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KAD NEBOTŲ 
PERVĖLU
EMILIJA ČEKIENĖ

Visa žmonija dabar jau ge
rai žino, kokj baisų barbariž- 
kumą, sulaukėjimą, vergiją, pra
žūtį ištisoms tautoms neša Ru
sijos komunizmas ir, kaip bran
giai tos tautos turi užmokėti už 
parodytą troškimą nors mažiau
sios laisvės kibirkštėlės, už ką 
paskutinis pasauliui žinomas au
kos pavyzdys buvo Simas Kudir
ka. Ir tai tik vienas viešumon 
iškilęs įvykis, o ten kenčia mi
lijonai žmonių. 98% skursta be 
būtino maisto, drabužio, be bū
tino ploto gyvenimui, o svar
biausia — be laisvės.

Ir lietuvių tauta tą vergiją 
kenčia. Su širdgėla prisime
name ir mes tą laukinę Rusi
jos bolševikų santvarką ir kas
met minėdami Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo Vasario 
16 dienos sukaktį peržvelgiame 
savo atsiekimus kovoje už Lie
tuvos laisvę, su pagarba pri
simenam tuos, kurių pasiauko
jimo ir gyvybės dėka sulaukė
me tos didžios šventės, sutei
kusios Lietuvai laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą, kol rau
donųjų Rusijos barbarų tamsūs 
debesys vėl užslinko ant mūsų 
tėvynės.

Vasario 16-ji diena yra mū
sų jaunimui įkvėpimo ir pasiry
žimo kovai už Lietuvos išlais
vinimą, o vyresniesiems tauti
nių vertybių perkainojimo die
na. Ji itin mums brangi yra 
šiemet, kada po praeitų metų 
Kudirkos, Simokaičių ir Bra
žinskų tragedijų laisvąjį pasau
lį vėl pasiekė žinios apie nau
jas Lietuvos kankinių aukas, be 
jokio nusikaltimo, tik užasmens 
religinės laisvės troškimą. 
Žiauriai ir neteisėtai įkalinti 
kunigai, iš kurių vieno kun. J. 
Zdebskio teisme pareiškimai 
pasiekė ir laisvąjį pasaulį. Dė
mesio vertas jo tardytojo pa
sakymas: "Nenorėjai valgyti 
keptos anties, tai dabar kalėji
mo duoną valgysi".

Kun. J. Zdebskis, okupanto 
teisiamas išryškino dvi išeitis: 
būti apsisprendusiu sąžiningu 
kunigu arba tarnauti dviem po
nam, pataikauti okupantui ateis ■ 
tui, valgant keptą antį apgaudi
nėti tikinčiuosius, siekti tai
kaus 'bendradarbiavimo, kaip 
jau panašių asmenų ir kunigų 
luome atsiranda. Štai apie vie
ną iš tokių "pasižymėjusių" ku
nigų Č. Kavaliauską kultūri
niams ryšiams su užsienio lie
tuviais palaikyti laikraštis 
"Gimtasis kraštas" spalio 28d. 
skelbia, kad jis savo straips
niuose smerkia kai kurių iš
eivių išsišokimus, rašo apie kū
rybingą gyvenimą tėvų žemėje, 
kviečia abejojančius atvažiuoti 
ir patiems įsitikintu

Dar kitas kunigas per juoste
les ir plokšteles Į klausytojų 
religinius jausmus apeliuoja. 
Lietuvos okupantai pakeitę poli
tinę taktiką gaudo ir su kryžiu
mi, teisingai rašoma žurnale 
"I Laisvę" 1971 m. gruodžio 
mėn. "Rusai anksčiau mus gau
dę su šautuvu, o dabar sudaina. 
Pradėdami čia siųsti kunigus, 
atrodo, pradeda gaudyti ir su 
kryžiumi. Man pačiam teko gir
dėti vieno atvykusio kunigėlio 
aiškinimą, kad religijos Lietu
voje niekas nevaržo," ,

Lietuvos okupantas labai tuo 
patenkintas ir Vilniaus Tieso
je, Š.m. sausio 12 d. džiaugia
si: "Kultūrinis bendravimas su 
Tarybų Lietuva, nežiūrint to, 
kad "laisvintojai" visaip prieš 
jį kovoja, patraukia vis daugiau 
dypukų, ypač inteligentų".

Kaip okupantas grasinimo bū
du priverčia kunigus jam tar
nauti, matome iš tokio pavyz
džio, kuris kartu ir išduoda, 
jog ne valdžia, o dvasiškiai tu
ri didesnį autoritetą žmonėms 
ir todėl juos naudoja savo kės
lams. Vienas komunistų parei
gūnas rašo savo įspūdžius:

"Pasikliaudamas savo įtaka 
ėmiau agituoti vietos kleboną, 
kad per pamokslą pa ragintų žmo 
nes pristatyti javų prievoles.

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

NIXONAS PEKINE
JO KELIONĖS į RAUDONĄJĄ KINIJĄ IŠVAKARĖSE

Jei nebus kokios dide
lės staigmenos, prezi
dentas Nixonas sekančią 
savaitę viešės Raudono
je Kinijoje. J jo viešnagę 
tenai, aplamai imant, 
žiūrima palankiai. Ži
nia, negalima tikėtis, 
kad tas vizitas vienu ypu 
išspręs daugelį proble
mų. Iš kitos pusės, sun
koka rasti rimtų argu
mentų ir prieš. Jei nor
malūs diplomatiniai san
tykiai palaikomi su So
vietų Sąjunga ir kitom ko
munistinėm valstybėm, 
kodėl nesiekti bendros 
kalbos su Raudonąja Ki-

Pasisekė. Jo pasakymas veikė 
valstiečius magiškai. Mūsų apy
linkė učmė pirmą vietą. Savo 
agitacijos "patentą" panaudojau 
ir vykdant miško paruošas ir 
organizuojant valstiečius taisy
ti kelius. Po tokių sėkmingų 
bandymų aš nutariau, kad idėji
nį bažnyčios arsenalą galima 
sėkmingai panaudoti ir kituose 
mūsų gyvenimo frontuose..." 
(Pergalė, 1971. 8 nr.)

Gyvename laisvės krašte ir, 
žinoma, kiekvienas elgiamės 
taip, kaip jam patinka. Nėra ko 
okupanto tarnams džiaugtis ir 
skelbti Lietuvos žmonėms, jog 
išeiviai savo tarpe barasi,spau
doje ginčijasi, polemizuoja, tuo 
pačiu okupantai pa rodo, kad mes 
gyvename demokratiniam kraš
te, kur kiekvienas gali galvoti 
kaip tinkamas ir rašyti tai, ką 
galvoja net ir prieš savo prezi
dentą, tepabando tik okupuotų 
kraštų redaktoriai parašyti 
bent vieną žodį kitaip, negu 
Maskva to nori ir tuojau atsi
durs psichiatrinėj ligoninėj ar 
dar blogiau už skirtingą nuomo
nę.

Kalbant apie bendravimus pra
vartu Įsidėmėti Laisvės Kovos 
Metais pareikštas V, Vijeikio 
mintis: "Senoji karta, turėdama 
kartaus patyrimo ir savo kailiu 
išbandžiusi tokio bendravimo 
skonį, su siaubu ir suprantamu 
pasipiktinimu žiūri į tokį "bend 
radarbiavimą”. Ilgainiui klai
dos aiškiai išplauks į paviršių, 
bet kai kuriem bus jau pervėlu. 
Bolševikinė taktika gerokai pa
keista. Ir naujieji bolševizmo 
apaštalai jau visai kitaip atro
do. Jie nebeatvažiuoja su dur
tuvais mūsų tautiečių Į Sibirą 
vežti. Nebeturi rankose plak
tukų, replių liežuviams iš bur- 
nos traukti. Anaiptol. Jie su 
profesoriškais titulais, šva
riai apsiprausę ir kalba gra
žiai lietuviškai. Visai panašūs 
Į padorius žmones. Todėl nevie 
nas ima klausyti saldžių daine
lių". (Varpas, 8 nr. 1968 m.)

VYTAUTASJMESKAUSKAS 
nija, kuri turi skirtingų 
interesų negu Sovietų 
Sąjunga?

Jei kas šia proga kri
tikuojama, tai daugiau 
santykių užmezgimo bū
das, o ne pats santykia
vimas. Demokratų aspi
rantai į prezidentus aiš. 
kiną, kad Nixonas netu
rėjęs slaptai tartis su 
Pekinu, bet pirmiau ras
ti bendrą kalbą su sąjun
gininkais japonais. Fak- 
tinai, Nixonas tardama
sis su kiniečiais dėl sa
vo kelionės dar nesuda
rė su jais jokios sutar
ties ir tuo pačiu dar ne
galėjo nieko išduoti. Fak
tas yra toks, kad Peki
no režimas šiandien val
do apie 800 milijonų 
žmonių, ir su juo reikia 
skaitytis.

Tiesa, gal nebuvo rei
kalo ieškoti santykių už
mezgimo su tokia pom
pa, bet ji buvo reikalin
ga prezidentui vidaus po
litikos sumetimais ir 
dėl to sunku jį kritikuo
ti.

Kokią Kiniją ras pre
zidentas? Daugumas už
sienio stebėtojų įskai
tant ir amerikiečių ko
respondentus', turėju
sius progos trumpiau ar 
ilgiau pabūti Kinijoje, 
teigia, kad tai ramus ir 
drausmingas kraštas. 
Gyvenama labai primi
tyviai, tačiau gyventojų 
dauguma, atrodo, esą pa 
tenkinti. Blogiausiu atve ■ 
ju — kantriai neša 
jiems uždėtą naštą.

Žinia, tie visi stebė
tojai gali būti lygiai taip 
neteisingi, kaip jų kole
gos Sovietų Sąjungoje. 
Kai ten siautėjo baisiau
sias Stalino laikų tero
ras ir badas, daugumas 
korespondentų ir ten at
silankiusių liberalių po
litikierių bei rašytojų at
siliepimai, buvooptimis 
tiški. Visą tų laikų siau
bų ryškiausiai iškėlė ne 
kuris nors Vakarų ste
bėtojas, be 
Chruščiovas 
kongrese.

Tas pat gali 
Kinija. Juk sunku įsivaiz
duoti, kad milijonai žmo - 
nių galėtų būtipatenkin-

pats... 
partijos

būti ir su

ti tokiu žemu gyvenimo 
lygiu, kurį jie turi. Dvi
ratis ir laikrodis yra 
didžiausios vertybės,ku
riomis galima asmeniš

kai pasidžiaugti, bet ku
rioms įsigyti reikia 
ilgai ir sunkiai dirbti. 
Ne geriau ir dvasinėje 
srityje. Sunku įsivaiz
duoti tikrą mokslininką 
ar rašytoją, kuris kiek
vieną sakinį turi pradė
ti kuria nors plokščia 
Mao mintimi, bet tai 
būtina nūdienėje Kini
joje.

MUSU PAREIGA IŠLIKTI LIETUVIAIS
INŽ. J. JURKŪNO KALBA VASARIO 16 MINĖJIME CLEVELANDE

Tos žemės vardas — Lietuva —pavergė mano 
galvą ir širdį

Ateikit — dvasioje nuve.siu Jus į svečią kraštą 
— ūkanotą, glūdų šlamantį

Suvasuokime sparnais —ir skriskime per šalį, 
kur kiekvienas daiktas turi išblėsusią atminimų 
spalvą.

Apgaubia mus vandens lelijų kvapas, plėkš- 
tančių miškų garai

Tai Lietuva. Mums atsiveria susimasčiusi ša
lis, kurios vėsi, blyški padangė turi visą pirmykš
tės giminės gaivumą. Ji nepažįsta prabangos liūd
nos — subręsti.

Šiandien švęsdami Va
sario 16 dieną, nevienas 
mūsų aplankėm minti
mis tą ūkanotą, glūdų 
šlamantį kraštą. Nevie
nas stovėjome tėviškė
je prie baltais kamie
nais nusvyrusių beržų. 
Nevienas gal ieškojome 
savo gimto namo pakluo
nėje geltonų purienų su 
tolin akį veriančiu vais
kiu geltonumu. Ir nenuos
tabu, jei mintimis ir 
jausmais lankėme Lie
tuvą, juk tai mūsų že
mė tai mūsų kraštas, 
tai mūsų lietuvių tauta.

Tauta liks gyva jei 
nuolatos visi ugdysime 
ją, jei nuolatos tvirtin
sime ją medžiaginėmis, 
dvasinėmis ir kultūrinė
mis galiomis. Tauta liks 
gyva jei kiekviena karta 
perduos ateinančiai kar
tai, taip kaip estafetė
je paveldėtą ir naujai 
sukurtą kraitį. Tauta 
liks gyva jei jos dau
guma saugos savo tauti
nes tradicijas ir jei jis 
bus imli kuriančios ma-

skiria JAV. Ži- 
Tabdara' ranka 
eina su politi- 
siekiais, tačiau

To nepaisant, Raudo
noji Kinija yra fakto
rius pasaulio užsienio 
politikoje. Būdinga, kad 
nepaisant vidaus skur
do, ji visdėlto sugeba 
užsienio pagalbai skir
ti netoli bilijono dole
rių, žymiai daugiau kaip 
Sovietų Sąjunga ir be
veik trečdalį to, ką už
sieniui 
nia, ta 
rankon 
nisias 
nebūtinai esamam reži
mui sugriauti. Pakista
no dešinioji karinė dikta
tūra pereitais metais iš 
Pekino gavo per 200 mi
lijonų dolerių ūkinės pa
ramos, o karo atveju, 
drausmė dažnai gali at- 

Oskaras V. Milašius

Inž. J. Jurkūnas

žumos naujai suburtom 
tautinėm vertybėm. Tau 
ta liks gyva jei jos ku
riančioji mažuma kurs 
nepaneigdama jau esan
čių tautinių tradicijų, ne 
atskirdama savęs nuo 
tradicijose išaugusios 
bendruomenės daugu
mos.

Nors ir gyvendami čia 
šioje laisvės šalyje esa
me visi savo — lietuvių -I-'' ■■

VIRŠUJE: A. Valeikos sukur
tas scenovaizdis pirmam V.K. 
Banaičio operos Jūratė ir Kas
tytis veiksmui. Juoda - balta 
nuotrauka negali perduoti viso 
grožio irspalvųžaismo,kuriam 
įkvėpimo dailininkas ieškojo jū
ros dugno spalvotose nuotrau
kose. Opera statoma Chicągos 
Marijos Aukšt. Mokyklos salė
je balandžio 29-30 ir gegužės 
6-7 dienomis. (Žiūr. V. Meš
kausko str. "Tapatybes reika
lu" 5 psl.)

stoti priešo ginklų pra
našumą. Karas Vietna
me tai labai ryškiai pa
brėžė.

Visa tai kalba už san
tykių su R. Kinija užmez
gimą. Ir skeptiškai žiū
rint: naudos gali būti dau
giau negu žalos.

tautos dalis. Ir todėl 
mums neatšaukiamai už
dėta pareiga išlikti akty
viais lietuviais, išlaiky
ti lietuviškumą ir tą lie
tuviškumą perduoti jau
nesniajai kartai.

Išlikti aktyviu lietuviu
— tik trijų žodžių saki
nys slepiąs savyje 
visiems mums neleng
vas pareigas. Slepiąs sa
vyje lietuviškosios poli
tikos, lietuviškosios by
los, lietuviškų reikalų 
gynimą ir jais rūpinimą
i.
Išlaikyti lietuviškumą

- tik du žodžiai s lepią 
savyje lietuviškosios 
kultūros — tai yra lietu
viškos kalbos, mokyklų, 
spausdintojo žodžio ir 
visų kitų kultūrinių.ap
raiškų ugdymą ir jų iš
laikymą.

Lietuviškumą per
duoti jaunesniajai kartai
— tai jaunimo proble
ma, nepaprastai jautri 
ir labai nelengvai spren
džiama dabartinėse są
lygose.

Stabtelkim ties pirmą
ja problema išlikti akty
viu lietuviu.

1918 metais Nepriklau 
somybės akto signata
rai savo ryžtingu veiks
mu pasirašydami Nepri
klausomybės aktą, pra
dėjo visai naują lietuvių 
tautai epochą. To meto 
sąlygomis tie du desėt- 
kai vyrų susirinkę kuk
liose patalpose Vilniu
je politinių realistų tur 

(Nukelta į 2 psl.)
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Clevelande surengto Vasario 16 minėjimo programos dalyviai suCiurlionio Ansambliu. Stovi iš kairės: 
kanklininkių vadovė O. Mikulskienė, PLB pirm. St. Barzdukas, minėjimo pagrindinis kalbėtojas sve
čias iš Chicagos inž. J. Jurkūnas, akt. V. Žilionytė, akt. Z. Peckus, ansamblio vadovas komp. A. Mi
kulskis, akt. V. Plečkaitis, ir akt. Ig. Gatautis. J. Garlos nuotrauka

Mūsą pareiga iš
(Atkelta iš 1 psl.) 

būt buvo laikomi pusiau 
pamišėliais. Bet tų vy
rų nesusvyruojantis ak
tyvumas suteikė lietuvių 
tautai 22 metus laisvės. 
Per tuos 22 metus išau
go nauja karta, žymiai 
padidėjo tautos dvasi
niai ir medžiaginiai re
sursai, Ir tų 22 metų ka. 
pitalu ir gyvename mes 
čia ir ten savo krašte 
dar ir šiandien ir tikiu 
kad tas kapitalas palai
kys tautos gyvastingumą 
ir ateity. Tai ir yra 1918 
metų vasario šešiolik
tosios signatarų akty
vaus žygio esmė ir 
prasmė. O mes apleis
dami savo žemę žadė
jome būti aktyviais re
zistentais, žadėjome iš 
tikimybę savo kraštui ir 
tautai.

Be abejo ir šiandien 
mes nešiojame visi tą iš
tikimybę, bet patogiose 
gyvenimo sąlygose mū
sų aktyvumas ir mūsų 
dinamiškumas jau dauge
liu atveju teliko kaip 
blėstančios žarijos gra
žiame židinyje. Ir net di
delės aukos, kaip Bra
žinskų, Kudirkos ir Si- 
mokaičių, nevisadalOO% 
sujudina mus aktyves
niam lietuviškos bylos 
gynimui. Ir ne visada 
mūsų veiksmai, o tuopa 
čiu‘ir mūsų kišenės, už- 
liuliuoti kasdienio gyve
nimo patogumų ir ruti
nos, galima būtųpavadin 
ti ryžtingu įsijungimu į 
bendrą lietuvišką darbą, 
tiek kiek kiekvienam 
kaip aktyviam lietuvių 
tautos nariui prikausy- 
tų.

Žinau, kad tamstos tu
rite priekaištų mūsų 
veiksniams, mūsų orga
nizacijų vadovams ir vi
siems visuomeninin
kams. Bet kas gi yra to
bulas? To negalėčiau 
jums tvirtinti. Ir be to, 
ne mano šios dienos te
ma.

Niekados nepamirški
me, kad mūsų tauta ir 
mūsų jaunimas nori iš 
mūsų gyvo lietuvišku
mo. Tą gyvą lietuvišku
mą jiems suteikti yra 
mūsų pareiga ir kiekvie 
no iš mūsų asmeninė at
sakomybė. Tuštuma 
mūsų jaunimo sieloje 
šaukiasi užpildymo — 
jei patys to neužpildysi- 
me užpildys ją kiti. Pra
dedant nekaltomis kultū 
rinėmis priemonėmis 
mūsų pačių vaikai gali 
būt įtraukti net mūsų 
priešų stovyklom

Antroji problema yra 
tuviškumo išlaikymas, 
arba mūsų kultūrinė 
problema.

Tiesa kad dabartinės

likti lietuviais...
kultūrinės apraiškos 
nors ir nevisada pasiek
damos aukščiausio lygio 
yra gyvos ir ne retos. 
Chorai, ansambliai, šo
kių grupės ir kiti kultū
riniai įvykiai su dideliu 
ryžtingumu išlaiko tą lie
tuviškumo ugnelę ir 
nuolatos ją kursto. Netu
riu statistinių davinių ar 
jų skaičius didėja ar ma
žėja — bet praėjusi dai
nų šventė dainininkų 
skaičiumi, o ypač vaikų 
choras, nerodė tendenci 
jos mažėti, betpriešin 
gai gal net augti. Tai 
mus guodžiantis faktas.

Bet baimė ima su mū 
sų lietuvių kalba ir lie
tuviškomis mokyklo
mis.

Štai 1968 m. lietuviai 
akademikai apgynė 15 
doktoratų, 1969 m. ap
gynė 15 doktoratų, 1970 
m. apgynė 18 doktoratų. 
Tai didelis skaičius mū
sų visuomenei. Tuo tar
pu lituanistinių dalykų 
studijos Fordhamo uni
versitete prigeso, Chi
cagoje vos vos tepasi
taiko. Priežastis stoka 
studijuojančių.

Pedagoginį Lituanis
tikos Inst. Chicagoje iki 
1968 metų pabaigė 14 su 
pradžios mokyklos mo
kytojo teise ir 9 su 
aukšt. mokyklos moky
tojo teise. Ir šiemet iš 
kiekvienos grupės baigė 
7 asmenys. Palyginus 
per visą tą perijodą ne
sudaro net 40 asmenų. 
Ar ne permažas skai
čius? Ar ilgai išlaikysi
me lituanistines mokyk
las neparuošdami joms 
mokytojų.

Paimkime kitą sritį 
— grožinę literatūrą.

Per pirmuosius 15me
tų, tik išvykus iš savo 
krašto, nuo 1946 iki 1960 
metų, poezijos veikalų 
išleista 118, beletristi
kos 161, dramos 10, vi
so 289 grožinių veika
lų.

Per 1961-1970 m., de
šimt metų laikotarpy 
išleista 72 poezijos, 
75 beletristikos ir 14 
dramos, viso 161 veika
las.

Aš atsiprašau, mano 
statistiniai daviniai la
bai apytiksliai ir suves 
ti tik iš mūsų periodi
nės spaudos.

1960 metais Lietuvių 
Rašytojų Draugija turė
jo 98 narius. Natūrali 
mirtis retina jų skaičių. 
O kiek priaugo naujų, 
kas suskaitys, turbūt, 
ne 10.

• Priežastys — ne in
telektualinių pajėgų sto
ka — bet nepakankamas 
lietuvių kalbos mokėji
mas.

Per paskutinį dešimt
metį grožinės literatū
ros išleista 161 knyga. 
Pereitais metais Drau
ge radau, kad jieparda- 
vė knygų už 26,000 dol. 
Tikiu ir kiti pardavė, 
bet Draugas pagrindinis 
platintojas. Paskaičiuo- 
kit aritmetiškai, 26,000 
padalinkit iš 5, jei skai
čiuojam knygą 5 dol., ir 
jūs rasit, kad mes nenu
perkame vienos knygos 
net 300 egzempliorių.

Aš nežinau, ar nepirk
dami lietuviškų knygų 
nepadarysime savo kū
rėjų, kurių tarpe yra 
daug talentingų, muzie
jiniais eksponatais dar 
jiems gyviems tebesant.

Lietuviškumui išlai
kyt mums lieka lietuvių 
kalba ir lietuviškoji kul
tūra. Ar nėra atėjęs 
laikas, o gal jau ir pavė
luotas, kad mūsų visa 
lietuviškoji politika dau
giau palinktų tą krypti
mi. Ar mums nereikia 
visiems pergalvoti, kiek 
mes kiekvienas tą kultū
rinę veiklą paremiam, 
ją skatinam ir jai pade
dam. Pagalvokime? Ir 
pasistenkime patys sau 
duoti atsakymą.

Trečioji problema — 
jaunimo problema.

Jaunimas noripriklau 
syti organizacijoms. Tą 
parodo ansambliai, šo
kių grupės, skautai ir 
įvairios akademinės or
ganizacijos.

Bet kaip ir kiekvienas 
jaunimas yra skirtin
gas. Jau prieš 5000 me
tų pyramidėse rasta 
skundas vyresniųjų, kad 
vaikai labai pagedę ir 
jų neklauso.

Aš manau, kad nesi- 
vadovaukim tuo skundu. 
Natūralus tarpas tarp 
jaunimo ir senimo visa
da buvo ir visada bus. 
Bet žiūrėkime ir fak
tą.

1962 m. New Jersey 
apylinkėj Lietuvių Bend
ruomenės surinktais da 
viniais tik 25% jaunimo 
toj apylinkėje tebuvo ak 
tyvūs.

1969 m. Chicagoje 
mokyklose surinktais da
viniais, apklausinėti 
maždaug 400 mokinių, 
pareiškė:

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

DIRVA

a laiškai Dirvai
PATIKSLINIMAS 
J. VEBLAICIUL

Skaičiau E. Čekienės 
straipsnį Dirvoje 1972. I. 7 
d. nr-y apie lietuvių radijo 
programas ir jos mintims 
pilnai pritariau. Bet labai 
nustebau vasario 2 dienos 
Dirvoje paskaitęs J. Veblai- 
čio laišką ginant dr. J. Stu- 
ką. Dar kartą susiradęs per
skaičiau aną-numerį ir ne
radau jokio kaltinimo nei 
Stukui nei kam kitam, tik 
pagrįstai įrodinėta, kad ge
nocidas ii- muzika nesideri
na. Nepažįstu nei p. Stuko 
nei p. Veblaičio ir p. čekie- 
nę tik iš raštų, bet labiau
siai mane stebina toks Veb
laičio sakinys-. "Išeina, kad 
transliacijos tikslas buvo ką 
nors tom giesmėm įtikinti 
arba ką nors įtaigoti..

Na, žinote, noriu paklaus-

Su tėvais kalba lietu
viškai 70%, kur kiti 30%? 
Su draugais kalba lietu
viškai tik. 3%. Po vieną 
knygą paskaito 23%. Pre
numeruoja Eglutę 18%. 
Perverčia lietuvišką 
laikraštį 65%. Visai nie
ko neskaito 26%.

Aš nevedu jus į pesi
mizmą, bet realus 
žvilgsnis mums priklau
so.

Jaunimas nemėgsta 
mūsų atsineštos hipote
kos iš Lietuvos. Jie ne
mėgsta mūsų atsineš
tų barnių, nesvarbu ar 
jie būtų su politiniu ar 
visuomeniniu atspalviu.

Mes dažnai vyresnie
ji pasižadame juos pa
remti, atsisakome bar
nius į juos nešti, bet 
kaž kaip apsisukę pa
mirštame ir ne vieną ir 
ne antrą kartą papildo
me vėl iš naujo tą nuo
dėmę, turbūt, kad ji 
mums maloni.

Pagalvokime, aš ne
noriu jums laiko užtęs
ti, mano pareiga buvo 
šiandien pristatyti jums 
problemą ir aš galvoju 
kad Vasario 16—toji die
na, tai ir yra diena, ne 
visada išklausyti tik is
torinių faktų, bet ir pa
tiems susimąstyti, kal
bėdamas apie šias lietu
viškojo gyvenimo prob
lemas, neturėjau tikslo 
ką nors barti ar papeik
ti. Tenorėjau, kad susi- 
mąstytumėte ir konsta
tuotumėte faktą ir pažiū
rėtumėm realiai. Tikiu, 
kad mūsų meilė savam 
kraštui, savo valstybei 
ir savo tautai ves mus 
tais ryžtingais keliais 
kuriais ėjo Vasario 16 
d. signatarai, kuriais 
ėjo mūsų savanoriai ir 
kuriais ėjo mūsų parti
zanai. Tikiu, kad lietu
vių tautos kančia, kaip 
gryna ašara nuplaus vi
sas kaltes ir kad mes vi
si ištikimai budėsime 
šią tamsią mūsų tautai 
naktį ir sulauksime 
skaidraus laisvės ryto. 

ti p. Veblaitį, tad kuriam gi 
tikslui tos lietuviškos radijo 
programos, kaip lygiai ir 
mūsų laikraščiai tarnauja, 
jei ne įtaigoti ir įtikinti tau
tiečius? Amerikiečių pro
gramos pagrįstos bizniu ir 
jų savininkai savo asmeni
niais sugebėjimais siekia 
didesnio biznio pataikauda
mi įvairios spalvos klausy
tojams. Gi lietuviškos pro
gramos, kaip ir spauda, 
mano nuomone turi kito
kius tikslus — palaikyti 
svetur lietuvybę ir ugdyti 
lietuvišką kultūrą, tam jos 
klausytojų ir remiamos ir 
jų pagrindinis tikslas yra 
savo programų turiniu įti
kinti klausytojus, o jei tu
rinys, kaip p. Veblaitis 
aiškina, nėra įtaigojantis, 
tai lietuvišku požiūriu to
kios programos neturi reik
šmės.

Kalbant apie transliuotą 
Aušros Vartų bažnyčios 
chorą, p. Veblaičiui noriu 
priminti, kad jokių bažny
tinių chorų okupuotoje Lie
tuvoje nebėra, aš pats ten 
pernai lankiausi ir gerai ži
nau. O jeigu yra pagaminta 
tokia juostelė ar plokštelė, 
tai tik bolševikų propagan
da klaidinti laisvajam pa
sauliui, kaip ir išleista įvai

DVIEJU SAVAIČIŲ
EKSKURSIJOS Į LIETUVA

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

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

lės aplankyti kitus jų pasirinktus Europos 
miestus.

Ekskursijos išvyksta iš Bostono, New Yorko 
ir Montrealio.

Grupėse dalyvių skaičius ribotas — 
NESIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės j

Trans-Atlantic Travel Service
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 027127 
Telefonas: 268-8764

Savininkė Aldona Adomonienė

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1972 m. vasario 18 d.

riom kalbom apie religijos 
laisvę knygučių. Jauni žmo
nės ne tik negali bažnyčių 
choruose giedoti, bet ir nors 
retkarčiais bažnyčią lanky
dami praranda darbą, mo
kytojai iš pareigų pašali
nami okupantui sužinojus 
apie jo tikėjimą. Tokiam 
kata likiškam didmiestyje 
Vilniuje beliko tik šešios 
bažnyčios, o kitos pavers
tos muziejais, sandėliais ir 
t.t. Apie religijos laisvę 
okupuotoje Lietuvoje p. 
Veblaitis gali pasiskaityti 
plačiau ir tame pačiame 
Dirvos n-ry, kur atspaus
dintas ir jo laiškas, anglo 
Mark Pottęr įspūdžius. Ar 
p. Veblaitis neskaitė nu
teisto kun. Zdebskio paro
dymų iš teismo Drauge ir 
Darbininke, kur jis tarp 
kitko sako: "Tikintieji jau
čia nelygybę prieš įstatymą, 
nes ateistai turi savo spau
dą, mokyklas, o tikintie
siems tai neleidžiama”.

Jei vieni kunigai už tikė
jimą kenčia ir kalėjimuose, 
miršta, o kiti atvažiavę įro
dinėja religijos laisvę, tai 
tokie stengiasi tarnauti 
dviem ponam. Mes tokių sa
vo tautiečių nenorim nei 
matyti nei girdėti, lygiai 
taip pat nenorim savo lietu
viškas radijo valandas gir
dėti ir rusiškų revoliucinių 
dainų vertimų.

A, B-nis
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Lietuviškoji spauda - tautinės 
sąmonės puoselėtoja

Dabar lietuviškos 
spaudos prieinamumas 
mums yra nesunkus. 
Spauda kas kart gerė
ja, tobulėja. Ir skaity
tojai vis labiau susigy
vena su spausdintu žo
džiu. Bet yra dar ne
maža tokių, kurie neno
ri įsileisti į savo pas
togę lietuviškos šviesos 
spindulio, kurį spaudos 
draudimo laikais su pa
vojais gaudė mūsų tau
tiečiai, už ką daug kas 
Sibiro taigose atsidū
rė. Tačiau reikia ma
nyti, kad tai ne koks 
prieš spaudą nusista
tymas, bet paprastas 
apsileidimas.

Susipratę lietuviai ži
no, kad lietuvybės ugnis 
įsižiebė ir buvo atgaivin
ta lietuviška spauda. Po
etas Goethe sakė, kad 
pergamentas (raštas) 
yra šventasis šulinys, 
kurio vanduo amžiams 
troškulį malšina. Ištik
tųjų, jei ne lietuviškoji 
spauda, gal seniai būtų 
spėjęs išsekti iš mūsų 
paskutinis lietuvybės 
šaltinis. Taigi savąją 
spaudą reikia brangin
ti, kaip tautinės sąmo
nės maitintoją. O kur 
dar mokslo šaltiniai, 
jei ne knygoje? Juk žmo
gus ne vien duona gyve
na. Reikia dar ir dvasi
nio peno.

Kas atmeta išmintį ir 
drausmę, tas nelaimin
gas; tokių viltis tuščia, 
jų vargai bevaisiai ir jų 
darbai nenaudingi —sa
ko Švento Rašto išmin
tis. Vadinasi, išmintis 

šviesi ir niekuomet ne- 
kyksta, ji pamatoma tų, 
kurie ją myli ir randa
ma tų, kurie jos ieško. 
Kas dėl jos budi nuo auš 
ros tas nevargs, nes ras 
ją sėdinčiąprie savo du
rų, — Swet Mardenas.

Bet, kaip numanu, dėl 
spaudos reikia budėti, 
jos ieškoti, tik ne nuo 
aušros, o nuolatos. Juk 
lašas akmenį pratašo ne 
jėga, o nuolatiniu kriti
mu. Žmogus tampa iš
mintingu ne iškarto, bet 
nuolat skaitydamas ir 
mokydamasis.

Jaunimas ypatingai tu
rėtų susirūpinti ir dau
giau skaityti nes atei
tis jo rankose. Valandos 
greit slenka, dingsta ir 
jų trūkumas slegia mū
sų pečius. Daug jų pra
bėga, mums nieko nepa
likdamos, nes mes ne
mokėjom, o gal nenorė
jom pasinaudoti....

Dienos eina į mus lyg 
dosnūs draugai, nešda
mos mums nežinoma 
ranka neįkainuojamų 
brangenybių. Bet jeigu 
laiko neišnaudojam, tai 
atsitraukia, niekad jau 
nesugrįždamos.

Juk viena darbo va
landa per dieną su kny
ga per 10 metų iš ne
mokyto gali padaryti 
žmogų mokytą. Per vie 
ną valandą į dieną jau
nuolis lengvai gali per
skaityti 20 puslapių gerų 
minčių. Tai per metus 
galėtų perskaityti 18 sto
rų knygų.

Lietuvos nepriklauso 
mybės metais kai kur bu

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

laikraštyje "Mūsų Kelias” (1947 nr.15-21)

(Pradžia Dirvoje nr.ll) MYKOLAS BIRŽIŠKA
16.

Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, o pas
kiau ir vėl ją praradus 
svetimųjų pavergtai, 
kiek kur apie ją Vaka
ruose berašoma ar be
sakoma, dažniausiai gė
rimasi jos nepriklauso
mybės laikais pasiekta 
ūkine ir kultūrine pažan
ga, o mes paprastai tik 
svetimtaučiais pasekda
mi imame gilintis į Ne
priklausomosios Lietu
vos gyvenimą ir jo savy 
bes, patys nustebdami 
prieš akis pasistatę įvai
riose srityse jos pasiek
tus laimėjimus.

Čia drąsi Lietuvos že 
mės reforma su pusės 
milijono hektarų parce- 
liacija, naujakūrių ir 
sutvirtintu mažažemių 
ūkiu, įvairių žemės ūkio 
šakų išplėtimu, o kitų ir 
įkūrimu. Čia išgarsėju
si Lietuvos ūkio koope
racija su plačiai ir ne 
Lietuvoje žinomomis 
centrinėmis "Lietūkio" 
"Maisto", "Pieno Cent
ro", "Lino" organizaci
jomis, dariusiomis treč
dalį visos prekybinės 
krašto apyvartos; čia ir 
"Lietuvos Cukraus", 
"Sodybos" ir kitos bend
rovės. Čia plati Lietu
vos užsienio prekyba, 
prasimušusi pro vokie
čių daromas kliūtis Ang- 
lijon, kurioje išpopulia
rino mūsų bekonus, 
sviestą, kiaušinius, pa
siekusi Egiptą, Alžyrą, 
Palestiną. Čia kylanti ir 
išsišakojanti Lietuvos 
pramonė. Gyva Lietu
vos miestų, miestelių, 
kaimo statyba su "Pa
lemono" ir kitomis ply- 
tnyčiomis. Klaipėdos 
uosto iškilimas ir Šven
tosios pavertimas uos
tu. Lietuvos geležinke
lių ir plentų statyba.

Čia dar platus Lietu
vos mokyklų tinklas su 
universitetu, žemės 
ūkio ir veterinarijos aka 
demijomis ir kitomis 
aukštosiomis mokyklo
mis priekyje, Lietuvai 
net jau nepriklausomy
bės nustojus apvainikuo
tas Lietuvos Mokslų Aka
demijos įsteigimu. Dar 
prieš 60 metų lietuvių 
studentų išpranašau
ta Kauno opera, konser
vatorija, meno mokyk
la. Kauniškiai Karo ir 

vo užrašyta ant naujai pa 
statytų mokyklų sienų 
šūkis: "Nemokyklai,bet 
gyvenimui mokomės". 
Mokiniams tas posakis 
gal ir nelabai buvo aiš
kus, bet tiems, kurie re
alų gyvenimą gyvena, 
yra pilnai suprantamas.

Lietuviška spauda 
anais laikais buvo stip
rus ginklas kovoje dėl 
Lietuvos nepriklauso
mybės. Ilgai reikėtų kal
bėti apie tuos visus li
teratūrinio, visuomeni
nio, politinio gyvenimo 
veteranus, kurie plunks 
na ir raštu tiesė nesu
griaunamus tiltų kelius 
į nepriklausomybę. Tai 
ir nūdien per spaudą ir 
knygą teiskim kelią į ge 
resnę, šviesesnę ateitį 
— Lietuvai laisvės at
gavimą!

J. Miškinis 

Kultūros muziejai, Šiau 
lių "Aušros" Muziejus 
ir kiti. Valstybinė uni
versitetinė ir kitos Lie
tuvos bibliotekos. Gyvas 
meninis ir literatūrinis 
sąjūdis, gausi išsišako
jusi periodinė spauda. 
Plačios šaulių, pavasa
rininkų, jaunalietuvių, 
ateitininkų, skautų ir ki
tos visuomeninės orga
nizacijos. Tautinė kultū
ringos kariuomenės įta 
ka visuomenei.

Čia, pagaliau, dar kie
tai tvirta Lietuvos lai
kysena pavojinga didkai- 
mynių atžvilgiu: ginkluo
ta kova dėl nepriklauso
mybės, Vilniaus byla ir 
jos gynimas Tautų Są
jungoje ir kitur, daugia
metis santykių nepalai
kymas su Lenkija, Klai
pėdos byla, ekonominis 
ir kitokis atsispyrimas 
Vokietijos agresingu- 
mui, griežtas hitleri
ninkų sudraudimas, Lie
tuvos laimėjimai tarp
tautiniame Haagos teis
me — kur čia viską besu
minėsime!

17.
Lyginamoji kraštų sta

tistika ne tik nemažina 
Lietuvos laimėjimų svo
rio palyginus su kitais 
panašaus didumo arba 
net ir didesniais už ją 
kraštais, o ir su to pat 
nepriklausomo gyveni
mo amžiaus kultūros 
Pabaltijo valstybėmis 
Latvija ir Estija, kai kuo 
ir su daug stambesniais 
kaimynais, bet ir užtikri
na mums rimtas ir gar
bingas pozicijas tarp
tautiniuose, tarpvalsty
biniuose santykiuose.

Čia hamburginio — 
pinneberginio Pabaltijo 
universiteto prof. Jur
gis Krikščiūnas visai ne 
seniai priminė mūsų vi
suomenei kelis tuo at
žvilgiu labai reikšmin
gus duomenis (str. Ko
kia buvo Nepriklauso
mos Lietuvos pažanga 
/Detmoldo "Lietuvių 
Žodžio" 1946 m. nr. 1
-10 ). Taip, mitybos at
žvilgiu, drauge su ki
tom dviem Pabaltijo 
respublikom, Lietuva 
pralenkė Vokietiją, 
Prancūziją, Čekoslova
kiją, nekalbant jau apie 
Europos rytų (TSRS!) 
ar pietų valstybes, ir ėjo 
tuoj po Anglijos. Jokio
je kitoje valstybėje ko
operatinis ūkio sekto
rius neturėjo tokio dide- 
lio palyginamojo svorio 
kaip Lietuvoje. Palygi
nus su keliomis nedide
lėmis, bet pažangiomis 
ūkio šalimis (Latvija, 
Estija, Danija, Švedi
ja, Olandija, Suomija, Ai
rija), Lietuvos derlius 
per 25 metus pakilo be
maž aukščiausiai, net 
86%, tuo atžvilgiu tik 
Suomijos (93%) tepra
lenktas. Pieno produktų 
eksportu Lietuva tenu- 
sileisdavo Danijai ir 
Olandijai, beveik prilyg- 
dama Latvijai. Linų 
pluošto gamyboje Lie- 
tuvo užėmė trečią vie
tą pasaulyje (po TSRS ir 
Lenkijos, čia daug ėmu
sios iš savo užimtos Lie
tuvos dalies), eksporte 
antrą, nekažinkiektepra
lenkiama milžiniškos 
TSRS, Pramonės darbi

ninkų skaičium ir gamy
ba Lietuva susilygino su 
seniau daug už ją pra- 
.moningesne Estija. Per 
28 metus Lietuvos aukš
tųjų mokyklų studentų 
skaičius pakilo apie 12 
kartų, kad ir neprilyg
damas Latvijai ir Esti
jai, tuo atžvilgiu ypatin
gai aukštai pakilusiom 
(Lietuvoje 1 aukštosios 
mokyklos studentas te
ko 480 gyv., kai Estijo
je 300 ir Latvijoje 250 
gyv.), bet vis dėlto to
kio aukšto kaip Lietuva 
studentų skaičiaus san
tykio su gyventojų skai
čium neturėjo Vokieti
ja, Anglija, Švedija ir 
daug kitų kraštų.

Visa tai mes čia atžy
mime ne pasigirti kam 
nors norėdami, tiktai 
tam, kad matydami to
kią savo tautos vietą ki
tų tautų, o mūsų respu
blikos — kitų respublikų 
tarpe, patys savyje stip- 
rėtume, drąsiau į save 
žiūrėtume, tvirčiau sa
vo tauta ir jos gajumu pa
sitikėtume. Juo labiau, 

■ (e< fAf
Pasitikdami didžiąją tautinę šventę vis ir vis pasigendame 

knygos apie savo tautinius didvyrius. Skepticizmo ir cinizmo nuo
taikoms užvaldant pasaulio protus, tikrosios vertybės jaunajai kar
tai darosi abejotinos, autoritetai niekinami, o tuo dvasiniu sugniuži
mu naudojasi komunizmas, visur pasalom įkišdamas savo apgaulin
gus šokius, kuriais lengvai susižavi jaunoji karta, godi bet kokių 
naujovių. Tačiau jaunimas visuomet turi savyje daug tyro idealiz
mo, tik reikia laiku suteikti tinkamą krypti, parūpinti gyvai įdo
maus ir konkrečiai uždegančio maisto jų širdims ir protams. O 
mes turime savo tautoje didžiai skaidrių žmogiško kilnumo ir va
lingo pasiaukojimo pavyzdžių. Kodėl tokia knyga jaunimui dar nepa
rašyta?

• Kun. J. Zdebskio kalba teisme heroiškai drąsiutiesos žodžiu 
mus vėl dar kartą -- po Simo Kudirkos panašaus nebijojimo žiū
rėti mirčiai į akis — sukrėtė ir sujaudino. Tai istoriški lietuviško 
tvirtumo liudijimai ateities kartoms. Tai savos tautos ir religijos 
gynimas prieš maskvinius tironus. Tačiau kun. J. Zdebskio žodžiai 
beldžiasi ir Į mūsų sąžines. Kai mes čia, medžiaginiais turtais ir 
savo gudrumų įsivaizdavimais aptekę, tebeaudžiame kovas dėl pi
nigo dalybų, visuomenę išskirstydami į savus ir tariamus prie
šus, tai kun. J.Z., komunistinių Pilotų nekaltai teisiamas ir kalė- 
jiman varomas, primena Kristaus žodį: Nė vieno žmogaus nelaiky
ti savo priešu!

• Irgi ta sunkiai pūliuojanti žaizda — išniekinos lietuviškos 
kapinės Chicagoje, kur kovoti dėl dorų tradicijų stoja vien eiliniai 
katalikai, savo dvasios vadovų nuvilti ir apleisti, ar ne kun. J. 
Zdebskio žodžių šaukiasi iš teismo salės: "Jei mes, kunigai... apie 
tai nekalbėsime — akmenys šaukti pradės... Ir jei mūsų, kunigų, 
neteis teismas šiandien, mus teis tauta! Pagaliau ateis Aukščiausio
jo teisingumo valanda..."

• Taip pat apie tąjį tariamai taikingą, kultūrinį ar kitokį bend
radarbiavimą su komunizmu ir ateizmu, kun. J. Zdebskio atkiša
mas mums labai skaudžiai liūdnas priekaištas, kad esą to dalyko 
— "niekad negali suprasti užsienyje gyveną tikintieji..." Argi mes 
tikrai negalime, o gal tik savo patogumų dėlei nenorime suprasti? 
Kad Maskva gudriai ir melagingai užsienį informuoja apie taria
mas religines bei tautines laisves, kad turistams net parodomos 
pamaldos bažnyčiose, o visa tai —’ tik apgaulūs pasityčiojimas... 
Po tiek gausių faktų, tiek kruvinų įrodymų vis dar nesuprantame, 
kad lietuvybės ir katalikybės "taikiame sugyvenime.su komuniz
mu" yra tik Maskvos nuslėptas durklas J nugarą...

• Mūsų apyjauniai intelektualai vis tebebando Įrodinėti, kad bol
ševikinėj sistemoj buitis gerėja, sąlygos gyventi žmoniŠkėja -- tuo 
būdu siekiama pateisinti mezgamus vad, kultūrinio bendravimo ry
šius. O štai tokias iliuzijas sumala Į dulkes žymusis rusų autorius 
Anat. Kuznecovas, prieš porą metų pabėgęs Anglijon ir ten gavęs 
politinį prieglobstį: "Esu giliai Įsitikinęs, kad Sovietų Sąjungoje 
žmogus dabar blogiau jaučiasi negu Stalino laikais!" Reiškia, kad 
geresnių butų kiekis, lygesni plentai, riebesnis kąsnis ar naujes
nis drabužis jokiu būdu nenuslopina žmoguje laisvės ilgesio, kad 
beviltiškumo atmosfera vis labiau slegia, kad nežmoniškumo varž
tai vis labiau skaudina. Todėl tad bendraujant su komunistiniu pa
sauliu vertinti vien jų ekonominės pažangos faktus, užsimerkiant Į 
dvasinį žmogaus kaip individo smaugimą— neatleistina intelektu
alinė nuodėmė...

• Metų pradžioje, ypač kultūros darbuose, laukiami nauji užmo 
jai - ph naf. L. Fondas, švęsdamas sukaktį, teatsikrato vaikiškos 
giesmelės: dalinti lėšas tartum savai kultūrai, o tik pagal asmeniš
kus prašymus. Visuomenė laukia paskelbiant kokio nors rimtesnio 
plano.... Jaunimo Kongresas vis dar garsinasi daugiau techninės pa
ruošos rūpesčiais, kai pagrindinio tikslo dalykai -- kongreso turi
nys permenkai ryškinamas... Kai mokytojai jau turi savo gerą žurna
lą Švietimo Gaires, mokinių tėvai (o jiems tebekalama,kad turi iš
mokyti lietuviškai skaityti dar prieš} mokyklą leidžiant!) — ligi Šiol 
laukia nesulaukia jokios pagalbos. V. Čižiūno knyga gera tik teore
tiniam pasiskaitymui, bet gyvai reikia praktiškesnių žinių, Įvedant 
nuolatinĮ puslapį kur nors laikraštyje, išleidžiant vadovėlį ar ką pa
našaus. Daugelis tėvų yra gerų norų, bet jų teigiamos pastangos 
sudūžta, kai nėra tinkamos pagalbos.

jog jei šiais lyginamai
siais skaičiais nesiten
kinsime ir prisiminsi 
me, kokia ir kokiose są
lygose lietuvių tauta ga 
vo savo nepriklausomy
bę atkurti, šie pliki skait
mens ne tik sausai, bet 
ir blankiai vaizduoja tik
rą jos pažangą — per šį 
trumpa 20 metų laiko tar
pą.

Taigi žiūrėkime:savo 
nepriklausomybės atkū
rimą Lietuva pradėjo su 
tūkstančiais kaimų, sa
vo pradžią kitų net nuo 
XIV a. valakinės refor
mos beturinčių, su medi
nėmis gryčiomis šiaudi
niais stogais, su medi
niais miesteliais ir kiek 
beįmūrintais miestais, 
kuriuose bemaž vieni ki
tataučiai, lietuviams ne 
tik svetimi, bet dažnai ir 
priešingi tegyveno; kad 
ne Lietgalių krašto san
tykiai, mūsų kaimynams 
latviams sunku būtų ne 
tik tai suprasti, bet ir 
tuo patikėti. Ne tik dva
rai, bet ir amatai, pre
kyba, pramonė, visuome
ninis ir iš dalies net kul
tūrinis gyvenimas pat 
pradžioje buvo daugiau 
šiai ne lietuvių, tik kita
taučių rankose. Bemaž 
per 100 metų maskolių

(Nukelta į 5 psl.)

sugyvenime.su
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VALENTINĮ GUSTAINĮ AMŽINYBĖN PALYDEJUSisi
1968 m. birželio 27 d.

Birželio 9 d. Kačergi
nėje Mykolaičio- Putino 
giminės ir draugai mi
nėjo poeto mirites pir
mąsias metines. Buvau 
ir aš su žmona, susi
rinko didokas būrys se
nesnės ir jaunesnė kar 
tos atstovų — Putino kū 
rybos gerbėjų. Buvo ofi
cialioji dalis su įdo
miomis paskaitomis 
apie rašytojo kūrybą, su 
jo poezijos deklamavi
mu. Ypač puikiai jo eilė 
raščius deklamuoja Vil
niaus dramos teatro ak
torius Laimonas Norei
ka, kuris tą savo meną 
parodė ir Kačerginėje.

Mūsų duktė liepos 15 
d. visam mėnesiui išva
žiuos į Druskininkus pa
sigydyti. Galimas daly
kas, kad vėliau ir mudu 
su Žmona Druskininkus 
bent porai dienų aplan
kysime. Tačiau faktinai 
tai vasarą ir Griškabū
dyje yra visai gerai: 
oras grynas, motorų 
triukšmo beveik negir
dėti, savo sodelis ir dar
želis su vaisiais ir uo
gomis ir t.t. Beto, la
bai pigus ir patogus su
sisiekimas busais su vi 
sais miestais ir mieste
liais, kada norime ir kur 
norime galime nuvažiuo 
ti. Matai, kaip tas amži
nas optimistas Valenti
nas moka į viską žiūrė
ti iš geros pusės!

Dėl nusilpusios šir
dies jokio fizinio darbe
lio nepajėgiu. Tačiau 
protarpiais vis dar kai 
ką užrašinėju, davinėju 
mokslų Akademijos ar
chyvui saugoti. Gal tūt, 
ateis laikas, kada tie už
rašai galės būti paskelb
ti kaip epochos dokumen
tacija.

Beje, apie Amerikos 
lietuvių veiklą tai mus 
reguliariai painformuo
ja v. o.A. todėl esame 
pusėtinai au courant ir 
apie jūsų operą, ir apie 
dailininkų parodas ir 
apie šokius ir t.t. Ste
bimės, kad jums netrūks
ta energijo!

***
1968 m. liepos 24 d.

Mus visus tris labai 
nudžiugino Tavo laiškas 
rašytas liepos 1 d. La
bai smagu išgirsti, kad 
mūsų žodinis įrašas į 
magnetofono juostelę lai
mingai Tave už jūrių -

MARIJA KASAKAITYTĖ

marių pasiekė, kad gavo
te išgirsti mūsų gyvus 
žodžius.

Kaip smagu, kad nuo 
lat tobulėjanti įvairiau
sių civilizacijos reik
menų technika, įgalina 
tokius nuostabius ryšius 
palaikyti, nepaisant dis
tancijų! ***

1968 m. spalio 20 d.

Pereitą vasarą buvo
me išvažiavę pasižmo
nėti į Druskininkus, ku
rie per pastarąjįdešimt 
mėtį yra išaugę į labai 
kultūringą, europinio ly
gio poilsių vietą: švarus 
miestelis su puikiomis 
sanatorijomis, parkais 
ir t.t. Tenai mus labai 
draugiškai priėmė seni 
mūsų prieteliai Motie- 
jaičiai, kurie savo darbš
tumu jau prasisiekė ir 
patys pasistatė gana jau
kų namą. Šiemet ir Juo
zą Motiejaitį reabilita
vo, ir jis yra dar svei
kas. Viešnagė Motiejai- 
Čiuose mums paliko kuo 
gražiausių atsiminimų. 
Mūsų dukra tai pas juos 
išgyveno net visą mėne
sį, liko Druskininkais la
bai patenkinta. Mūsų sū
nus su savo žmona savo 
atostogas praleido Kau
kazo kalnuose, į kur juo
du nuvažiavo savo mo
tociklu. Mūsų sūnus fak
tinai užaugęs Altajų kal
nuose, ir dabar tebe- 
mėgsta kalnų orą bei jų 
padairą. ***

Griškabūdis, 1968 m. 
lapkričio 28 d.

Rašau šį kartą jud
viem abiem laišką vie
name voke, nes gerai 
žinau, kad Brolis ir Se
sutė jį skaitysite. Visų 
pirma iš anksto atsipra
šau, jei šis mano laiš
kas judviem sukels nos
talgijos jausmų. Aš tai 
labai giliai jaučiau nos
talgijos skausmus, kai 
buvau toli nuo savo gim
tinės... Kas kita dabar, 
kai man lemta gyveni
mą baigti tose pačiose 
vietovėse, kur jį pradė
jau. Laikas nuo laiko pa- 
sivažinėdamas po Lie
tuvą, aš kiekvieną kartą 
vis prisimenu poeto žo
džius: "Gražu mūs Lie
tuvoj!"... Keičiasi jos 
gamtovaizdžiai, ypač 
keičiasi ir gražėjamies- 

tai. Labiausiai man pa
tinka Vilnius ne tik sa
vo istorija, savo isto
rine architektūra, mo
derninės civilizacijos 
įsisavinimu, bet kažko
kia ypatinga jaukaus 
miesto dvasia, ypač kai 
čia pasitaiko susitikti su 
jaunesniųjų kartų šau
niais atstovais — susi
pratusiais inteligentais, 
kurie reiškiasi kaip ga
būs savo sričių specia
listai — architektai, dai
lininkai, muzikai ir aps
kritai mokslo bei meno 
barų atstovai. Dabar jų 
yra jau dideli skaičiai, 
ir savaime suprantama, 
kad jų tarpe yra daug są
moningų, gerai galvojan
čių asmenybių. Mums, 
seniams tai yra didelė 
paguoda, kad jaunesnėse 
kartose matome tiek 
daug ir tokių gabių mū
sų tautiečių. Mūsų žmo
nės dirba daug, gyveni
mas kunkuliuoja, vietoje 
nestovi. Tai matant, 
man visuomet atsigauna 
mano, tur būt, įgimta op
timistinė nuotaika ir dėl 
ateities.

Rašau šį laišką po 
trumpos savo viešnagės 
Vilniuje, kur buvau per
eitą savaitę. Tenai ma
ne visuomet labai nuo
širdžiai priima ne tik 
mūsų kartos veteranai - 
vienminčiai, bet ir visa 
eilė jaunesnių kartų bei 
modernesnių pažiūrų at
stovų...

Šia proga dar kartą no
riu priminti, kad aš Kau 
ne pasisiūdžiau labai ele
gantišką demisezoninį 
paltą iš judviejų dova
nos, taip patpasidižiuo- 
damas nešioju tai vieną 
tai kitą megztinį, kurie 
man labai "prie veido". 
Labai naudingos ir visos 
kitos per abudu kartus 
atsiųstos dovanos, ypač 
tos nuostabiosios skepe
taitės, kurios pas mus 
labai didelėje madoje...

Bijau sukelti Tau ir 
Taviesiems nostalgijos 
skausmų, pasakodamas, 
kaip dabar atrodo mūsų 
gimtinė, kokie dideli pa
sikeitimai joje įvyko ir 
kokie poslinkiai toliau te
bevyksta. Raminuos tuo, 
kad ir pas jus gyveni
mas vietoje nestovi, kad 
šuoliais žengdama nau
jųjų laikų technika su 
nuostabiais kasdieni
niais išradimais taip pat 
ir pas jus labai greitai 
keičia gyvenimą...

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

Kalbant apie mano šei
mos gyvenimą, reikia 
pasakyti, kad savo kai
me gyvename gana idi
liškai... dukters uždar
bio ir žmonos pensijos 
mums pilnai užtenka 
maistui ir bėgamie
siems ūkiniams reika
lams. ***

1969.IV.30
Nežinau, ar verta Tau 

pavydėti tokių ilgų tu
ristinių kelionių po Eu
ropą?!... Žinoma, daug 
ko labai įdomaus pama
tysi, bet ir gerokai pa
vargsi.

Būdamas Ženevoje 
prisimink ir mane, kai 
mes tenai keletas lie
tuvių sukomės tarptau
tinės publikos sūkuriuo
se. Gražūs ir įdomūs 
buvo tada laikai!...

Mes kol kas tebesi
laikome po senovei, esa
me apysveikiai, geros 
nuotaikos. ^Tikrai, netik 
pas. jus, bet ir pas mus 
yra daug puikaus susi- 
pratusio lietuviško jau
nimo, kuris gražiai pasi
žymi įvairiausiose kūry
binio gyvenimo srityse. 
Mane tai labai optimis
tiškai nuteikia dėl mūsų 
tautos ateities...

J. GRAUDA

Kaip griaunamas penkmečio 
planas

Sausio antrą dieną vienas iš Vilniaus civilinės 
metrikacijos punktų laukė pirmosios susituokiančių 
poros. Tarnautojai jautėsi pakiliai. Ant stalų matė
si gėlių puokštelės. Vyrai aukščiau patempė kak
laryšius, moterys tirštai pasipudravo.

Ant patefono gulėjo, parengties stovyje plokš
telė. Tai buvo Mendelsono "Vestuvinis maršas". Ka
da pareigūnas paskelbia jaunuosius esant vyru ir 
žmona, paleidžiama "Vestuvinio maršo" melodija. 
Taikiai užmirštamas Heine posakis, kad vestuvinė 
muzika jam primena maršus, lydinčius karius įką
rą, į permanentinį mūšį.

Vos prasidarė įstaigos durys, įpatalpąįsiver
žė susijaudinę ir besistumdą du klijentai. Tai buvo 
pora, sutuokta pereitų metų paskutinę dieną.

— Aš nenoriu to pašlėmėko, — rėkė jaunoji 
moteris. — Ištuokite muš tuč tuojau.

— Man nereikia tokios žmonos, — švirkštė 
ašaras vyrukas.

— Kas jums yra? — paklausė pareigūnai.
— Mūsų charakteriai nesutinka, — patikino 

abu klijentai. — Mums jau užtenka,
— Jūs ne ten pakliuvote, —paaiškino pareigū

nai. — Mes negalime ištuokti. — Tai skyrybų sky
riaus darbas.

— Kur tas skyrius?
Jiems parodė. Ir jie abu, už rankų susiėmę, iš

bėgo nurodyta kryptim.
— Greičiau, — suriko jaunoji, — kad būtumėm 

ten pirmi!
Santuokų skyriaus pareigūnas bejėgiai pažiūrė

jo į pirmos santuokos iškilmių laukiantį korespon
dentą ir paaiškino:

— Per metus turime Vilniuje keturius tūkstan
čius santuokų ir... tūkstantį tris šimtus penkiolika 
skyrybų. Kas trečioji santuoka bematant nukeliauja 
į skyrybų skyrių.

Jis atsiduso ir pridūrė:
— Juk tai penkmečio plano griovyba.
Korespondentas tam pritarė. Kaž kas paleido 

patefoną ir iškilnūs "Vestuvinio maršo" garsai su- 
derbino puokštes ant stalų.

— Skyrybų skyriui taip pat reikia muzikos, — 
nusišiepė korespondentas. — Tokiai muzikai tin
ka kulkosvydžių salvių imitacija su atomo bombos 
sprogimo akordais...

Taip tvirtina tarybinė spauda — ir mes atpa- 
sakojame.

• Prof. dr. Jokūbas Stu
kas, pasinaudodamas Seton 
Hali Universiteto skirtomis 
semestro atostogomis po 8 
metų darbo, nuo vasario 1 
d. duoda specialų kursą 
Nevv Yorko miesto Univer
sitete, rašantiems temas ir 
d i z e r tacijas aukštesniam 
laipsniui įsigyti. Dr. Stukas 
atsisakė jam universiteto 
prezidento siūlomos dekano 
vietą Georgetovvn Universi-

teto prekybos kolegijoje, kulteto N. Yorko miesto 
VVashingtone, nenorėdamas Univ ersitete direktorium 
skirtis su Nevv Yorko ir bei žinovu, dr. H. Kellar’iu, 
Nevv Jersey lietuvių visuo- ruošia naują knygą studi- 
mene. Dabar su žymiuoju juojantiems tarptautinę 
tarptautinės prekybos fa- prekybą.

Į3) Nijolė Jankutė

SAULĖGRĄŽŲ 
TVANAS NOVELĖ

"Žolės" dūmas buvo kartus ir dvokė suanglė
jusia virve. Nuo jo Marijai raudonuodavo akys. Ji 
greitai užsikosėdavo ir žiopčiodavo lyg žuvis, vi
siems aplink besijuokiant.

— įtrauk giliau! Va taip! — mokydavo ją Bo
bas.

— Nebūk šlapia višta! — žvengdavo balsai pro 
mėlynus dūmus.

Ir Marija traukdavo giliau., ir kosėdavo labiau. 
Tačiau bijojo neklausyti Bobo ir jo sėbrų. Gaujos bū
na žiaurios... Praeitą mėnesį policija parke atrado 
subadytą merginą. Padavėja buvusi taip pat... Laik
raščiai rašė, kad draugavusi su vienu iš Šeikų...

Nekartą, sėdėdama Džeko krautuvėlėj, Marija 
įtemptai laukdavo įsiveržiant policijos, kurią drįs
davo pašaukti tik mintyse. Bet policija niekada ne
atvažiavo. Ji negirdėjo Marijos minčių. Ji, turbūt, 
net neįtarė, kad Džiūsna Džekas tartum koks pasa
kų raganius pardavinėjo ne tik duoną, bet ir dūmą.

Tačiau toji krautuvėlė, tas Bobas ir jo sėbrai 
buvo geriau, negu girto tėvo lūšna anapus bėgių... 

negu įkyrėjusi Walgreen užkandinė... Džeko krautu
vėlėje Marija jautėsi priklausanti būriui... Reika
linga... Viena iš tų, kurie turėjo paslaptį! Tačiau 
ta paslaptim pasidalint su Timiu Marija nenorėjo. 
Niekada!...

— Nesuprasi... nesuprasi... — kartojo ji, glaus
dama verkiantį broliuką, — bet už Bobo aš netekė
siu. Nurimk! Bobas man niekas. Tik nuvažiuot įki- 
ną, Tik, na, kad visos pas mus Walgreen’eturi sa
vo berniokus...

Timis parietė kojas po savim ir, delnu trin
damas akis, prašė:

— Mesk tu jį, Maryte! Kam tau reikia tokio 
bernioko. Žiūrėk, aš tuoj užaugsiu ir būsiu mecha
nikas. Tėvą atiduosim į alkoholikų ligoninę... Pa
matysi, kaip galėsim visi gyventi! Aš uždirbsiu ir 
tau, ir mamai, ir Julei. O dvynus gal kas nors įsū
nys. Jie gražūs, kai nuprausti.

Pro suplyšusį lango tinklą ėmė skverbtis uodai 
ir mėnulis. Jis skaičiavo strazdanas ant Timio no
sies ir susuktų Marijos plaukų baronkytes.

— Tu jo nebijok. Pasakyk, kad baigta ir vis
kas! Jei gąsdins — tik pranešk man. Kobra ne 
Kobra, o man kas!

Timis pašoko ir vikriu boksininko smūgiu be 
garso suskaldė mėnesieną.

— Niukt į pilvą — grr! — Timis išvertė 
akis, iškišo liežuvį ir sudribo prie Marijos kojų.
— Baigta! Bobo nebėr! — krizeno jis sėsdamas.
— Aš žinau, kaip muštis!

— Timi, juokdary tu! — suprunkštė ir Mari
ja, bet giliai krūtinėje buvo šalta.

— Laikas miegot. Labanakt, Timuk! —pasakė 
ji.

— Okey, okey. Bet, kaip minėjau, jei Bobas 
lįs, pasakyk. Aš jam!

Dabar Marijai norėjosi apsikabint broliuką ir 
pravirkti.

— Ačiū! — tyliai sumurmėjo ji, apsiklodama 
galvą.

O naktis svirpė, čežėjo, šlamėjo. Mėnesiena 
pylėsi vidun karšta ir slopi. Tolumoj tebedundėjo 
į nematytus kraštus išūždamas ekspresas. Mari
ja gulėjo atvirom akim, galvodama, kad Bobas 
buvo biaurus ir kad ryt ji turėjo su juo susitikti.

— Parsivežk tik man benkartą! Išvysiu kaip 
kalę! — pasakė kartą motina Marijai ruošiantis 
išeit, kai lauke Bobas nekantriai birbino motocik
lą, o viduje dvokė neplautais vystyklais, alum ir 
pridegintu margarinu.

— Aš ne vakar gimus! — atkirto Marija, — 
ar nori, kad čia uždusčiau? — ir, trinktelėjusi 
durimis, išbėgo.

Dabar ji galvojo apie tai. Dabar jai buvo gaila 
motinos ir pačios savęs.

— Kaip pamesti Bobą? Sakyk, kvaily? — 
šnibždėjo Marija mėnuliui. Bet mėnulis tylėjo. 
Prieš rytą nutilo ir visa prerija, persmaugta bliz
gančiais bėgiais.

(Bus daugiau)
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reikšme...
(Atkelta iš 3 psl'.) 

valdžios ne tik buvo stab
domas savarankiškas 
Lietuvos švietimasis, 
taip, jog per keliasde
šimt metų išskyrus Sū
duvos kraštą, (mokyk
las neįsileista lietuvių 
kalbos, kai tuo pat me
tu net Latvijos ir Esti
jos vokiečiai baronai mo
kyklose toleravo latvių 
ir estų kalbas. Po 1794, 
1831 ir 1963 m. sukilimų 
išvežta tolimon Masko- 
iijon tūkstančiai gyvento
jų, ypačiai šviesuome
nės, o po 63 m. sukilimo 
lietuviams kaip katali
kams uždrausta buvo 
pirktis žemes, eiti ku
rias valdžios pareigas 
ir visaip jie buvo var
žomi, taip jog tūkstan
čiai jų nebetilpo savo 
krašte ir bėgo į Jungti
nes Amerikos Valsty
bes, ėjo (Latvijos, Len 
kijos, Maskolijos mies
tus darbo ieškodami, o 
ir mokslus išėję gavo 
daugiausiai dirbti už Lie
tuvos sienų toje pat Mas 
kolijoje, Lenkijoje ar 
kur kitur. Kaip tik tuo 
metu, kai pasirodė pir
mutinis latvių dienraš
tis (Petrapilyje), lietu
viams ne tik nebuvo duo
dama leidimų kad ir tik 
savaitraščiams spaus
dinti bet ir iš viso per 
40 metų maskolių buvo 
draudžiamas bent koks 
lietuviškas raštas, net 
elementorius, maldakny
gė ar kalendorius lie
tuvių kalba išleisti, nors 
toje pat Lietuvoje len
kai, kuriems Čia taip 
pat buvo uždrausta len 
kiškai ką spausdinti, ne 
kliudomai ir plačiai nau 
dojosi lenkiškais Varšu
vos leidiniais, žydai ir 
kiti nelietuviai vėl savo 
spausdiniais vertėsi.

Kai latviai sau sosti
ne gavo gražią, turtin
gą ir talpią Rygą, o es
tai savo mieląjį Tali
ną, mes ne tik nuo savo 
daugiamžės sostinės 
buvome atskirti ir ga
vome Kauno tvirtovės 
miestpalaikį kelti lai
kinąja Lietuvos sosti
ne, sukišdami milijonus 
į jos ir kitų miestų bei 
miestelių statybą, bet 
ir iš viso, pietų kaimy
nui atplėšus nuo mūs 
trečdalį 1920 m. liepos 
12 d. Maskvoje mums 
pripažintos tautinės mū
sų teritorijos, ėmėme 
kurtis moderninę vals
tybę tik dviem trečda
liais savo tautos pajė
gumo. Šiaip per visą 
lietuvių tautą ir jos kū
rybą sunkiu slogučiu gu
la trijų didžiųjų jos kai
mynų imperializmas, sa
vo grasomu pavojum ne 
leidęs jai pilnai ir tiktai 
kūrybiniam darbui pa
skirti, vertęs milijonus 
skirti krašto apsaugai ir 
trukdęs sveiką visuo
meninę ir net politinę 
Lietuvos raidą.

Visa tai turime turė
ti galvoje, įvertindami 
Lietuvos išeitą atkuria
mojo nepriklausomo
jo gyvenimo kelią ir ly
gindami jį bent su arti
miausių mūsų šiaurės 
kaimynų, broliškų mum 
dviejų Pabaltijo respu
blikų nepriklausomybės 
pasiekimais.

***
Tačiau nepabraukinė 

kime čia vien tik sun
kenybių ir kliūčių mūsų 
tautinei ir valstybinei 

kūrybai. Nepamirški
me, jog mūsų tautinis 
brendimas ir valstybi
nis atkūrimas turi ir to
kių savybių, kurios kad 
ir gal neatsvėrė, vis dėl 
to mažino anų neigiamų, 
jų Lietuvos istorijos 
veiksnių įtaką ir svorį 
ir kurių kitų mums ne 
vienas kaimynas pavy
dėjo ir tebepavydi.

Juk dar carinių laikų 
katalikybės ir tautybės 
persekiojimai Lietuvo
je įkietino tautinį lietu
vių atsparumą, spaudos 
uždraudimas sukėlė jų 
kovingumą ir pagreitino 
politinį brendimą. Ilga
metė kova dėl Vilniaus 
atgavimo ir Klaipėdos 
atlaikymo ne tik iš Lie
tuvos vyriausybės rei
kalavo sumanumo, ryž
tingumo ir apdairumo, 
bet tąja kryptimi ir vi
suomenę brandino. Pats 
teritorinis susispaudi
mas vertė ūkinį ir dva
sinį, tautinį ir valstybi
nį pajėgumą įtempti be
maž ligi pertempimo to 
kiose sąlygose sveikos 
valstybinės buities at- 
laikymui ir jos pažan
gios raidos užtikrinimui 
tarptautinėse ūkinėse ir 
kultūrinėse rungtynėse, 
atsilaikymui ligi galimo 
aukščio išvystyti reika
lingą greitį. Apie treč
dalį sveikų pajėgų iš Lie 
tuvos atėmusi gausinga 
išeivija Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse bent iš 
dalies tėvynei atsilygi
no, ypačiai gyvai, suma
niai ir energingai remda- 
ma savo tautos kovą dėl 
nepriklausomybės, o ir 
jos laisvo gyvenmo me
tu kuo galėdama jai tal
kininkaudama. Tarybi
nės santvarkos įsigalėji
mas maskoliškoje Eu
razijoje ne tik grėsė Lie - 
tuvai susilaukti čia savo 
eilės, bet ir, antra ver
tus, padėjo lietuvių tau
tai griežčiau kratytis 

daugiau kaip per šimt
metį ją veikusios rytie
tiškos įtakos ir greičiau 
stiprinti savo senus, bet 
maskolių gerokai susilp
nintus saitus su Vakarų 
pasauliu.

Ypatingos reikšmės 
čia turi dar tautoje gy
vos tebelikusios Didžio
sios Lietuvos Kunigaikš 
tijos, jos galios ("nuo 
jūrų ligi jūrų", lenkų pa 
sisavinta "od morza do 
morza") ir garso tradi
cijos, keliančios tautos 
dvasią ir garbės jausmą 
santykiuose su kitomis 
tautomis. Dar labiau — 
sodietiškoji šviesuome
nės kilmė ir jos neatitrū
kimas nuo kaimo visuo
menės .

Čia dar jokioje kitoje 
tautoje mūsų laikais jau 
nebežinomas toks ne
paprastai didelis Lietu
vos kunigų artimumas 
liaudžiai, iš kurios jie 
yra kilę, jų gyvas ir 
įvairus veikimas visuo. 
menėje, literatūroje, po 
litikoje. Tuo atžvilgiu 
katalikiškųjų tautų pa
saulyje Lietuva užima 
tik jau pirmą vietą.

20.
Tad nesistebėsime 

Nepriklausomosios Lie
tuvos pažanga ir sukles
tėjimu ir suprasime mil
žinišką istorinę jos ne
priklausomybės atgavi
mo reikšmę. Tik nepri
klausoma Lietuva taip 
galėjo pakilti.

Taigi Vasario 16-to- 
sios dienos nieks ne
įstengs išbraukti iš lie 
tuvių tautos istorijos, ne 
tik iš jos praities rašy
tų lapų, be ir iš tau-

DIRVA_______________ _________________________
VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

TAPATYBĖS REIKALU
JŪRATĖS IR KASTYČIO STATYMO PROGA

Nepriklausomoje Lie
tuvoje išaugę ir subren
dę, mes nemėgom lenkų 
ir rusų. Pirmi buvo PO
NAI, išdidūs kumiečių 
engėjai, antri —BOLŠE
VIKAI. Nežinau ar taip 
pat atrodo ir Pono Die
vo akimis žiūrint. Už tat 
kartais kyla abejonių ar 
tokia pažiūra buvo tei
singa ir reikalinga. 
Ypač atsidūrus svetima
me krašte. Antra ver
tus, kaip tik Čia tą reiš
kinį lengviau suprasti. 
Ir Amerikos negrai iš
ėjo su šūkiu "Black is 
beautiful", kas reiškia, 
kad balta mažiau gražu. 
Atrodo, kad svetimųjų 
niekinimas yra būtina, 
nors ir neigiama, savo 
paties identifiakcijos,ta
patybės ieškojimo proce
so dalis.

Rusų ir ypač lenkų kul
tūrų įtaka Lietuvoje bu
vo tokia milžiniška, kad 
tikrai galima buvo pa
siųsti iš pykčio. Tačiau 
vien pykčio ar neapykan
tos neužtenka, reikia iš
kelti ir pozityvius savos 
kultūros bruožus. Tai 
jau ilgesnė ir daug sun
kesnė tapatybės ieškoji-

A. Va Ieškos Jūratės (Danos 
Stankaitytės) rūbui veiksme es
kizas, Kad suderintų rūbų spal
vą su scenovaizdžio spalvų žais 
mu dailininkas buvo priverstas 
pats nudažyti medžiagą. Rūbų 
išpildymas M. Kripkauskienės.

tos gyvenimo, iš jos gy
vos, nesibaigiančios ir 
nesibaigsiančios buities 
nes ji neužbaigė, neuž- 
anspaudavo praeities, 
tik aiškiai ir griežtai 
iškirto ir nužymėjo ke
lią tautos ateičiai. Tuo 
keliu eina aukštaičiai ir 
žemaičiai, zanavykai ir 
dzūkai, Vilniaus, Kauno, 
Gardino ar Seinų, Til
žės, Įsručio ar Karaliau 
čiaus lietuviai, savo tau 
tiečių karštai irenergin 
gai remiami, kur šie be 
būtų — Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse, Angli 
joje ir Škotijoje, Argen
tinoje, Brazilijoje ar 
Uragvajuje, Pietų Afri
koje ir tolimoje Austra
lijoje.

Neprlklausomybiniu, 
Vasario 16 d. nustatytu 
keliu per kovas, aukas, 
kančias žengia, parpuo
la ir vėl pakildama ei
na į priekį visa lietuvių 
tauta.

(Pabaiga) 

mo proceso dalis. Bet 
ji labai svarbi ypač da
bar, kai Lietuva vėl ati. 
daryta rusifikacijai su

Komp. V, K. Banaitis, operos "Jūratė ir Kastytis" autorius. 
rV. Maželio nuotrauka 

do, bais ėdamasis bet ko 
kia reklama, V.K. Banai

tokiom pasėkom, kad 
prašymai padidinti lie
tuviškų transliacijų skai
čių atsiduria (atsikirti
mą: kam lieuviškai, jei 
beveik visi lietuviai su
pranta rusiškai ir tokiu 
būdu gali sužinoti tą, ką 
mes norime jiems pasa
kyti!

Vienaip ar kitaip kova 
už savitą kultūrą veda
ma krašte ir bent šiek 
tiek išeivijoje. Čia bent 
žodžiu. Institucijų su 
skambiais pavadinimais 
čia netrūksta, tačiau 
veikla paprastai pasibai - 
gia 'kermošiais', nors 
ir labai skambiais Kul
tūros Kongreso, Dainų 
ar Šokių švenčių var
dais. Be abejo jie svar
būs socialiai. Kiekviena 
proga, kuri suveda į 
krūvą išsiblaškiusius 
tautiečius, yra sveikin
tina. Deja, jų įtaka į tau
tinę kultūrą labai maža. 
Kas juos atsimins už me
tų ar kitų? Išeivijos 
vertingu įnašu į mūsų 
savitos kultūros lobyną 
liks tik kai kurie indi
vidualūs darbai, papras 
tai sukurti be jokios pla 
tesnės visuomenės tal
kos ar net pritarimo.

Jūratės ir Kastyčio 
opera duoda labai būdin
gą pavyzdį. Niekas tur 
būt tiek nesisielojo dėl 
mūsų muzikos savotiš
kumo kaip kompozito
rius V.K. Banaitis. Gali 
sakyti, kad jo gyvenimo 
tikslas buvo išskirti iš 
mūsų liaudies dainų vi
sas svetimas, ypač sla
viškas įtakas ir įrodyti, 
kad mes turime kaž ką 
specifiniai lietuviško. 
Kad tai svarbu, gali įro
dyti ir Jurgio Karnavi- 
čiaus opera Gražina. 
Svetimtautis jos pasi
klausęs ir per daug ne
sigilinęs, ją greičiau
siai kvalifikuotų kaip ru
sų operą. Taip pat ir 
daugelis mūsų populia
rių chorvedžių, ieško
dami efektingo liaudies 
darni efekto liaudies 
dainų išpildyme, dažnai 
paseka rusus. Dėl viso 
to V.K. Banaičio vaid
muo kovoje už tautinę 

tis liko platesnei visuo
menei ir jos vadams ma
žai žinomas. Tarp kitko 
jis buvo labai griežtas ir 
Nepriklausomos Lietu
vos kultūrpolitiko ir 
ypač teatro tvarkymo 
kritikas. Jo nuomone 
per daug dėmesio ir lė 
šų buvo skiriama Kauno 
operos ir ypač baleto 
pastatymams bei im
portuotų rusų menininkų 
išlaikymui. Tas lėšas bū
tų buvę geriau skirti 
bendram tautos muzikos 
lygio pakėlimui. Toje 
kritikoje buvo nemažai 
teisybės, tačiau likimo 
ironija norėjo, kad kaip 
tik Kauno opera prisi
jaukintų nemažą operos 
mėgėjų būrį, kuris savo 
keliu įgalino Chicagos 
lietuvių operos egzisten
ciją. O toji savo keliu 
pas Banaitį užsakė ope
rą.

Sakyti 'užsakė' gal ir 
būtų netikslu. Banaitis 
kratėsi bet kokių hono
rarų, o ypač avansų nors 
gyveno sunkiai įsivaiz
duojamame skurde. Tik 
vėliau jo sveikatai vis 
daugiau šlijant priėmė 
piniginę pašalpą. Jis no
rėjo tik savo parašyto 
operos klaviro išleidi
mo t.y. savo darbo pali 
kimo ateičiai užtikrini
mo. Tas ir buvo pada
ryta.

Statyti jos tačiau ilgai 
nesiryžta. Dėl tos pa
prastos priežasties, kad 
jei nori statyti kokiąpa- 
saulinę operą gali jai iš 
sinuomoti gaidas, de
koracijas, kostiumus, te 
reiki išversti jos teks
tą. Pagaliau matyda
mas jos pastatymus ki
tuose teatruose, gali 
juos pamėgdžioti. Ori- 
giniaiai operai pastaty
ti reikia daug daugiau 
darbo, vaizduotės, su
gebėjimo ir... lėšų. Pi
niginiai skaičiuojant, 

' svetimą operą gali pa
statyti už 30.000 dolerių 
Jūratės ir Kastyčio biu 
džetas siekia 50.000. 
Per numatytus keturis 
spektaklius, jei visos 
vietos bus išparduotos,

tapatybę yra labai svar
bus.

Būdamas labai kuk
laus, bet garbingo bū-

Nr. 14—5

Kastytis (Stasys Baras) pir
mame veiksme.

numatoma surinkti 38. 
000 dolerius. Skirtumas 
12.000. Prie jo dar rei
kia pridėti orkestra- 
cijos ir gaidų perraši
nėjimo išlaidas, kas jau 
bus beveik 20.000ardau 
giau.

Tiesa, viską suėmus 
Jūratė ir Kastytis gal ir 
nekaštuos tiek, kiek Kar• 
navičiaus Gražinos pa
statymas Chicagos ope
ros rūmuose, kuris at
siėjo 76.000. Tos išlai
dos buvo didesnės, nes 
einant į didžiųjų teatrų 
patalpas reikia naudotis 
ir jų technišku persona
lu, kuris yra nepapras
tai brangus. Statant Ma
rijos mokykloje daug ką 
galima atlikti savomis

(Nukelta į 6 psl.)

Jūratė paskutiniam veiksme.

Kastytis 3-me (vestuvių) 
veiksme.



Nr. 14 — 6

Iš jaunųjų koncerto sausio 15 d. Detroite. Padėkos žodį sakęs studentų pirm. Robertas Selenis, pia
nistas Jonas Govėdas (iš Toronto), programos pranešėja Aida Smalinskaitė, solistai - dainininkai Ra
mūnas Underis, Laima Underytė (abu iš Chicagos) ir Jonas Vaškevičius (iš Toronto).

K. Sragausko nuotrauka 

nas Udrys, Norimantas Ud- 
rys ir Mykolas Vitkus.

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS

VAIČIŪNO KŪRYBOS 
SPEKTAKLIS

Dramaturgo Petro Vai
čiūno kūrybos spektaklį 
rengia SLA 352 kuopos val
dyba kovo 19 d., 3 vai. Lie
tuvių Namuose. Meninę da
lį išpildys "Alkos" dramos 
sambūrio rinktinis sąstatas 
ir jaunimas. Bus išpildyta 
P. Vaičiūno kūrybos iš
traukos: poezija ir scenos 
veikalai.

1. "Tėviškės pastogėje" 
pjese vaizduojanti Lietuvos 
ūkininko kaimiečio buities 
gyvenimą. Parodama kaip

TAPATYBĖS

REIKALU...
(Atkelta iš 5 psl.) 

jėgomis, nors ir nuoma 
už salę jau siekia 1.000 
dolerių už spektaklį.

Negali daug ginčytis 
su operos valdybos ar
gumentu, kad jai įmano 
ma operos pastatymo, 
bet toli gražu ne jos pa
ruošimo našta. Tam rei
kalinga platesnė visuo
menės talka, kurią ra
sit ir būtų galima suor
ganizuoti savo jėgomis, 
jei šią vasarą dar nebū
tų du stambūs įvykiai 
— šokių šventė ir Jau
nimo Kongresas, kuris 
kainuosiąs 160.000 dole 
rių. Atseit, aukų bus pra 
šoma ir daug ir dažnai. 
Kas tarp kitko įrodo, kad • pirmininkas Kazys (dogelis 
išeivija neturi jokios kul
tūros politikos, viskas 
daroma . atsitiktinai ir 
grynai privačia inicia
tyva, nors ir yra žmo
nių su skambiais titu
lais norinčių viską tvar
kyti ir net pinigų pvz. 
Lietuvių Fonde. Bėda 
tik, kad jiems, nors jie 
ir dažnai seka amerikie 
čius, neateina į galvą tų 
pavyzdžiu nustatyti ir 
pirmumą (priority).

savo pažiūrų 
išvaro savo 
iš namų, tik 
apsivedė ne-

seni tėvai dėl 
ir ambicijos 
mylimą sūnų 
todėl, kad jis 
turtingą samdinę.

2. "Aukso žaismas’’ pje
sėje atvaizduotas turtuolių 
dėsnių konfliktas. Paroda
ma kaip aukso dirbinių fab
rikantas, už auksą nori pa
daryti visus savo vergais ir 
nusipirkti iš menininko 
brangiausius kūrinius ir jo 
žmonos meilę . .. Pjesėje 
parodoma, kad žmonių są
žinė ir dorovė dar nenuper
kama už auksą.

3. "Prisikėlimas” komedi
ja vaizduoja, kaip turto iš
skaičiavimai griauna tau
rios moters — skulptoriaus 
žmonos jausmus ir paverčia 
ją tapti tuščia menkaverte 
miesčione, kuri sugriauna 
menininko-skulptoriaus gy
venimą ...

Spektakli režisuoja Jus
tas Pušdešris. Scenovaiz
džiai Vytauto Ogilvio.

LB APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

LB Detroito apylinkės 
metinis surinkimas įvyko 
vasario 6 d. Lietuvių Na
muose. Susirinkimui pirmi
ninkavo Jonas Urbonas, se
kretoriavo dr. Saulius ši- 
moliūnas. Susirinkimas bu
vo gausus. Valdybos narių 
metiniai pranešimai, buvo 
po ilgesnių diskusijų priim
ti.

Apylinkės Lituanistinės 
Mokyklos tėvų komiteto 

raštu išdėstė mokyklos fi
nansinį stovį ir prašė, kad 
mokykla toliau galėtų veik
ti, paskirti jai $500.00.

Po ilgų ginčų, išsiaiški
nimų ir diskusijų susirinki
mas nutarė tėvų komiteto 
prašymą patenkinti.

Į apylinkės valdybą iš
rinkti: Jonas Urbonas, Vla
das Selenis, Robertas Sele
nis, Martynas Stonis, Jur
gis šenbergas, Kazys Go
gelis ir Albertas Misiūnas. 
Į revizijos komisiją: Arū-

DIRVA

• Dievo Apvaizdos baž
nyčios ir kultūrinio centro 
statybos komitetui išsiunti
nėjus laiškus, aukos pakilo:

pasižadėjimais iki 82,118.00 
ir grynais jau įnešta $45,- 
747.00.

Pasižadėjimai ir aukos 
priimamos šeštadieniais ir 
sekmadieniais po pamaldų, 
o tarybos nariai ir abu ku
nigai priima kiekvienu lai
ku su jais susisiekus.

• Antanas Sukauskas, vi
suomenės veikėjas ir SLA 
200 kuopos pirmininkas, 
sausio pabaigoje savo šei
mos tarpe atšventė 65 gim
tadienį.

• Balfo metinis susirinki
mas įvyks vasario 20 d., 12 
vai. Lietuvių Namuose. Bus 
renkama nauja valdyba.

• Kaziuko mugė įvyks ko
vo 12 d. Lietuvių Namuose. 
Rengia skaučių ir skautų 
tuntai, kurie jau ruošiasi ir 
savo išstatytais dirbiniais 
žada pralenkti ir įvykusias 
Kaziuko muges. Jų dirbinių 
bus galima ir nusipirkti.

• Leonas Slančauskas mi
rė sausio 29 d. Priklausė 
SLA 352 kuopai. Velionis 
buvo gimęs 1888 metais Ru
diškių bažnytkaimyje, Jo
niškio apskr. Į Ameriką at

Studentų ir jaunųjų dailininkų parodos atidarymas sausio 16d. Detroito Lietuvių namuose. Dailininkus 
pristatė studentų pirm. Robertas Selenis. Iš kairės Rota Jusytė, Dana Giedriūnaitė, Irena Sventickaitė, 
Aldona Petrauskaitė, Robt. Selenis, Algis Skrebutėnas, Antanas Paškus, Karolė Veselkaitė, Liucijus 
Kulikauskas. Regina ir Liucija Garliauskaitės. K. Sragausko nuotrauka

Thiscardpraves youre you.
Ant Cleveland Trust BankAmericard bus jūsų nuotrauka. Tokiu būdu 

jūs visada turėsite neabejotiną asmens identifikaciją, nesvarbu kur jūs bū
tumėte ir kokiu tikslu norėtumėte tai panaudoti.

Priedui niekas kitas, išskyrus jus, negali ja pasinaudoti. Net jeigu ji 
būtų pamesta ar pavogta, jums nereikia rūpintis. Jūs nebūsite atsakingas 
jos panaudojimą. Nei vienai minutei. Nė už vieną centą.

Ir kadangi, tai yra labiausiai respektuojamo pasaulyje banko kortelė, 
tai duoda jums kredito teisę bet kur. Nėra patarnavimo mokesčio už pirki
nius jeigu padengiate prisiųstą sąskaitą 25 dienų laikotarpyje.

Ateikite ir prašykite veltui 
duodamos korteles bet kuriame

( U VI IAM) IRUSI

BankAmericard

CLEVELAND TRUST
ĮUI.iĮII.Ų.I.I.^

vyko 1913 metais. Pirmame 
Pasauliniame kare tarnavo 
Amerikos kariuomenėje ir 
buvo sužeistas. Gyvenda
mas Jakson, Mich, suorga
nizavo SLA kuopą. Pasku
tiniuoju laiku gyveno Mil- 
venda ėję, Mich. Liko žmo
na Ona, sūnus Leonas ir dvi 
vaikaitės.

• Detroito šauliai, nu
pirktam sklypui, prie Dai
navos, tvarkyti, adminis
truoti ir visais reikalais rū
pintis, išrinko 12 direktorių 
tarybą ir pasiskirstė parei
gomis: pirm. Mykolas Vit
kus, vicepirm. Vincas Ta
mošiūnas, sekr. Jonas šos- 
takas, finansų sekr. Vincas 
Rinkevičius ir ižd. Petras 
Bliudžius, nariai: Juozas 
Kinčius, Stepas Lungys, Jo
nas Balsys, Algis Bražėnas,
P. želvys, Antanas šiurkus 
ir J. Mačiulaitis.

Į šią direktorių tarybą 
įeina iš kiekvienos šaulių 
kuopos po 6 asmenius.

• SLA 352 kuopos susi
rinkimas įvyks kovo 5 d., 12 
vai. Lietuvių Namuose. Su
sirinkimas svarbus, nes bus 
renkama SLA Pildomoji

1972 m. vasario 18 d.
Taryba, ir visi nariai kvie
čiami į susirinkimą atvykti 
ir jame dalyvauti.

A. Grinius

PAGALVOK
Progresą mums neša 

ne ilgai kalbantieji, bet 
ilgai dirbantieji.

• Optimistas papras
tai randa šviesą ir ten 
kur jos nėra, tuo tarpu 
pesimistas... ją užgesi
na.

• Genijus yra sudary
tas iš 10 nuošimčių su
gebėjimų ir 90 nuošim
čių darbo.

• Gyvenime dažniau
siai sutinkame dvejopus 
žmones: vieni mus pra
džiugina kai ateina, kiti 
— kai išeina.

• Didiesiems plojimai 
yra lyg pentinai, silpnie
siems — jie yra tikslas.

• — Aš tau galiu pa
sakyti rungtynių rezulta
tus pirm negu jos pra
sidėsi

— Gerai, pasakyk.
— Nulis, nulis.
• Valgyklos patarnau 

tojos labai nudžiugo, kai 
jų vedėjas iškabino skel* 
bimą: Jei mūsųklijentai 
galvoja, kad patarnauto
jos nėra mandagios — 
tepasikalba su vedėju.

Paruošė V. Š

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES 

With or wilhout degree. Bolh 
Psychiatric and Clinical open- 
ings. Immendiately available for 
dny shift and a midnight vacan- 
cy. All Michigan civil service 
benefits.
Salary range $8.728 to $1 1,400 
annually, depending upon educa- 
tion and experience.

Contact J. E. GRIFFIN 
Personnel Officer 

YPS1LANTI STATĖ HOSPITAL 
Box A

Ypsilanti, Michigan
or phone 3I3-434-34OO, Ext. 115 
An Equal Opportunity Employer 

(10-16)

UAUIEL WiUIELM
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---------------------- (IŠKIRPTI)---------------- --------
Lietuvi, remk Lietuvių Bendruomenės darbus savo 

auka. Be visuomenės paramos mūsų rūpesčiai ir darbai 
liks be vaisių. Padėkite mums, siųskite savo auką, pasi
naudodami žemiau nurodyta iškarpa.

JAV LB Centro Valdyba

JAV LB darbui paremti skiriu $...............  auką
Pavardė ir vardas .............................................................
Adresas................. . ..........................................................

čekius ar money ord. rašyti; Lithuanian American 
Community Ine.
Auką siusti LB Finansų Tvarkytojui adresu:

Mr. P. Mitalas
7322 Oak Avė.
Philadelphia, Pa. 19126
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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 žurnalistas- 
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.

• Dail. Nijolė Vedegytė- 
Palubinskienė dalyvauja su 
dviem grafikos darbais 18- 
oje metinėje JCC meno pa
rodoje.
Už oforto darbą "Vėjo ma
lūnėlis” paskirta Il-oji pre
mija ir už medžio raižinį 
"Kanados peisažas” — gar
bės atžymėjimas. Darbų at
rankos ir premijų skyrimo 
komisiją sudarė Ohio Statė 
Universiteto meno skyriaus 
vedėjas Frank Rusicke ir 
Buffalo Statė Kolegijos me
no profesorius D. K. Wine- 
brenner.

• Vasario 16 minėjimo 
metu nauj. parapijos salės 
drabužinėj buvo kažkieno 
paimta svetima skrybėlė su 
inicialais STB. Tai padariu
sia yra prašomas paskam
binti nr. 531-9329, kuris pa
ėmė ten paliktą taip pat ne
savo skrybėlę. Atsikeisime.

• Šen. William B. Saxbe 
praneša, kad savo specialiu 
asistentu CIevelande pasky
rė James M. Petro, vietoj 
p a s i t r aukusio Raimundo 
Kudukio, kuris dabar užima 
svarbias pareigas Clevelan
do miesto valdyboje — Uti- 
lities Director for the City 
of Cleveland.

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo minėjimas CIevelande, vasario 13 d. praėjo sėkmingai. Viršu
je ALT Clevelando skyriaus pirm. inž. A. Pautienis kalba atidarant minėjimą. Prie scenos organizaci
jų vėliavos ir gilumoje Čiurlionio ansamblis atlikęs minėjime meninę programą. Apačioje minėjimo 
svečiai, tarp kurių buvo daug svetimtaučių, bei valdžios pareigūnų. J. Garlos nuotraukos

GRAUDUS LAISVOS TĖVYNĖS MINĖJIMAS
Neužmirštama 1918. II. 

16 dienos aktos reikšmė ne
priklausomos Lietuvos gy
venime ir baisi vėlyvesnė 
jos vergija — visa tai pri
siminta stipriomis ALTos 
Clevelando skyriaus pastan
gomis vasario 13 d.

Iškilmingoms pamaldoms 
susikaupta abiejose perpil
dytose mūsų bažnyčiose su 
tinkamo turinio pamokslais 
ir prakilniomis giesmėmis.

Popiet Naujosios parapi
jos svetainėn susirinkus per

• BRONIUI BUDREI- 
KAI yra laiškas iš Lie
tuvos. Prašome skam
binti (216) 481-3768.

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS UŽ PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indelius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,000.00.

400 dalyvių, energingas ir 
labai praktiškas skyriaus 
pirmininkas — inž A. Pau
tienis atidarė pirmąją iškil
mės dalį. Sumaniam vice
pirmininkui A. Jonaičiui 
įvesdinus 11 vėliavų, L.T.M. 
Čiurlionio ansambliui sugie
dojus himnus ir maldą, per
skaityti labai prielankūs 
valdžios atstovų proklama
cijos: Ohio gubernatoriaus 
J. Gilligan, Cuyahoga aps
krities pirmininko H. A. 
Corrigan ir Clevelando 
miesto mero R. Perk; skai
tė J. Ignatavičiūtė, J. Pet
raitytė ir E. Giedraitytė.

Trumpą, bet bičiuliškai 
esmingą žodį tarė Cuyaho
ga apskrities komisionie
rius Fr. R. Pokorny. Inž. A. 
Pautienis rekomendavo žy
mesniuosius svečius: mies
to valdžios kabineto narį 
inž. R. Kudukį, apskrities 
komisionierių viseto direk
torių G. Krech, Clevelando 
latvių sąjungos pirmininką 
A. Piterans, Estijos išlais
vinimo legiono atstovą B. 
Merik, Cevelando ukrainie
čių organizacijų sąjungos 
atstovus: B. Futey, B. Lis- 
cynesky, R. Wozniak, pro
fesorių G. Kulchycky ir ki
tus. Be to, gauta sveikini
mai: iš JAV senatoriaus R. 
Taft, kongreso atstovų — 
Ch. A. Vanik, W. E. Min-

shall, J. W. Stanton, Cleve
lando vokiečių sąjungų fe
deracijos pirmininko J; 
Wiewel, čekų atstovo J. 
Kocab, Cuyahoga apskrities 
kontrolieriaus G. Voinovich 
ir kitų.

Svarbus svečias iš Chica
gos, našus veikėjas, inž. J. 
Jurkūnas — puikus kalbė
tojas, iškėlęs daug opių 
klausimų visiems lietu
viams ir ypatingai jauni
mui. įtikino jpūdingai. Bai
goje nuoširdžiai priimta re
zoliucija vyriausybei, R. 
Švarco perskaityta.

Antroje dalyje Čiurlionio 
ansamblis dainavo; mišrus 
choras — Vydūno — Seno
vės atsiminimas — muz. K. 
Janz, moterų choras —

Gaudžia trimitai — muz. 
M. Petrausko, mišrus cho
ras — B. Balučio — Laisvės 
varpas — muz. A. Vanagai
čio, vyrų choras — L. Gi
ros — Savanorių maršas — 
muz. St. Šimkaus ir mišrus 
choras — Putino — Lietu
vio giesmė — muz. B. Bud- 
riūno. Raiška labai įtaigi. 
Atspalviai, kiek įmanoma, 
ištobulinti, gležni ir pavei
kūs. Bene daugiausia muzi
kalumo laimėjimų pasiekta 
Lietuvio giesmėje.

Bern. Brazdžionio "Vai
dila Valiūnas” skaityta su
stiprinta sudėtimi. Dalyva
vo ansamblis, kanklių or
kestras su solistėmis ir ak
toriai: Z. Peckus, Ig. Ga- 
tautis, V. žilionytė ir VI. 
Plečkaitis. Trumputį įvado 
skelbimėlį gražiai perskaitė 
D. Bankaitytė: šauni išvaiz
da, neabejotina tarsena ir 
žymiai stipresnis balsas, 
negu kitų pranešėjų. Bend
rai atrodo, kad tai nebuvo 
nei inscenizacija, nei dekla
mavimas, imant teoriškai. 
Bet dailiajam skaitymui kū
rinys pasirodė perilgas. Ak
toriai gerai atliko savo 
vaidmenis, nors tarpais kai 
kurie balsai silpnokai skam
bėjo. įdomi naujovė — cho
ro išsakomos atveikos. Tik
rai įtikinamos, bet retkar
čiais turėtų būti jausmin
gesnės. Kanklių orkestras 
ir solistės buvo nepaprastas 
visos programos pagražini
mas. Lepios plonybės sutei
kė daug tikro grožio, ke
liančio į svajingą pasakų 
pasaulį.

Meninės dalies dirigentą^
— komp. A. Mikulskis, kan
klių orkestro vadovė — O. 
Mikulskienė, choro vadovas
— R. Babickas ir režiso- 
rius — Z. Peckus.

Pasirodė ir Clevelando 
miesto galva R. Perk. Savo 
atsilankymu, mielais žo
džiais, garsiomis žiniomis 
apie Lietuvą, lietuvius ir 
mūsų kultūrą labai nudžiu
gino ir net sujaudino visus. 
Tokio artimo ir brangaus 
mums valdžios atstovo dar 
nebuvom turėję.

Savo dalyvavimu pager
bė minėjimą ir abu klebo
nai: kun. B. Ivanauskas ir 
kun. J. Angelaitis.

Kilniai pagerbti savano
riai kūrėjai: pulk. V. šen-

bergas, Vyt. Braziulis, J. 
Urbšaitis, dr. K. Pautienis 
ir J. Kašuba.

Išnešus vėliavas, pasi
smaginta prašmatn i o m i s 
vaišėmis, kur atidžiai ir pa
slaugiai visus aprūpino O. 
Pautienienė, A. Jonaitienė, 
Ir. Kapčiuvienė, A. Smels- 
torienė, E. šarkauskienė ir 
vikrioji jaunutė R. Jonai
tytė.

Dabartinė ALTos Cleve
lando skyriaus valdyba — 
inž. A. Pautienis, M. Bly
nas, A. Jonaitis, V. Stuogis, 
E. šarkauskienė ir A. Rut
kauskas.

Vladas Braziulis

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 Kedzovv, iš Kent Statė 
University, skaitys paskai
tą ”Aims of Lithuanian 
Community In Regards To 
Preservation of Lithuanian 
Culture”.

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

VA SA RIO 27 D. Sv- J urgip 
parapijos salėje kun. P. Urbai- 
čiui pagerbti pietūs. Rengia Sa
leziečiams Remti Komitetas.

KOVO 5 D. Grandinėlės kon
certas.

KOVO 11 D. Kaziuko mugė 
Naujosios parapijos salėje.

KOVO 12 D. Sekmadieni Ka
merinės muzikos koncertas.

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

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

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

BALANDŽIO 29 D. Clevelan
do Ateitininkų metinė šventė.

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

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 & U'illiam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

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

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

CLEVELAND. OHIO 44114

PILDO INCOME TAX.
Kreiptis tel.: 944-2683. 
________________(13-14)

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

Grandinėlės šokėjai ir muzikantai susirūpinę aptaria būsimus grupės koncertus. Kairėje stovi O. 
Kliorytė, tupi Alv. Narbutaitis — grupės pirmininkas ir visi kiti. Grandinėlė su nauja programa kon
certuoja kovo 5 CIevelande, kovo 18, 19 -- Chicagoje, balandžio 9 -- Detroite. J. Garlos nuotrauka

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

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

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN 
DIE MAKER 

For small progressive dien. Muši be 
able to build dies from parl prinl. 
Full time, topwHMes & benefits paid. 
8 hour day.

Call for Appoinlmenl 
TR 1-9010 

CASS MACHINE CO. 
691 Anloinelle, Detroit. Mieli.

(I (12-21)

V'ANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

DIE TRYOUT 
DIE MAKERS 

Afternoona only full benefil, 
HERCULES MACHINE 

TOOL AND DIE 
13920 E. 10 Mile 
AVarren, Mich.

(12.16)

FITTERS
MUŠT BE EXPER1ENCED IN CON- 
VEYOR AVORK. UNION SHOP. ALL 
FRINGE BENEFITS.
LOCATION NEAR CHRYSLER HIGH- 
LAND PARK AREA.

ASK FOR GEORGE SAVAS
313 868-1800

(12-14)



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Paštas praneša, kad 
pirmadienį, vasario 21 d., 
Washingtono gimimo dieną 
pašto Įstaigos bus uždary
tos ir laiškai bei laikraščiai 
nebus pristatomi, išskyrus 
tik "special delivery’’ siun
tas.

• Lietuvių Bendruome
nės East Chicągos apylin
kės valdybą, per savo iždi
ninką J. Liubiną atsiuntė 
Dirvai, spaudai paremti, 15 
dolerių auką.

Už’ lietuviškos spaudos 
sunkumų supratimą ir au
ką, LB E. Chicągos apylin
kės valdybai Dirva nuošir
džiai dėkoja.

MIRĖ MUZ. JONAS 
BYAUSKAS

Chicagoje vasario 8 d. 
mirė muz. Jonas Byauskas, 
77 metų amž., dar neseniai 
Chicągos visuomenės pa
gerbtas už nuopelnus lietu
vių dainai.

Velionis Chicągos lietu
vių muzikinėje veikloje 
reiškėsi nuo 1907 metų kaip 
pianistas ir akomponiato- 
ritis ir virš 20 metų vado
vavo Birutės chorui.

Svečiai spaudos baliuje Chicagoje klausosi malonių solistės Vandos Stankienės dainuojamų dainų. 
Nuotraukoje matome VLIKo pirmininką dr. J. K. Valiūną, LŽS-gos cv pirmininką kun. J. Vaišnį, SJ, 
sol. Dalią Kučėnienę — programos vedėją, Kučėną, rašytoją Antaną Gustaitį, baliuje skaičiusį humo
ristinę savo kūrybą, Vladą Selenį--svečią iš Detroito, Blinstrubus, dr. K. Bobelį, kun. J. Prunskį, Vy
tautą Kasniūną ir kit. ' V. Noreikos nuotrauka

• Rietuvių Enciklopedi
jos leidykla savo patalpose, 
So. Boston, Mass. 02127, 
atidarė knygų, žurnalų bei 
laikraščių parduotuvę. Lei
dyklos prašomos siūlyti sa
vo leidinius.

• Ona Tercijonienė mirė 
vasario 5. Palaidota St. Mi- 
chael kapinėse, Bridgeport, 
Conn., šalia savo vyro dr. 
Vinco Tercijono. Velionė 
mirė širdies priepuoliu bei 
negalavimų Riverside ligo
ninėj, Boonton, N. J. Ji gy
veno paskutinius 12 metų 
su dukros Aldonos Rygelie- 
nės šeima. Nuliūdime liko 
dvi dukros: Aldona Ryge- 
lienė ir Giedrė Kulpienė, 
sūnus Vincas ir 8 anūkai. 
Liko nuliūdusios ir velionės 
seserys: Emilija Putvytė ir 
Sofija Mantautienė su vyru. 
Ona buvo aktyvi Įvairiose 
organizacijose, ypač šaulių 
veikloj, ir atsidavusi vaikų 
auklėjime, čia, Amerikoj, ji 
apsiribojo veikla vietinėse 
lietuvių organizacijose ir 
šeimoj.

JUSTO PALECKIO 
SŪNUS DIPLOMATINĖJE 

TARNYBOJE
Patirta, kad iki pereitų 

metų sovietų ambasadoje 
Berne, Šveicarijoje, nuo 
1969 m. dirbo justas Pa
leckis junioras, to pat var
do sovietų veikėjo sūnus. 
Paleckis junioras iškeltas Į 
Maskvą ir dirba sovietų už
sienių reikalų ministerijoje. 
Prieš Berną jis atliko kelių 
mėnesių stažą sovietų 
basadoje Londone.

COLUMBUS

am-

LIETUVIŲ RESPUBLIKONU VEIKLA
muziką, 

dalyvavo

• Elenai Bradūnaitei iš
vykus j Los Angeles, Calif. 
tęsti studijų, suintensyvin
tas darbas bei tolimi at
stumai neleidžia jai pilnai 
Įsijungti į LB Tarybos veik
lą. Jos vieton pakviestas se
kantis Chicągos rinkiminės 
apygardos atstovas dr. Ka
zys Ambrozaitis, dabartinis 
Lietuvių Fondo Tarybos 
pirmininkas.

VASARIO 16-ji
Nepriklausomybės pa

skelbimo diena Colum
bus, Ohio, buvo prisi
minta vasario 12 dieną. 
Dauguma šios mažos lie
tuvių kolonijos narių su
sirinko į Marriott Inn 
restoraną, esantį prie 
Hamilton Rd.

Originalią ir labai 
įdomią programą paruo
šė Aldona ir Juozas 
Stempužiai, specialiai 
atvykę iš Clevelando. 
Juozas Stempužis kal
bėjo apie radijo reikš
mę tautinės sąmonės bu-

Paskutiniu laiku pasi
reiškė didelis susidomė
jimas Lietuvių Respubli 
konų veikla. Chicagoje 
ir apylinkėse įsisteigė 
keletas skyrių.

Lietuvių Respubliko
nų Lygos veiklai sustip
rinti, Centro Valdyba va 
sario 6 dieną surengė 
pirmąjį banketą Lietu
vių Tautiniuose namuo
se. Banketą atidarė Ly
gos pirmininkas Kazi
mieras Oksas. Banketo 
vadovu buvo Dr. Ferdi
nandas Kaunas. Buvo 
perskaityti gauti raštu 
sveikinimai: senato-

FOUNDRY 
MAINTENANCE 

SUPERVISOR 
Opening for experienced individual 

to supervise third shift maintenance 

personnel. Good fringe benefits. Send 

resume including salary requirements 

to J. G. Castings Co., 550 S. Liberty 

Rd., De!aware, Ohio 43015.

An Equal Opportunitv F.niplover
(13-17)

•MAINTENANCE 
SUPERVISOR 

Leading midvvesl foundry has 
immediate need for man with 
strong supervisory ability. Mušt 
be skiBed in arcas of mechanikai, 

hydraulic and eleclrical niain- 
tenance with emphasis on the 
eleclrical area. Solid experū?nce 
necessary. Wages commensurate 
wilh experience. Moving expenses 
paid. Excellent employee bene
fits. A. good opportunity with ex- 

panding company. Call or wrile: 

WEIL-McLAIN CO., 1NC.
Blaine St.

Barbara A. Wolter 
Michigan City, Ind. 46360 

(219) 874-5251
An Equ«l Employment Opport- 

unity Employ.T
(12-141

WANTED
IST CLASS SKILLED 

EXPERIENCED 

DIE CASTING HELP 
IMMEDIATE OPENINCS FOR 

TRIM DIE SETUP 
DIE CAST SETUP 

DIE CAST MACHINE 
‘ OPERATORS 

TO WORK IN CLEAN MODERN 

PLANT.

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

(13-19)

AUTOMATIC SĖT UP MEN 
For Brovvn & Shčirp. Mušt have job 
«hop experience only. No other need 
apply. Full company benefits, good 
vvorking conditions, and high hourly 

rate.
Call JOT. STUPAK 

216-228-7070
(10-161

dinime ir puoselėjime 
Nepriklausomybės ir da
bartiniais laikais. Savo 
kalbą jis pailiustravo 
įkalbėtomis juostomis, 
iš kurių išgirdome pasi
kalbėjimus su savano
riais kūrėjais, su "Ra
dio Dėde" Babicku. Gir
dėjome ir ištraukas iš 
Manilos radio translia
cijų, skirtų Sibiran iš
tremtiems lietuviams. 
Sol. Aldona Stempužie
nė pravedė meninę pro
gramą, kurioje įdainuo
tomis juostomis pailius
travo lietuviškos muzi
kos raidą nuo paprastų 
kaimo moterėlių padai
nuotų liaudies dainų iki 
sudėtingų, su dideliais 
orkestrais išpildytų mo
derniškų mūsų kompozi 
torių kūrinių.

Buvo priimta rezoliu
cija.

Minėjimą suorgani
zavo LB Columbus Apy 
linkės valdyba, kurią 
šiuo metu sudaro prof. 
R. Šilbajoris, A. Vasi
liauskas ir Z. Prūsas.

Columbus lietuviai 
yra dėkingi p.p. Stem- 
pužiams, kurie automo
biliu atvažiavo į šį mi
nėjimą išpildyti skonin
gai paruoštos, nešablo- 
niškos programos, (p)

riaus Richard Percy, 
gubernatoriaus Richard 
Ogilvie ir Lietuvių Is
torijos Draugijos var
du Alicijos Rūgytės.

Svečias iš Clevelan
do Raimundas Kudukis, 
užimąs aukštas parei
gas Clevelando miesto 
valdyboje, tarė stiprų 
paskatinantį žodį. Jis 
savo kalboje išryškino, 
kokią svarbią rolę Ame
rikos politiniame gyve
nime vaidina tautinės 
grupės. Žinoma, tos gru
pės turi būti vieningos 
ir jų politinė veikla ge
rai organizuota. Dr. Ste
ponas Biežis, Respubli 
konų Lygos veteranas, 
ilgametis darbuotojas, 
pakeltas Lygos garbės 
nariu. Be to, jam buvo 
įteiktas adresas su ati
tinkamu įrašu. Dr. Ste
ponas Biežis pats nega
lėjo dalyvauti. Adresą 
priėmė ir padėkos žodį 
tarė jo žmona Ona Bie- 
žienė. Lygos sekreto
rius Anatolijus Milūnas, 
supažindino svečius, su 
ciceriečių Jonu Kimbar- 
ku, kuris yra Cicero 
miesto valdybos žymus 
pareigūnas ir to miesto 
respublikonų vadas. 
Trumpoje kalboje pažy
mėjo, kad turime visi 
vieningai dirbti, kad ką 
nors galėtume laimėti 
politinėje veikloje. Jo
nas Kimbarkas yra iš
rinktas Lygos garbės 
pirmininku, ta proga 
jam buvo įteiktas simbo 
linis valdžios ženklas 
— plaktukas. Lygos iždi
ninkas Aleksas Jankū
nas aktyviai reiškėsi 
banketo veikloje ir tvar-

kė šokiams
Bankete 

daug Žymių politikos 
žmonių, kurie buvo su
pažindinti su banketo 
svečiais: E. Kucharski, 
asisstant Secretary of 
Statė, Casimir Staszuk, 
13 apylinkės seniūnas, 
R. Hahrahan, kandidatas 
į kongresą, Jahn Lani
gan, Statė komisionie- 
rius taupymo kasų įstai
goms ir daug kitų.

Meninę dalį išpildė iš-, 
kili dainos meno žvaigž
dė Praurymė Ragienė. ■ 
Ji patraukliai padaina- I 
vo šešias dainas, pen
kias lietuviškai ir vieną 
angliškai. Gražiu švel
niu balsu, linksmai nu
teikė svečius. Svečiai 
ją pagerbė gausiais plo
jimais. Solistei, akompa
navo muzikas Manigir- 
das Motekaitis.

Lietuvių Respubliko
nų lygos pirmininkas Ka
zimieras Oksas, pagrin
dinei kalbai pasakyti pa
kvietė Valdą Adamkų. 
Jis savo kalboje iškėlė 
lietuvio vaidmenį Ame
rikos politinėje veiklo
je, kad gana lietuviui 
stovėti nuošalėje, turi
me vieningai veržtis pir
myn. Lietuviai neturi 
būti pasyvūs Amerikos 
politikoje. Lietuviai tu
ri parodyti savo subren
dimą politikoje ir iš
rinkti lietuvį kongreso 
nariu. Jam taip pat buvo 
įteiktas atžymėjimas, 
už kurį nuoširdžiai Ly
gos valdybai padėkojo.

Banketo pobūvis pra
ėjo geroje nuotaikoje, 
svečiai gerai skaniai pa
sivaišino. Viskas buvo 
vedama pagal nustaty
tą programą. Dalyvavo 
apie 200 svečių. Progra-

DIRVAI 
AUKOJO

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
J. Barzdaitis, Weston .... 2.00
S. Bliudnikas, Rochester 2.00 
B. Makaitis, Norwood 5.00 
P. Žolynas, Chicago........ 7.00
K. Gražys, Chicago..........5.00
J. Lipnis, Cleveland....... 2,00
P. Kašiuba, Chicago...........2.00
S. Paulauskis, Quincy...... 2.00 
J. Rasys, Cambridge ..... 10.00
H. Gavorskas, Venezuela 10.00
J. Budreika, Toronto........ 7.00
A. Jucys, Toronto...............7.00
P. Pusdešris, Australia ... 1.99 
A. Klein, Rochester..........2.00
J. Guzulaitis, Omaha.......2.00
A. Žiedas, Detroit........ ....2.00
K. Rimas, Chicago...........2,00
V. Katinas, Richmond Hill 2.00 
A. Daugirdas, Willowick...2.00
I. Verbyla, Cleveland........ 2.00
K. Gasparaitis, Cleveland 7.00 
A. Griauzdė, Boston......... 2.00
J. Saikus, St. Catharines ..7.00
K. Garbenis, Chicago......... 2.00
K. Siliūnas, Flushing..........7.00
A Makarsky, W. Germany 2,00
T, J urcys, Chicago 5.00
W. Diehl, Wickliffe......... . 5.00
S. Pangonis, Omaha.......  3.00
K. Aglinskas, Chicago.......5.00
F. Gaudušas,Chicago......... 2.00
A. Ramanuskas, Deerfield 1.00 
P. Mikšys, Cleveland......... 2,00
S. Trinka, Chicago.............. 1,00
L Vasyliūnas.Somerville.. 5.00 
P. Guobys, Toronto ....... 2.00
A. Zaparackas, Royal Oak 2,00
T. Kavaliauskas, Detroit 2.00
J. Galinis, Lemont ........... 2.00
T. Janukėnas, Dorchester 5.00
B. Vigelis, Camden......... 7.00
K. Matutis, Chicago..........7.00
V. Augustinas,

Richmond Hill............5.00
J. Stulga, Chicago .......  2.00
F. Baldauskas, Cleveland 2.00
K. Ralys, Cleveland........ 2.00
J. Turčinskas, Chicago ... 3.00 
A. Šimkus, Chicago.........  7.00
A. Aleksis, VVaterbury .... 2.00
L. Gaudušas, Omaha........ 5.00
V. Šeštokas, Los Angeles 5.00 
Č. Douvan, Cleveland..... 2.00
J. Juodikis, Forest Park 5.00 
J. Jurkus, Rochester....... 2.00
J. Augutis, Rockford ...... 2.00
V. Šukys, Toledo .......  2.00
V. Misiūnas, Elizabeth ... 5.00 
J. Paknis, Kearny......... 10.00
S. Urbonavičius, Cleveland3.00
M. Vaišnys, Phila...............7.00
S. Lazdinis, Euclid...........2.00
L. Dautartas, Cleveland ...2.00 
P. Druseikis, Rochester 2.00 
J, Žemaitis, Geneva........  2.00
ALB East Chicago Apyl... 15.00 
V. Graužinis, Chicago.....5.00
S. Selys, Cleveland .............2.00
S. Virkutis, E. NewMarket5.00 
A. Šumakaris, Cleveland 3.00 
J. Vaitkus, Toronto ..........2.00
A. Matuzas, Chicago........ 2.00
I. Vasyliūnas, Somerville 2.00
J. Lapinskas, Chicago .... 2.00

Visiems aukotojams Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

m a buvo gerai organi
zuota ir ilgai neužsi
tęsė. (as)

UŽ TAUTOSZUVUSIEMS

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Chicagoje Lietuvos nepriklausomybės atstatymo — Vasario 16- 
tosios — minėjimui ruošti gąrbės komitetas. Sėdi iš kairės: Alg. Budreckas, Jonas Švedas, Teodora 
Kuzięnė, Juozas Rapšys, Leonardas Peseckas, Andrius Juškevičius. Stovi: Vladas Išganaitis, Stanley 
Balzėkas, jr., Leopoldas Mūrelis, Petras Žibūnas, Juozas Tamulis, Konstantinas Petrauskas ir Antanas 
Valys. J. Kasakaičio nuotrauka
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EKSKURSUOS Į LIETUVĄ1972 METAIS
VISOS GRUPĖS 11 DIENŲ LIETUVOJ

Walter Rask-Rasčiaųsko vadovaujamas American Travel Service Biuras 
šiais metais yra suorganizavęs daug grupinių kelionių į Lietuvą. Ekskursijų 
išvykimo datos yra sekančios:

CHICAGO-MONTREALIS GEGUŽĖS 29 <1.— 17 dienų kelionė, grįžtant sustoja Paryžiuje 
CHICAGO-NEW YORK
CHICAGO-NEW YORK
CHICAGO-NFAY YORK
CHICAGO
CHICAGO-NEW YORK
CHICAGO-NFAV YORK

BIRŽELIO 18 d. — 17 dienų kelionė, grįžtant sustoja Leningrade 
BIRŽELIO 29 d. — 21 dienos kelionė, grįžtant sustoja Romoje 
LIEPOS 10 d. — 21
LIEPOS 27 d. — 21 
RUGPIŪČIO 21 d. —
RUGSĖJO 11 d. — 20

CHICAGO-NEW YORK 
CH1CAG0-NFAV YORK

dienos kelionė, grįžtant sustoja Romoje 
dienos kelionė, grįžtant sustoja Romoje 
17 dienų kelionė, grįžtant sustoja Paryžiuje 
dienų kelionė, grįžtant sustoja Leningrade ir 

Helsinki
SPALIO 2 d. — 15 dienų kelionė, be sustojimo Europoje 
GRUODŽIO 21 d. — 11 dienų kelionė. Kalėdinė ekskursija

Dėl dolerio svyravimo pasaulinėje-rinkoje, kainos dar negali būti galutinai nusta
tytos, bet manoma, kad bus apie $1000.00 asmeniui — iš Chicągos.

Skubėkite registruotis, nes kai kurios grupės jau beveik užpildytos, o kitos labai 
sparčiai pildosi. Dalyvių skaičius grupėse ribotas, vėliau užsiregistravusiems gali pri
trukti vietų,

Walter Rask-Račkauskas, pirmas pradėjęs organizuoti grupines keliones į Lietuvą, 
tą darbą sėkmingai tęsia jau 11 metų. Jo ekskursijos tvarkingai suplanuotos ir visuo
met vyksta sklandžiai.

Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką. Teikiame informaci
jas kelionių reikalais į visus pasaulio kraštus. Parūpiname bilietus ir reikalingas vizas.

Dėl informacijų skambinkite ar rašykite:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South IVestern Avenue 
Chicago, Illinois 60643 
Tel. (312) 238-9787
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