilsėkis ramybėje.
(v)

ELIZABETH

ATVYKSTA VYSKUPAS 
ANTANAS DEKSNYS 

Šiais metais Lietuvos 
Nepriklausomybės šven
tė čia bus ypatingai iš
kilmingai atžymėta. Be 
ne tai bus pirmas atve
jis, kad lietuvis vysku
pas, kuris yra skirtas 
Vakarų Europoje gyve
nantiems tautiečiams, 
atvyksta Amerikon pa
sakyti pagrindinę kalbą 
Vasario 16-tosios pro
ga. Jis atvyksta įEliza- 
bethą! LB Elizabetho 
apylinkės valdyba jau tu
ri jo sutikimą.

Vasario 19, vyskupas 
suteiks sutvirtinimo sak
ramentą Elizabethe, lie
tuvių šv. Petro ir Povi
lo parapijos vaikams. 
Tą pačią dieną vakare, 
parapijos salėje įvyks 
vyskupo pagerbimas su 
vakariene. Bilietai gau
nami klebonijoje; pas Ka
zį Bartį ir kitus.

Vasario 20 dieną lie
tuvių bažnyčioje, 211 Rip- 
ley Place, Elizabethe, 
New Jersey vyskupas at
laikys iškilmingas mi
šias už kenčiančią ir 
okupuotą Lietuvą. Tuo
jau po pamaldų, 1 vai. 
p.p. Lietuvių Laisvės 
Salėje, 269 Second St., 
Elizabeth, įvyks Lietu
vos Nepriklausomybės 
minėjimas, kuriame kal
bą pasakys garbingasis 
svečias iš Vokietijos 
vyskupas Antanas Deks 
nys.

Meninę programą iš
pildys Dr. V. Kudirkos 
vardo šeštadieninės mo
kyklos mokiniai ir solis
tė Irena Stankūnaitė, 
akompanuojant Juozui 

iškiliausi lietuviai

Darbininko redakcija jau 
treti metai iš eilės rengia 
tradicija virtusią kultūrinę 
popietę ir ta proga atžymi 
metų bėgyje labiausiai pasi- 
reiškiusius lietuviško darbo 
veikloje asmenis, šiais me
tais tokia šventė įvyko va
sario 5 d., Kultūros židiny
je, kur metų iškiliausiu lie
tuviu pripažintas kun. J. 
Zdebskis, išgarsinęs Lietu
vą tarptautine plotme. Sep
tyni newyorkiečiai buvo at
žymėti įteikiant specialius 
diplomus ir medalius. Tie 
laimingieji buvo dr. J. Ka
zickas, dr. V. Paprockas, dr. 
J. K. Valiūnas, A. Radziva
nienė, A. Kačanauskas, N. 
Umbrazaitė ir V. Žukaus
kas.

Prieš atžymėjimo iškil
mes buvo literatūros vaka
ras, kuriame pranešimus 
padarė V. Sidzikauskos ir 
V. Vaitekūno dėl ligos ne
galėjusių atvykti paruoštą 
politinę apžvalgą perskaitė 
prof. J. Brazaitis. P. Naujo
kaitis apžvelgė praeitų me
tų lietuvių literatūros der
lių. A. Kačanauskas apie 
muzikinę veiklą bei atliktus 
laimėjimus, P. Jurkus apie 
dailę ir N. Umbrazaitė apie 
lietuvių pastangas paverg
tose tautose. Dr. J. Kazic
kas pranešė apie PLJ kon
greso paruošiamuosius dar
bus ir kvietė paremti auko
mis. Dramos aktoriai J. 
Boley, V. Žukauskas, V. 
Galbuogytė ir M. Sandana- 
vičiūtė paskaitė iš grožinės 
literatūros. Po programos 
buvo vaišės.

Stankūnui. Visi Eliza
betho ir kaimyninių vie
tovių lietuviai prašomi 
atvykti į pamaldas ir mi
nėjimą, nes lietuvio vys 
kupo dalyvavimas New 
Jersey yra didelis įvy
kis visiems tautie
čiams. Savo atsilanky
mu mes kartu parodysi
me pagarbą ir prielan
kumą mūsų vieninte
liam, išeiviams skir
tam vyskupui, kuris at 
vyksta net iš Vokieti
jos. (jv)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN 
DIE MAKER

For snittll progressive dies. Mušt be 
able lo build dies from pnrt prinl. 
Full time, topvvaues & benefits paid. 
8 hour day.

Call for Appointhient 
TR 1-9010

CASS MACHINE CO.
691 Anloineltę, Detroit, Mich.

(I <12-211

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

DIE TRYOUT . 
DIE MAKERS 

Afternoone only full benefits 
HERCULES MACHINE 

TOOL AND DIE 
139 20 E. 10 Mile
Warren. Mich.

<12161

FITTERS
MUŠT BE EXPERIENCF.D IN CON- 
VEYOR WORK. UNION SHOP. ALL 
FRINGE BENEFITS.
LOCATION NEAR CHRYSLER HIGH- 
LAND PARK AREA.

ASK FOR GEORGE SAVAS 
313-368-1800

<12-143
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