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RUMUNIJOJE
KOVA SU SOVIETU ĮTAKA SMARKĖJA 

VYTAUTAS MEŠKAUSKASNeseniai viso pasaulio 
spaudą apibėgo žinutė iš 
’Paryžiaus diplomatinių 
sluoksnių’, kad Rumuni
joje buvo sušaudytas ge
nerolas Ion Serb už... 
špionažą Sovietų Sąjun
gos naudai. Iš pirmo 
žvilgsnio ta žinia skam
bėjo visai neįtikėtinai. 
Juk tai būtų maždaug 
tas pats, jei už špiona
žą amerikiečių naudai 
būtų sušaudytas koks 
Pietų Vietnamo genero
las!

Iš tikro oficialiai apie 
tai niekados nebuvo pra
nešta, tačiau dabar (ko
vo 6 d.) Der Spiegei pra
neša, kad nors gen. Serb 
likimas ir nežinomas., 
esą tikra, kad jis buvo 
pereitų metų liepos 
mėn. suimtas kartu su ki
tais 40 aukštų karinin
kų.

Kad supratus, kas 
vyksta, reikia atsimin
ti, jog didžiausias nūdie
nės sovietų įtakos rams
tis Rumunijoje kaip tik 
ir yra kariuomenė. Kai 
sovietai įsiveržė į tą 
kraštą, jie tuojau pat 
pravedė labai didelę ru
munų kariuomenės ’čist- 
ką', kurios metu buvo 
sušaudyta ar kitaip lik
viduota dešimt tūkstan
čių karininkų už bendra
vimą su vokiečiais. Už 
tą "valymą" atsakingas 
yra dabartinis preziden 
tas Nicolae Ceausescu, 
tuo laiku buvęs vyr. 
armijos politruku.

1952 metais buvo pra
vestą nauja ’Čistka’. Šį 
kartą paties Stalino įsa
kymu buvo ieškoma ’ti— 
toistų'. To valymo me
tu buvo likviduota bent 
80% aukštesnių karinin
kų ir. 30% jaunesnių. Tą 
valymą pravedė senas 
komunistas, generolas 
Emil Bodnaras. Įdomu, 
kad jo tėvas buvo ukrai
nietis, tarnavęs Austri
jos - Vengrijos žandar
merijoje, o motina vo
kietė, 1940 m. iš Rumu
nijos repatriavusi į Vo
kietiją. Pats Emil Bod
naras buvo senas sovie
tų šnipas, kuris jų įsa
kymu įstojo į buvusią 
nelegalią rumunų kom
partiją. Po karo jis bu
vo paskirtas Rumunijos 
saugumo viršininku ir 
vėliau jam buvo paves
ta perorganizuoti rumu
nų armiją. iMaskvos įsa
kymu armija buvo laiko
ma nepriklausoma nuo 
Rumunijos kompartijos 
kontrolės. Į karininkų 
korpą buvo priimami ne 
partijos nariai, bet be- 
partiniai, kuriuos vėliau 
stengtasi perauklėti pa
gal savo, maskvinį kur
palį. Nauji karininkai bu
vo verbuojami iš kari
ninkų šeimų, kas prive
dė prie to kad karininkai 
šiandien yra beveik at
skira, gerai apmokama, 
kasta. Pats generolas 
Bodnaras šiandien yra 
min. pirmininko pava
duotojas, CK ir polit- 
biuro narys bei, apla
mai imant, numeris 2- 
ras Rumunijoje po Ceau
sescu.

1967 metais karininkų 
tarpe buvo kilęs sumany
mas Ceausescupašalin- 
ti, bet Maskvai tiesio
giai neįsikišus, tas su
manymas nuėjo niekais. 
Armija šį kartą naujo va
lymo nepergyveno.

Sovietams okupavus 
Čekoslovakiją 1968 m. 
Ceausescu suorganiza
vo milicijos būrius ’liau- 
dies gvardiją’ kuri even
tualiai turėtų pasiprie
šinti nedidelei — 130. 
000 vyrų — Rumunijos 
kariuomenei. Ceauses
cu taip pat pradėjo ieš
koti paramos Kinijoje. 
1970 ir 1971 metais KinL 
joje lankėsi bent ketu
rios rumunų delegaci
jos. Buvo paleisti gan
dai, kad kiniečiai sutiko 
duoti rumunams atomi
nius užtaisus, jų turi- 
mom vidutinio tolumo 
sovietų gamybos rake
tom. Kiniečiai rumunus

Kiekvienas savaip įsivaizduoja ateitį...

KUDIRKOS KLAUSIMAS DAR 
NEUŽMIRŠTAS

Illinois Lietuvių Respub
likonų Lyga prieš kiek lai
ko kreipėsi į Amerikos pre
zidentą, viceprezidentą, se
natorius ir kitus valdžios 
asmenis Simo Kudirkos rei
kalu.

Senatorius Charles Percy 
savo atsakyme mini, kad 
Simo Kudirkos klausimas 
pristatytas prezidentui ir 
National Security Council. 
Laiške senatorius taip iš- 
sireiškia: "Aš remiu kiek
vieną pastangą išgauti Si
mui Kudirkai laisvę. Aš su
tinku su jumis, kad šis klau
simas yra nepaprastai svar
bus "burning issue’’ dauge
liui amerikiečių, tačiau no
riu pridėti, kad tai turėtų 
būti "burning issue’’ vi
siems amerikiečiams.’’

Kitas atsakymas atėjo iš 
Baltųjų Rūmų, National Se
curity Council, kur taip ra
šoma:

"Senatorius Dole perdavė 
mums Jūsų rašytus laiškus 
sausio 16 ir sausio 31 dieną 
Simo Kudirkos reikalu.

Jungtinių Amerikos Val
stybių valdžia svarstę šį 
klausimą su sovietų val- 

kaip išmanydami garbi
no, vadindami juos "did 
vyrių tauta, kuri nenusi
leis prievartai". (Rusai 
tuo tarpu nuo caro laikų 
apie rumunus yra pa
čios blogiausios nuomo
nės. Jiems rumunai yra 
įtartina profesija, o ne 
tautybė.)

1971 m. Ceausescuvie
šint Pekine, armijoje 
vėl buvo planuojama jį 
nuversti, po to kaip tik 
ir buvo suimtas gen. 
Serb.

Maskva kol kas ven
gė tiesiogiai įsikišti, iš 
dalies dėl to, kad neiš
gąsdinus Jugoslavijos, 
kurią vėl stengiasi pa
imti savo globon. Už 
tat neaišku, kiek laiko ji 
dar pakęs Ceausescu, 
bet laukdamas atsiskai
tymo, Ceausescu savo 
tiesioginėn priežiūron, 
kaip partijos įgaliotinis 
perėmė krašto gynimo, 
saugumo, policijos ir 
teismų priežiūrą.

džios atstovais. Kaip beno
rėtume pakeisti lapkričio 23 
dienos įvykius, tačiau gal
vojame, jog bet koks for
malus reikalavimas sovietų 
valdžiai, bus jų tikrai at
mestas.

Mes naudojome Raudono

Vasario 16 progą j Lietuvos konsulato ir Lietuvos Laisvės Komiteto priėmimą Nevv Yorke atsilankė 
daug svečių. Nuotraukoje iš kairės: Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, Ieva Trečiokienė, LLK pirm. V. 
Sidzikauskas, Emilija Čekienė ir Albinas S. Trečiokas. L. Tamošaičio nuotrauka

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Choras "Viltis", vadovaujamas L. Kaulinio, dainuoja Vasario Šešioliktosios minėjime, Philadelphijo- 
ie» K, Čikoto nuotrauka

jo Kryžiaus kelius padėti 
Simui Kudirkai.

Mes įvertinam Jūsų pa
siūlymą daryti žygių Simui 
Kudirkai išlaisvinti, prezi
dento kelionės į Maskvą 
proga.

Prezidentas ruošia šiuo 
metu Maskvos pasitarimų 
darbotvarkę. Jis lieka giliai 
susirūpinęs šiuo tragišku 
įvykiu, kuris privedė prie 
Kudirkos jėga grąžinimo į 
Sovietų Sąjungą, prie teis
mo ir kalėjimo.

Mes esame dėkingi už 
proga padaryti šį pareiški
mą šio nelaimingo įvykio 
reikalu.’’

Gauti atsakymai parodo, 
jog Simo Kudirkos reikalas 
dar yra gyvas Amerikos 
administracijos narių tarpe. 
Turime nenuleisti rankų, o 
tęsti darbą toliau kol Simas 
Kudirka bus išlaisvintas.

ŽYGIAI SIEKTI LAISVĖS
S. KUDIRKAI

Dedamos pastangos įtai
goti JAV prezidentą R. 
Nixoną, kad jis būsimos, 
gegužės mėn., kelionės į 
Maskvą metu paveiktų ru
sus paleisti laisvėn nuteistą 
10 metų priverčiamo darbo 
stovykloje Simą Kudirką. 
"Sunday News”, milijoninio 
tiražo New Yorko "Daily 
Nevv" sekmadieninė laida š. 
m. kovo 5 d. pranešė, kad 
specialus komitetas "Ame
rikiečiai dėl Simo” renkąs 
parašus peticijai, minėtu 
reikalu, prezidentui Nixo- 
nui. Jau surinkta 4.000 pa
rašų ir tikimasi jų gauti iki 
250.000. Komiteto peticijo
je pažymėta, kad S. Kudir
kai buvusios paneigtos pa
grindinės žmogaus teisės ii’ 
kad jo išdavimo rusams by
la JAV gyventojų nesanti

KADA PASIKEIS PASAULIS?
ALG. TOLVYDIS

Prez. R. Nixono kelionė į 
komunistinę Kiniją sukrėtė 
visą pasaulį. Nors ji buvo iš 
anksto paskelbta, visiems 
žinoma, tačiau jos vaisiai ir 
šiandien yra mįslingi. Ne be 
reikalo Prezidentas apibū
dino raudonąją Kiniją kaip 
mįslę JAV, o JAV — kaip 
mįslę Kinijai. Savo kelionės 
vaisius jis pavadino viso pa
saulio pakeitimu per vieną 
dieną. Tačiau prancūzų žur
nalistas Michel Gordey, ži
nomas Kinijos politikos spe
cialistas, labai suabejojo, 
ar per vieną dieną galima 
pakeisti pasaulį. Jis pažy
mėjo, kad Nixono kelionė 
pakeitė tik pasaulio politi
kos situacija. Ir tai, mums 
atrodo, bus tiksliausiai api
būdinta.

Konkretus kelionės vai
sius yra komunikatas, žino- 

pamiršta. Eltos žiniomis, 
Komitetui "American for 
Simas” vadovauja Daiva 
Kezienė. Veiklą finansuoja 
"Laisvės žiburio” radijas 
Nevv Yorke, R. Kezio vado
vaujamas. Komiteto likusie
ji nariai yra ne lietuviai. 
Numatoma žygius dėl S. 
Kudirkos dai’ toliau plėsti,.

Minėto dienraščio dar pa
skelbta, kad Nevv Yorko, 
Queens atstovas Albany 
miesto seimely, F. Schmidt 
pasiūlęs rezoliuciją, kurioje 
JAV Kongresas prašomas 
perduoti prez. Nixonui pa
geidavimą Kudirkos laisvės 
reikalą iškelti viešnagės 
Maskvoje metu. Laikraštis 
įdėjo S. Kudirkos nuotrau
ką. (ELTA) 

ma, jis gal būt neviską pa
sako, kas buvo slaptai Nixo- 
no kalbėta su Mao-Tse-tung 
ir Chou En-lai. Nors prez. 
Nixonas tvirtina, jog nėra 
jokių slaptų susitarimų tarp 
raudonosios Kinijos ir JAV 
padaryta, tačiau joks poli
tikas nepasakys, kas slap
tai yra susitarta. Jei ir bū
tų kokie slapti susitarimai, 
jie mūsų nejaudintų, o jau
dintų tik Maskvą.

šį kartą tebesiu tik ko
munikato dalį, kuri kalba 
apie laisvosios Kinijos, va
dinamos Formozos (portu
gališkai "Gražiosios"), ki
niškai vadinamo Taivvano, 
likimą. Raudonosios Kinijos 
pažiūra j Tahvaną komuni
kate taip suformuluota: 
"Kinijos liaudies vyriausy
bė yra vienintelė legali Ki
nijos vyriausybė. Taivvanas 
yra Kinijos provincija, kuri 
jau iš seno priklauso Kini
jai. Taivvano išlaisvinimas 
yra Kinijos vidaus reikalas, 
į kurį joks kitas kraštas ne
turi teisės kištis. Ir visos 
JAV karinės jėgos bei ka
riniai įrengimai privalo bū
ti iš Taivvano atitraukti. 
Kinijos vyriausybė priešin
sis bet kokiam aktyvumui 
sukurti "vieną Kiniją, vieną 
Taivvaną”, "vieną Kiniją, 
dvi vyriausybes”, "dvi Ki- 
nijas” ir "nepriklausomą 
Taivvaną”. Ji laikysis nusi
statymo, kad Taivvano sta
tusas turės būti išspręstas", 
JAV vyriausybės vardu ko
munikate pažymėta, kad 
"visi kiniečiai abiejose Tai
vvano pusėse yra nuomonės, 
jog tėra viena Kinija ir kad 
Taivvanas yra Kinijos dalis. 
JAV vyriausybė šito- pa, 
grindinio dėsnio nenuginčy- 
ja. Ji užtikrina dar kartą 
interesą, kad Taivvano klau. 
simas būtų taikiu būdu 
sprendžiamas pačių kinų, 
šito pagrindo pasėkoje ji 
užtikrina, kad jos galutinis 
tikslas yra visas JAV kari
nes jėgas ir karinius įren
gimus iš Taivvano atitrauk
ti".

Ši komunikato dalis skau
džiai paliečia Taivvano de
mokratinę Kiniją. Ko nori 
raudonoji Kinija, mums iš 
komunikato visiškai aišku: 
ji nori Taivvaną likviduoti 
ir prijungti prie komunisti
nės Kinijos. Jei JAV ati
trauks karines jėgas ir iš
siveš karinius įrengimus iš 
Taivvano, tai Taivvanas bus 
paliktas likimo valiai. Be 

(Nukelta į 2 psl.)
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TRŪKSTA DRĄSOS IR UGNIES

DIRVA

Pravartu paminėti vieną 
iš pačių didžiausių ir blo
giausių mūsų ydų vis pla
čiau įgijamą iš dabartinio 
pasaulio, ypač iš JAV su- 
masėjusio žmogaus, kuris, 
kaip matome, nebepripažįs- 
ta jokių autoritetų nei am
žiaus pagarbos, verždamasis 
į prieki, niekindamas kiek
vieną pakeliui pasitaikiusį, 
būdamas įsitikinęs, kad jis 
yra pats išmintingiausias 
visagalis žinovas. Itin reiš
kia neapykantą kiekvienam 
iškilesniam žmogui tiek ma
terialiai tiek dvasiniai. Fa
natiškai neapkenčia žmo
nių, kuriuo nors atveju iš 
masės išsiskiriančių: talen
tu, profesija ar bent kokiais 
sugebėjimais nors • ir pa
prasčiausiu darbštumu.

Filosofas Ortega y Gas- 
set savo knygoje ”Masių su
kilimas” pabrėžia, jog ma
sės žmoguje viešpatauja 
laukiniškumas, įtūžimas. Jis 
nejaučia jokio atsakomybės 
jausmo, tolerancijos ar 
žmogiškumo. Jam nėra au
toritetų, nėra vyresniųjų, 
yra tiktai, ką jis pats sako 
ir daro. Tą aiškiai rodo da
bartinio pasaulio įvykiai.

Toks sumasėjusio žmo
gaus tipas vis labiau brau
nasi ir į mūsų lietuviškąjį 
pasaulį. Iškilesniųjų asme
nų niekinimą girdime prak
tiškam gyvenime ir skaito
me spaudoje talentų nuver
tinimus, o ypač neapykanta 
liejasi mažų būrelių ar po
sėdžiautoj ų pasikalbėjimuo
se. Toks sumasėjusio žmo
gaus tipas jautriai paliečia 
mūsų spaudą bei visus laik
raštininkus. Gal todėl jie 
pirmieji tą klausimą kartu 
su kultūrininkais ir pradė
jo išsamiau nagrinėti.

Lietuvių žurnalistų są
jungos valdyba, vadovauja
ma rašytojo Vytauto Alan
to, aktyviai išjudino ilgai 
miegojusią organizaciją 
pradedant leisti savo biule
tenį Pranešėją, o naujasis 
pirm, kun, Juozas Vaišnys 
taip pat energingai ėmėsi 
davovauti LžS-gai kitu po
žiūriu, įvedant kartą į mė
nesį pasikalbėjimus, disku
sijas aktualiais kultūriniais 
klausimais.

Pati jautriausia mūsų iš
eivijos veiklos tema buvo 
diskutuojama pirmame LžS 
centro valdybos surengtame 
pasikalbėjime kovo 1 d. Chi
cagoje apie mūsų spaudos 
dabartinį veidą ir laikrašti
ninkų pareigas, kaltinant 
juos objektyvumo stoka. 
Esą vieni talentai ar visuo
menės darbuotojai į padan-

Kada...
(Atkelta iš 1 psl.)

abejo, Taivvanas ir pats gin
sis nuo raudonosios Kinijos, 
tačiau jo likimas bus pro
blematiškas. Juk 14 milijo
nų argi pajėgs atsispirti 
800 milijonų valstybei, su
organizuotai militariniais 
pagrindais ?

Moralinis ir politinis smū
gis, suduotas Taiwano Ki
nijai, yra kartu ir smūgis 
demokratijai ir demokrati
nėms laisvėms. Komunistų, 
rusų ar kinų, pavergtoms 
tautoms ir žmonėms šiuo 
smūgiu yra mažinamos vil
tys ir griaunamas pasitikė
jimas, kad pasaulis yra kei
čiamas demokratijos nau
dai. Mūsų, lietuvių, visos 
simpatijos yra skriaudžia
mųjų pusėje, šiuo atveju 
laisvųjų Taiwano kiniečių 
pusėje. Mūsų nuomone, pa
saulis tik tada pasikeis, kai 
visos tautos ir visi žmonės 
bus laisvi demokratine 
prasme, kai komunistinės 
diktatūros sužlugs ar bus 
sužlugdytos. Ar prez. Nixo- 
nas dirba ir šia linkme? 

ges iškeliami, kiti, nors iš 
tikrųjų daug vertingesni, 
niekinami, iškeliamos tik jų 
darbų neigiamybės arba vi
sai nutylima, "užmirštami” 
paminėti. Savitai tuo klau
simu išsireiškė Z. Kevalai- 
tytė-Visockienė, jog "geriau 
pagirti, negu sudirbti”, bet 
ir čia pat ji patikslino, kad 
visada tik giriantis laikraš
tininkas nuvertina ir save, 
nes lyg parodo, kad nieko 
geresnio jis ir nesupranta. 
(Draugas, kovo 3 d.).

Viską tik giriantis žur
nalistas, sakoma, nori vien 
simpatijų visuomenėje įsi
gyti, tertum Amerikos po
litikai prieš rinkimus, nes 
pasakysi teisybę, liksi am
žinu priešu. Viską girsi — 
būsi masei pataikaujantis 
laikraštininkas, kitaip sa
kant, dabartinių laikų ma
sės žmogus, nelyginant so
vietijoje, kur visa literatū
ra, menas ir spauda, visi ta
lentai pajungti marksisti
nės-lenininės sistemos gar
binimui.

Tačiau laisvojo pasaulio 
laikraštininkas gali ir pri
valo būti objektyvus, apra
šinėti įvykius, vertinti ta
lentus bei darbus griežtai 
vadovaudamasis aukštos to
lerancijos dvasia.

Klaidų pasaulyje niekas 
negali išvengti, tuo sunkiau 
mūsų spaudai, kurios talki
ninkai tik prabėgomis už
fiksuoja lietuviško gyveni
mo įvykius, bet blogiausia 
yra tai, kada jis sąmonin
gai pats neklysdamas skai
tytoją klaidina.

Dėmesį atkreipia solisto 
S. Baro diskusijose pareikš
tos mintys, kad spaudos 
žmonės turėtų ieškoti žinių, 
o pas mus laukiama, kad 
žinios pačios ateitų į redak
ciją. .

Deja, taip nėra. Mūsų me
nininkai ir parengimų va
dovai taip manydami klys
ta. Daleiskime, kad tik mū
sų lietuviškos redakcijos 
laukia žinių, nes jie neturi 
profesionalų žmonių, gau
dančių žinias, visi bendra
darbiai duoną pelnosi kitur. 
Tačiau nei amerikiečių di
džiųjų laikraščių profesio
nalai nelaksto patys žinių 
ieškoti. Net į didelį įvykį 
reikia ne tik pakviesti, bet 
ir ne vėliau kaip prieš dvi 
savaites pasiųsti būsimo 
koncerto programą ar kito 
Įvykio trumpą turinio infor
maciją, santrauką, kad ži
notų ar verta vykti, kiek 
tas įvykis bus vertingas ir 
skaitytojams įdomus. Juk ir 
prezidentas kviečiasi spau
dos konferencijas tik tada, 
kai turi ką nors pasakyti 
visuomenei.

Visi teatrai ir operos pa
tys išsiuntinėja spaudai sa
vo programas iš anksto taip 
pat su turinių santrauko
mis. Spaudos atstovams pa
skirtos nuolatinės vietos ir, 
net didieji talentai būna 
patenkinti, jei apie juos pa
rašo keletą teigiamų eilu
čių, nors pažymėdami ir 
trūkumus, be kurių joks ta
lentas neapseina. Tuo tar
pu mūsų mėgėjus lietuvių 
spauda turi iškelti į padan
ges, kitaip liksi jų didžiau
siu priešu, jei salioninės 
jaunos dainininkės nepa
skelbsi garsia soliste. Mes 
turime vertinti kiekvieno 
besireiškiančio talento ar 
kitaip kultūrinį tautinį dar
bą dirbančio gerus norus ir 
pastangas, bet nedaryti 
žvaigždėmis. Ir man rodos, 
kad mūsų spauda tuo keliu 
ir stengiasi eiti.

Tačiau, ne be pagrindo 
kultūrininkai tose diskusi
jose kaltino laikraštininkus 
ypač literatūriniu atveju. 
Esą antraeilės knygos iš- 
liaupsinamos, o pirmaeilės 
ir jų autoriai nuvertinami 
arba bent jau nutylimi ir 

tuo klaidinamas visuome
nės estetinis skonis, o lite
ratūriniu požiūriu einama 
žemyn. Tokiu subjektyviu 
vertinimu pasižymi ypač to
kie žurnalistai ar literatū
ros bei meno kritikai, iš ku
rių daugiausia objektyvu
mo visuomenė laukia ir bū
na apvilta, kai pasirodo 
šimtaprocentinis asmeniš
kumas, gi už vis blogiausia 
— partiškumas. Kartą man 
teko matyti iš redakcijos 
gautą padėkos laišką už 
knygą su prierašu: "knyga 
gera, parecenzuotume, jei 
nebūtų įrašytas knygą fi
nansavusios organizaci jos 
vardas. Kaip vėliau paaiš
kėjo, ta organizacija Šiek 
tiek skirtingų ideologinių 
įsitikinimų, bet visiškai tų 
pačių siekių, kaip ir minė
tas žurnalas. Arba savo 
partiečio trumpas rašinėlis 
priskiriamas prie aukščiau
sio literatūrinio žanro, o 
tuo tarpu knygos kartais 
net ir tarptautiniu mastu 
pripažintų rašytojų visai 
nutylimos nenorint visuo
menės kiršinti arba iškelia
mos tik neigiamybės. Toks 
kritikas, norėdamas nuver
tinti kitą tik pažemina save.

Kalbant apie subjekty
vias kritikas, optimistiškai 
nusiteikusi žurnalistų dis
kusijose savo nuomonę pa
reiškė jaunosios kartos at
stovė E. Juodvalkytė: "Jei 
po kritiško spaudos pasisa
kymo yra kitokių balsų, te
lefoninių skambinimų re
dakcijai — tai gerai. Tai

Nuomonės ir pastabos

NEREALISTINĖ AMERIKONIŠKA 

POLITIKA
Buvo visiškai vietoje ir 

laiku, kai ALT vadovybė, 
pirm. dr. K. Bobelis ir vice
pirm. dr. K. Šidlauskas, ap
silankė Valstybės Departa
mente Washingtone ir pa
prašė paaiškinimų, ką reiš
kia JAV vyriausybės atsto
vų vengimas minėti apie 
Baltijos kraštų okupaciją, 
tų valstybių suverenumo at
statymą, pasitenkinant tik 
miglotu "apsisprendimo tei
sės” pripažinimu. Toks 
principas gali patikti tik 
Afrikos, Azijos ar Pacifiko 
pusią ūkinėms tautelėms, 
kurios niekados neturėjo 
nepr įklausomo gyvenimo, 
tik jau ne kultūringoms 
Baltijos tautoms, turin
čioms savo istoriją, valsty
binio gyvenimo tradicijas 
ir nekartą liejusioms krau
ją dėl savo valstybinės ne
priklausomybės. Pripažinti 
joms tik "self-determina- 
tion” principą yra įžeidi
mas. Juk JAV dar pripa
žįsta Baltijos valstybių dip
lomatinius atstovus, tačiau 
vengia pasisakyti dėl tų 
kraštų nepriklausomybės ir 
suverenumo atstatymo, čia 
yra kažkoks galvojimo su
trikimas.

Valstybės Dep-to parei
gūnas D. Martin paaiškino 
ALTa atstovams, girdi, 
"galimas dalykas, kad bus 
sukurtos Europos Jungtinės 
Valstybės, i kurias įsijungs

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.
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rodo, jog išjudinami žmo
nės. Mums trūksta drąsos ir 
ugnies”.

Jos nuomonė labai teisin
ga. Nėra reikalo būti to
kiam jautriam rašytojui, 
menininkui ar kitokiam ta
lentui net ir laikraštininkui 
dėl vieno kito tendencingo 
neigiamo pasisakymo išsi
gąsti, o reikia ir toliau ra
miai savo darbą tęsti. Tokių 
pavyzdžių turime ne vieną, 
kurie daug atliko lietuvių 
pabūgę nuolatinių "kriti- 
tautai naudingų darbų ne- 
kų”, tiktai neigiamybių ki
tuose ieškotojų, visai už
miršusių bent retkarčiais 
pažvelgti ir į save.

ir Baltijos valstybės, arba 
bus sukurtos Jungtinės Bal
tijos Valstybės. Tuomet 
Baltijos valstybių suvere
numas būtų apribotas ...” 
Taip sakoma ALTos infor
macijoj spaudai. Tai kaž 
kokie visiškai nerealūs 
svaičiojimai. Tik pati tauta, 
atgavusi pilnas suverenines 
teises, galėtų apsispręsti, 
ar ji norės priklausyti ko
kiam valstybių junginiui ir 
apriboti savo suverenumą. 
Niekas kitas, nei JAV Val
stybės Dep-tas, negali kal
bėti Baltijos tautų vardu ir 
primesti joms savo fikcijas. 
Gryni niekai išėjo iš ame
rikiečių fikcijos apie Jung
tines Tautas, kurios pasida
rė komunistų propagandos 
įrankis. O JAV apmoka sąs
kaitas. Niekų darbas būtų 
ir Jungtinės .Europos Tau
tos ar tik Jungtinės Balti
jos Tautos. Niekas nenorės 
aukotis ir lieti savo kraują 
dėl kokių ten tarptautiniu 
junginių. Atsiminkime, kad 
Hitleris anuo metu siūlė sa
vo jungtinę "naująją Euro
pą”, kuria niekas nesusiža- 
vėjo, išskyrus nacius. Visi 
federacijų bandymai greit 
išyra. Pvz. mažos West In- 
dies salelės bandė sudaryti 
federacija, niekas neišėjo. 
Pažiūrėkime i didesnę Ju
goslavijos Federacija. Ten 
yra komunistinė santvarka, 
kuri pabrėžia tautu drau

gystę, smerkia nacionaliz
mą ir t.t. Kaip paskutiniai 
įvykiai rodo, net ir nėr ge
rą ketvirti šimtmečio vie
name garde laikomos serbų, 
kroatų, slovėnų, makedonie- 
čių ir kt. tautybės neįstengė 
s u s i d r a ugauti, sudaryti 
tvirtą politinį junginį. Vis 
kuri nors tautybė jautėsi 
skriaudžiama. Reikėjo pa
vartoti teroro priemones 
prieš kroatus. Vistiek Jugo
slavijos Federacija netrū
kus subyrės. Jungtinėse 
Tautose ir dabar yra daug 
valstybėlių, mažesnių negu 
baltiškosios. Juk ir čia pat, 
Centrinėje ir Pietų Ameri
koje, yra visa eilė mažų sa
varankiškų valstybių, nors 
gyventojų kilmė, kalba ir 
religija yra ta patį — ispa
niška, katalikiška. Tautas 
ir valstybes sukuria ne tik 
etniniai elementai, bet ir is
torinis procesas. Amerikie
čiams reikėtų truputį pasi
mokyti iš gyvenimo faktų 
ir atsisakyti fikcijų. Ame
rikiečiai neturi tautybės 
supratimo, patys būdami 
visokių tautų, rasių ir kul
tūrų mišinys. Kitaip yra 
Europoje, kur nacionaliz
mas yra tokia jėga, prieš 
kurią visa kitą yra niekis. 
Ten netiek svarbu ekonomi
nė gerovė, kiek tautinis sa
varankiškumas.

Būdinga, kad šiuos klau
simus JAV vyriausybei iš 
lietuvių pusės iškėlė ALTos 
atstovai. Tuo tarpu iš estų 
pusės juos aiškinosi Estijos 
diplomatinis atstovas. Taip 
ir turėtų būti. Mūsų diplo
matai tegul necituoja poezi
jos savo viešose jautriose 
kalbose, bet daro diploma

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

tinius demaršus ten kur 
reikia. Bailumas ir nuolan
kumas dar niekam nepadė
jo. Taiwanas nesilanksto ir 
aiškiai pareiškė savo pro
testą. Tuo būdu tikrai dau
giau laimės. Viešoji nuomo
nė yra kiniečių nacionalis
tų pusėje.

Prez. Nixonas, nuvykęs į 
komunistinę Kiniją, nuvežė 
padėjęs ant lėkštės dovaną: 
nacionalistų valdomą Tai- 
waną. Už tai gavo tik Pe
kino komunistinių mandari
nų šypsenas ir ryžių degti
nės stiklelį, ir nieko dau
giau. Visados pralaimėjęs 
vyksta pas laimėtoją mal
dauti malonės. Komunistai 
geraširdiškumu nepasižymi. 
Ką gavo mūsų Bizauskas už 
pasidavimą Stalinui? Kau- 
kazietiško vyno bonką ir 
kulką į pakaušį. Ką dabar 
Nixonas nuveš dovanų į 
Maskvą? Tik Baltijos vals
tybių ar ir visos Rytų Eu
ropos okupacijos pripažini
mą "visiems laikams”? O 
gal duos Maskvai laisvas 
rankas "susitvarkyti” ir dėl 
likusios dar laisvos Euro
pos dalies? Vis dėl "įtam
pos sumažinimo”. Ameri
kiečiai neturi stiprių nervų. 
Jeigu tik nusileisi, tai ko
munistai bematant sukurs 
naujas "įtampas”. Jau pro
testavo dėl laivyno bazės 
Graikijoje, netruks protes
tuoti ir dėl Guantanamo ba
zės Kuboje, ar net Florido
je ... Tuo tarpu amerikie
čiai dėl sovietų bazių Egip
te nei mur-mur. Tai nėra 
užgauliojimai, bet labai re
alus susirūpinimas vykstan
čiu faktų šviesoje.

Delta
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VISUOMENE NORĖTŲ 
DAUGIAU ŠVIESOS

Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas yra didelis įvy
kis. Tai yra netiktai masi
nis reiškinys, lietuviško pa
saulinio masto sambūvis, 
jungiąs per atstovus visą 
laisvojo pasaulio jaunimą į 
vieną organizuotą masę. 
Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas yra deklaratyvi- 
nis reiškinys.

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenėje kilusi kongreso 
idėja buvo gana entuziastiš
kai pasitikta ir plačiosios 
mūsų visuomenės. Jaunimo 
sąvoka žavi. Juo labiau, ka
da tos sąvokos atributais 
tampa visuomeninė jaunimo 
veikla, ištikimybė tikriems 
politinės išeivijos idealams, 
netgi lietuvių kalbos varto
jimas, kaip komunikacijos 
priemonė.

Visokių pusta vėjų lietu
viškos išeivijose kuluaruose 
ir užkulisiuose. Vieni vėjai 
alino senus lietuvybės idea
lus, kraipė savos, suvere
nios valstybės sąvoką, buvo 
atradę satelitinės lietuvių 
valstybės pakaitalą, ištiki
mybę savo principams šar- 

^žavo kaip "nudvėsusį arklį”, 
šmaižinėjo aplink Pirmojo 
jaunimo kongreso rezoliuci
jos komisiją, pristatinėjo 
okupacijos siautulį kaip 
naujos lietuviškai-tarybinės 
visuomenės užuomazgą, esą, 
su ta nauja visuomene ga
lima tartis ir sutarti, mito 
lietuvio mitu, vis išliekančiu 
tarp ryškių lietuviškų kvis- 
lingų ...

Ir, štai, vyksta Antrasis 
lietuvių jaunimo kongresas, 
ir to kongreso išvakarėse 
deklaruojama ištikimybę 
tradicinei lietuvybei ir net 
patikinama, kad nebus už
mirštas tas geras, jau toks 
per Mokslo ir kūrybos sim
poziumą senamadiškas Lie
tuvos Himnas! Tai nuosta
bus įvykis, tai ilgai lauktas 
renesansas!

Kongreso organizavimas 
prasidėjo kongreso finansa
vimu. ši mintis ypač relje
fiška tiems, kas arti pinigo 
ir kartu netoli lietuviško 
idealizmo. Tai praktiškas, 
realus, kasdieniškas reikalo 
supratimas, šitaip mus įti
kina amerikoniškojo dole
rio meistrai, žydai, su ne
paprastu entuziazmu ir nuo
stabiu organizuotumu re- 
mią savo institucijas ir su
manymus. Mūsų pastanga 
žengtelti išmintais takais 
apsivainikavo pompastiš
kais vajaus rezultatais. Mes 
įtikėjome, kad ir mūsų tar
pe daug kas įmanoma. Įma
noma gi dėlto, kad ne pini
ginės, bet širdys remia idė
ją ir sumanymą. Kieno šir
dis neprasiveria, neatsivers 
ir storiausia piniginė.

šitokiame procese labai 
pavojingi akligatviai. Pavo
jingi tie skersgatviai, kur 
šaltoki, vėsūs skersvėjai iš
pučia entuziazmą.

Ar neaptikome tokių akli- 
gatvių ? s

Rinkliavų laikotarpis te
beina. Jo padariniai patys 
kalba už save. Finansinė 
įvykio pusė žengia savo nor
maliu, kad ir gruoduotu ke
liu.

the lithuanian
NEVVSPAPER

Kaip su kita reiškinio pu
se? Su idėjine kongreso da
limi? Nei spauda, nei visuo
menė iki šiol neturi prane
šimo, kaip formuojama kon
greso idėjinė programa. 
Niekas nežino programų, 
pranešimų paskaitų, disku
sijų seminarų pavadinimų, 
nieko negirdėti apie asme
nis, kurie stos kongreso me
tu prie katedrų.

Kada kongreso finansavi
mas nuskambėjo nuo pir
mųjų jo organizacinių valan 
dų, kongreso reiškimasis 
turiniu, prelegentų veidais, 
iki šiol sudaro didelę ir, 
aišku, nemalonią mįslę. Ar
gi paskutinėmis dienomis 
bus durstomas tas didelis 
pastatas, kuriam jau dabar 
privalu būti žinomu, traukti 
dalyvius savo vardais, pa
skaitų turinio atrakcija, pa
sirengti diskusijoms, semi
narams, paklausimams.

šita kongreso pusė, greta 
finansinės ir administraci
nės, atrodo lyg neesminis 
dalykas. Tuo tarpu čia su
krauta visa ir absoliuti es
mė! Galima niekus tauzyti 
prašmatnioje prabangaus' 
viešbučio salėje, galima ten 
ir kenkti, jeigu susimoky
ta, lietuviškai idėjai. Bet 
galima kukliai, perdėm as
ketiškai, susėsti žemėje, 
kur nors, kad ir Dainavos 
pušynėlyje, ir paskaitose, 
pasikalbėjimuose, idealisti
nėje auto - indoktrinacijoje 
liesti temas, kurios apvai
sins, noks, formuos mūsų 
jaunimą lietuviškos idėjos 
tęstinumui. Idėjinė kongre
so pusė iki šiol dar nežino
ma. Tuo tarpu ir spaudai 
būtų prakilnu, greta finan
sinių vajaus rezultatų, 
skelbti temų ir prelegentų 
vardus! Visuomenė norėtų 
daugiau šviesos. Teneatro- 
do kažkokiu suokalbiu tos 
naujienos prilaikymas or
ganizaciniuose stalčiuose.

Savaime aišku, nesuges- 
tijonuojame bet kurios die
notvarkės. Sveikam protui 
esant, dienotvarkė turi būti 
idealus temų, aspektų, įžval
gumo balansas. Audiatur et 
altera pars (kalba abi pu
sės) yra bet kurios infor
macijos atrama ir respek- 
tas visuomenei.

Tad, visuomenė nori švie
sos. Kuo anksčiau ji gaus 
informacinių davinių, tuo 
prielankesnė ji bus suma-

V. Bacevičiaus nuotraukaBlezdingėlę....

Adresas

_______DIRVA

Dr. Leonas KriaučeliOnas, Laisvojo pasaulio IV tautinių šokių šventės komiteto pirmininkas (deši
nėje) ant savo pečių neša didelę atsakomybę už šventės sėkmę ir dėl to dažnai tariasi su savo talki
ninkais. Čia matome iš kairės: Br. Shotą, šventės meno vadovę Genovaitę Breichmanienė, Br. Vinda- 
šienę — komiteto sekretorę, F. Zapolj ir pat| pirmininką dr. L. Kriaučeliūną.
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TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENTES DARBYMETIS
Mikliai sukasi dr. Leo

nas KriaučeliOnas Tau
tinių Šokių Šventės sū
kury. Čia reikalų dau
gybė. Reikia sudaryti šo~ atlikti reikia stiprios or- 
kių grupių sąrašus. Pa
ruošti šokamų šokių lei
dinius, informuoti šokių 
mokytojus (šį kartą tas 
įvyko Jonyno vasarvie
tėje šokių mokytojų kur
suose). Palaikyti labai 
artimus ryšius su kiek
viena grupe, spręsti iš
kilusias problemas. Pa
kviesti stiprų, šokių sri
ty patyrusį meninės da
lies vadovą, o taip pat ir 
tarpininką šokiams su
vienodinti. Reikia pasi
rūpinti patalpų išnuoma
vimu ir programomis 
pačiai šokių šventei, jau
nimo talentų vakarui ir 
šventės užbaigimo ban-

- ketui. Užmegzti artimus 
ryšius su įtakingais ame
rikiečiais, spaudos at
stovais, pagal reikalą 
suruošti jiems tinkamą 
priėmimą. Pasirūpinti 
šventės orkestrais ir vi
sa muzikine dalimi, su 
rišta su tautiniais šo
kiais ir šalia vykstan
čiais parengimais. Lie
tuviškoje spaudoje, radi
jo ir televizijos progra
mose dažnai ir išsamiai 
informuoti, o taip pat iš 
leisti ir pačios šventės 
leidinį su grupių aprašy 
mais, nuotraukomis ir 
pan. Visam šitam įvyk
dyti reikia sukelti pini
ginį vajų, kuris yra ypa. 
tingai reikšmingas ir bū
tinas. Kelionpinigiai šo
kėjų grupėms, ypatingai 
iš kitų kontinentų, ir da
lies jų išlaikymas bei 
visa kita. Šiuo vajumi 
bus suteikta pagalba ir 
jaunimo kongreso atsto-

vams, nes dalis jų bus 
įsijungę į šokėjų eiles.

Taip ir išsitiesė visa 
virtinė darbų, kuriems 

nymui.
Mūsų spauda nesiverčia 

sensacijomis, bet norėtų 
aptarti idėjinę kongreso 
pusę prieš jam susirenkant. 
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ganizacinės patirties, 
meilės tautinių šokių me
nui ir realaus savai tau 
tai pareigų supratimo. 
Šias visas ypatybes ir 
turi mūsų visuomenei ge
rai pažįstamas dr. Leo
nas KriaučeliOnas, atei
nančios Tautinių Šokių 
Šventės rengimo komite
to pirmininkas.

Šokių grupę paruošti 
šventei nėra vienos die
nos darbas. Tai,mažiau
sia, vienerių metų regu
liarus mokymasis šok
ti. Bet neteko patirti, 
kad kas dėlto dejuotų. 
Mat čia vyksta didelis 
lietuviškas judėjimas, 
kada vaikai nors vieną 
kartą savaitėje, susiei
na pašokti. Jie čia pa
gyvena mintimi, jog ruo
šiasi dideliam lietuviš
kam pasirodymui, jog 
bus gražiai tautiniais 
rūbais pasipuošę, bus 
daug žmonių, ir jie tame 
dideliame parengime do
minuos. Nuolatos susi
tikdami, jie susipažįsta, 
susidraugauja, turi dau
giau progos lietuviškai 
kalbėti ir girdėti. Tas 
juos patraukia į lietuviš
kas mokyklas ir organi
zacijas. Tai ir yra ne
abejotina pagalba tauti
nei sąmonei ugdyti.

Ypatingai didelės 
reikšmės tautinis šokis 
suteikia mūsų studenti
jai. Ji, išblaškyta po 
įvairius universitetus, 
labai retai randa progos 
kaip lietuviai pabendrau
ti. To ypatingai trūksta 
ten, kur dar ir silpnai 
veikia lietuviškos jauni
mo organizacijos. Gi da
lyvaudami tautinių šokių 
grupėje, jie kas savaitę 
susieina, pagyvena lietu
viška nuotaika, neretai 
čia nuaidi ir lietuviška 
daina, o labai dažnai už

simezga ir rimtoji drau 
gystė, vedanti į lietuviš
kos šeimos sukūrimą. 
Jau nekalbant apie pa
čios tautinių šokių šven
tės entuziazmą, kur dau
gybė jaunų studentų iš 
"peties pila" Malūną, 
Kalvelį, Šustą ar kitus 
smagius ir gyvus mūsų 
tautinius šokius, o čia 
tūkstantinės minios 
jiems plojimu dėkoja už 
jų jauną įnašą mūsų lie-
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tuvybei. Jaunoje studen
to sieloje šilta srove nu
teka malonumas, jau
čiant didžiulę lietuvių 
minią greta savęs, o taip 
pat noras ir ryžtas ne
besiskirti su ja, prie sa
vo studijų grįžus.

Nereikia čia pamirš
ti ir viso šokančio jau
nimo tėvelių, kurie įsi
pareigoję irgi "šokinėti 
Vaikų vežiojimas ir iš-, 
rengimas į šokių praty
bas, tautinių rūbų pa- 
rūpinimas, pačioje tau
tinių šokių šventėje bei 
jos parengimuose daly
vavimas. Taip ir tėve
lius šis plačios apimties 
lietuviškas judėjimas pa
skatina vis tiesiau ir to
liau šeimos vežimėlį lie
tuvišku keleliu traukti.

Dabar, kada artina
mės į tą didžiulį įvykį 
— šiemetinę mūsų Tau
tinių Šokių Šventę, su
prantame didelę to ruo 
Šimo reikšmę lietuviš
kam judėjimui, turėtu
me juo daugiau aktyviau 
šiai prie to prisidėti, 
kad bent maža dalimi pa
lengvintume darbą ir rū 
pėsčius rengėjams, o 
ypatingai dr. Leonui 
Kriaučeliūnui, kuris iš
tisai atsidėjęs šįdidžiai 
reikšmingą uždavinį, 
nebe pirmą kartą atlie
ka.

G. St-as



Nr. 21—4 DIRVA 1972 m. kovo 15 d.

JŪRATĖ STATKUTĖ DE ROSALES

TRYS NAUJI KLAUSIMAI
LEONO SABALIŪNO TEZĘ APSVARSČIUS

Tos pačios upės, tie patys ežerai, bet 
žuvų nėra...

Politinių mokslų daktaro, prof. Leono Sabaliūno kny
ga "Nationalism to Communism 1939-1940, Lithuania in 
Crisis” smulkiai tyrinėja minėto laikotarpio Lietuvos vi
daus politikos, ekonomijos ir užsienio politikos detales, 
Knygai baigiasi su sovietų okupacija.

Savo metodais veikalas primena lavono skrodimų: 
kiekvienas žuvusios Nepriklausomos Lietuvos organas yra 
kruopščiai tyriamas mikroskopiniais piūviais. Gydytojas 
ieško mirties priežasčių, jis tikisi, jas suradęs, nustatyti 
preventyvias ar tobulesnes gydymo priemones ateičiai.

Lavono skrodimas yra tuo atšakus darbas, kad jo 
metu yra dalomas anonimus, bevardis X kūnas, žuvu
siojo giminės skrodimo procesu pyktinasi, nes jie prisi
mena gyvų, mylimų žmogų, jo juokų, jo išgyvenimus, jo 
siekius, jo dvasinius privalumus. Gydytojas tuo tarpu 
temato negyvų studijos objektų.

Jei mirties priežasčių diagnozė nurodo paveldimų, 
visai giminei bendrų, ligų, tuomet konfliktas tarp gydy
tojo ir giminių darosi dar aštresnis.

Leono Sabaliūno knygoje, paveldima liga pasirodė 
buvusi tarpusavė nesantaika, partinės varžybos. Jo žo
džiais: ”The fact that internal friction continued un- 
abated in Lithuania testifies to the partial success of 
Moscow’s strategy...” Net po rusų ultimatumo patie
kimo: "domestic rivalrieš continued to ripen”.

Aš priklausau prie giminių. Gydytojo skrodimus aš 
noriu papildyti anuometiniai Laisvai Lietuvai skirta rau
da. Aš noriu prisiminti velionės šypsenų, jos gerus dar
bus. Tiktai juos prisiminus, ir pridėjus juos prie anato
minės analyzės, turėsime pilnų vaizdų ir galėsime surasti 
naudingų terapijų, kuri apims ne vien sergančio organo 
tųsymų antibiotikais, bet ir modernių psichologinių gy
dymo priemonių panaudojimų.

PIRMAS KLAUSIMAS
Ne vien paveldėta tarpu- 

savės nesantaikos liga buvo 
Nepriklausomos Lietuvos 
žuvimo priežastimi. Ji tik
tai prisidėjo prie bendro 
vaizdo, susilpnindama Lie- 
tuvų tuo metu, kai šiai buvo 
reikalingas pilnas atsparu
mas.

Pagrindinę priežastį tai
pogi svarsto Leonas Saba
liūnas, ir jų vienu sakiniu 
sutraukia knygos įžangų ra
šęs Indianos prof. Ch. L. 
Lundin: ”In the finai ana- 
lysis it probably would not 
have made any difference 
what kind of government 
Lithuania had in the con- 
test between Germany and 
the Soviet Union; the little 
nation would have been sub- 
jugated in any case by the 
winner.” Tikrumoje, Leo
nas Sabaliūnas aprašo pa
skutines Pompėjos-Lietuvos 
dienas prieš neišvengiama 
kataklizmų. Tarp eilučių 
formūluojamas kaltinimas 
anuometinei Lietuvos val
džiai vargu ar yra pateisi
namas.

Ar 1940 metais mūsų va
dovaujančių veiksnių atsi-

• Leonas Sabaliūnas, LI
THUANIA IN CRISIS. Na- 
tionalism to Communism 
1939-1940: Indiana Univer
sity International Studies. 
Indiana University Press 
Bloomington - London. Lei
dinys 293 psl., kaina $11.50. 

sakymas nuo neutralumo 
politikos būtų galėjęs kų pa
keisti, yra įdomus, bet la
bai ginčytinas klausimas. 
Man asmeniškai atrodo, kad 
taip, nes aš tikiu, kad silp
nųjų išsigelbėjimas glūdi 
ofenzyvose. Didžioji dau
guma vyresniųjų, su kuriais 
aš kalbėjau, man sako, kad 
anuomet mūsų likimas nuo 
mūsų nepriklausė. Gal tai 
yra tiesa.

Lieka tat faktas, kad 
1918 metų nepriklausomy-“ 
bės formulė buvo politiniai 
nepatvarus sprendimas, iš 
anksto pasmerktas greitai 
mirčiai. Susitikusi su šiuo 
faktu, didelė dalis mano — 
ir Leono Sabaliūno — kar
tos narių priėjo išvados, 
kad mūsų gelbėjimosi ratas 
esųs Wilsoniškų principų 
puoselėjime ir liberalių teo
rijų įgyvendinime. Taip gal
vojant, tautininkų Lietuva 
išryškėja kaip kraštas prin
cipiniai vadovavęsis ta po
litine pakraipa, kuri — 
stambių kaimynų santvar
kose —• tapo pagrindine 
Lietuvos pražūties priežas
timi, šios galvosenos švie
soje, Nepriklausoma Lietu
va įgauna ”Lithuania in 
Crisis” vaizdų.

Teatleidžia man liberalai: 
paprastas pastabumas man 
nurodo, kad tarp tautinin
kų valdžios humaniškumo 
ir Vokietijos nacių žiauru
mų yra lygiai toks pat skir
tumas, kaip tarp sveikai 

augančio organizmo ir vė
žio įtakoje besidauginančių 
ligotų lusteliu. Tačiau rei
kalo esmė yra ne tame. 
Daug svarbesni yra Jaltos 
ir Potsdamo konferencijų 
atvejai, kurie mane verčia 
daugiau negu suabejoti li
beralių demokratų idėjų 
efektyvumu praktikoje.

Pilnai sutinku, kad mes 
turime ieškoti naujų for
mulių, tačiau galvoju, kad 
tos formulės turi išplaukti 
iš mūsų pačių ir remtis iš
imtinai tautinėmis idėjo
mis.

Man atrodo, kad mūsų 
tautinės sųmonės dvasinės 
vertybės ilgainiui gali turė
ti įtakos į konkrečių įvykių 
išsirutuliavimų. Trumpai, 
aš tikiu, kad 1918 metų Wil- 
sono politikų išprovokavo 
ankstyvesni, grynai idėji
niai vidurio Europos tauti
nių atgimimų judėjimai, o 
ne liberalios Wilsono teori
jos, kurios vistiek, nori ne
nori, visada turėjo nusi
lenkti konkrečios JAV po
litikos siekių reikalavi
mams. ( Anuomet Amerika 
tikėjo, kad jos interesuose 
buvo Europos susmulkini- 
mas ir Tautų Sąjungos įkū
rimas. Tačiau Europos tau
tų išlaisvinimas buvo Ame
rikos interesuose todėl, kad 
jis jau buvo tautinėse Cent
ro Europos galvosenose įvy
kęs faktas, kuriam panai
kinti būtų reikėję panaudo
ti jėgų ir prailginti karų.

★
"Lithuania in Crisis” 

knygoje, tarp vertingų 
skaičių ir statistikos lente
lių aš pasigedau paties svar
biausio elemento bet kokia
me lietuviškame gyvenime 
(Lietuvoje ar išeivijoje). 
Pasigedau ad honorem dir
bančio kooperatyvo vadovo, 
algos negaunančios šaulių 
vadės, be atlyginimo plu
šančio dainų šventės orga
nizatoriaus, savo vakarus 
repeticijose pašvenčiančio 
tautinių šokių šokėjo ir t.t. 
Greta apskaičiuotinos pa
švęsto laiko vertės, čia visgi 
iškyla idealistinės-dvasinės 
vertybės, kurių joks kom
piuteris nepavers į tiek ir 
tiek per hour dollar value 
formulę, ir kurios jokioj 
statistikoj nebus atžymė
tos. Tačiau dvasinio elemen
to trūkumas stebėtinai iš
kreipė knygoje susidarantį 
N e p r įklausomos Lietuvos 
vaizdų.

ši pastaba mane priver
čia pakviesti patį Leonų — 
kurio sugebėjimus, sųžinin- 
gumų ir integralumų aš ge
rai žinau ir išimtinai ger
biu — žengti vienų žingsnį 
toliau ir drauge su manim

Ta tragiškai komiška 
problema, aišku, gali 
būti tiktai nenormaliai 
vedamame ūkyje — tary
binėje sistemoje.

Laisvos Lietuvos lai
kais šviežių, gėlųjų van
denų žuvų buvo pertek
lius. Vartotojas turėjo 
didžiulį įvairių tokių žu
vų pasirinkimą.

Kitaip dabar. Tos pat 
upės ir tie patys ežerai 
bet žuvų nebėra. Žurna
las Švyturys (Nr. 14)

pervertinti mokyklų, kuriai 
jo knyga priklauso.

Jei aš neklystu, JAV po
litinių mokslų mokykla re
miasi Bentham-Mill-Keynes 
trejybe. Dargi pridėčiau, 
kad hedonizmo ir utilitariz
mo teorijų pagrindai, iške
liavę iš Anglijos ir atvykę 
į Amerikų lyg ir surambėjo, 
dalinai todėl, kad J. Stuart 
Mill išreikštas angliškas hu
manizmas ir jojo, nors silp
nai, proteguojama "žmogiš
kojo elemento” teorija, 
Amerikoje tebuvo supran
tama nepastovios "public 
opinion” pavidale. Kolekty
vų dvasinį pajėgumų ameri
kietiškas mokslas neįtrau
kia į ekonomijos ar politi
kos mokslų veiksnių skai
čių, gal būt, todėl, kad libe- 
ralinėj santvarkoj dvasi
niai siekiai išsibloško įvai
riomis kryptimis ir — iš 
tiesų — jų nėra ko įtraukti 
į įtakos turinčių jėgų skai
čių.

Tačiau kai ultilitaristi- 
nes, vien konkrečiais pa
grįstas formules tu pritai
kei Lietuvai, žmogaus min
tinio pajėgumo neįtrauki
mas į bendrų sąmatą pasi
darė aiškiai regimas.

Ant kiek vadinamasis 
''mistinis pajėgumas” yra 
realus ir įtakingas veiksnys 
politinėje plotmėje, galėtų 
mums parodyti studija lie
čianti lietuviško atgimimo 
laikotarpį nuo 1864 iki 1918 
metų, žvelgiant utilitaristi- 
nės teorijos akimis, 1864 
metais, Lietuvos, kaipo to
kios, atstatymas iš viso net 
nebūtų buvęs įtrauktas į 
"galimybių” skaičių. O ta
čiau, jis įvyko.

Taigi noriu tau, Leonai, 
pastatyti klausimų: ar tu 
manai, kad lietuviškos 1864 
— 1918 metų raidos studi
ja galėtų eventualiai prives
ti prie tam tikrų "tautinės 
mistikos” įtakos dėsnių su
formulavimo ? Ar tu manai, 
kad tokių dėsnių suformu
lavimas suteiktų skirtingų 
prasmę Lietuvos proble
moms ir jų sprendimui?

(Bus daugiau) 

smarkiai atakavo Žuvi
ninkystės valdybą, nedvi
prasmiškai rėkauda
mas: "Kodėl nėra švie
žių žuvų?"

Atsakymo nesulau
kęs, žurnalas nusiuntė 
savo korespondentą pas 
"Žuvininkystės valdy
bos prie LTSR ministrų 
tarybos viršininką" Jo
ną Baravyką. Pasikalbė
jimas tilpo Švyturio de
vynioliktame numeryje.

Tad, ką Baravykas pa 
porino apie šviežias žu
vis?

Žuvų atsargos mažė
ja dėl intensyvios žūk
lės. Į skaidrius lietuviš 
kus ežerus karo strate
gijai dirbančios įmonės 
pradėjo suleisti savo 
atmatas. Žuvis užpuolė, 
anksčiau negirdėtos, li
gos! Iki šiol nėra nei 
vieno ūkio, kuris vers
tųsi tvenkinine (tvenki
niuose veisiamų) žuvi
ninkyste! Rusnė, Kin
tai, Dreverna patiekia 
menkavertes žuvis, ku
rių neima prekybininkai 
(žuvų krautuvių agen
tai).

— Dideliu operatyvu
mu mūsų prekyba nie
kad nepasižymėjo, — 
tarybiniu žargonu pa
aiškina Baravykas.

Jam atsakė Švyturio 
korespondentas:

— Pavasarį bei vas- 
rą, kada žuvų paklausa 
didžiausia, žuvų nė su 
žiburiu nerasi.

Baravykas paturavojo 
korespondentui, apgai
lestaudamas, kad kar
piai (kitų žuvų jo valdy
ba nė neparūpina) pasi
rodo prekyboje tiktai ru
denį, kada rinkoje daug 
paukštienos (?) ir dar
žovių. Esą, dėl to žmo
nės neperka jo sugautų 
karpių. Pasirodo, tie 
karpiai sveria tik po pu
sę kilogramo. Dar dau
giau: sugautus karpius 
siunčia stovykloms, li
goninėms ir, matyti, pa
rinktam, privilegijuo
tam pirkėjui.

Kuršmarėse ir Bal
tijos pakrantėje senoji, 
tradicinė žvejyba sku
biai mažėja. Žvejų sū
nūs bėga iš tos profe
sijos į miestus. Ungurių 
ir žiobrių kiekiai katas
trofiškai nyksta, mažė
ja.

Tai nualino klės tėju
sį Lietuvoje žuvų ūkį 
kvailiausioji šalies gy
vųjų resursų alinimo sis

tema — sovietinis ūki
nis chaosas.

Tačiau, vos korespon
dentas paklausė apie ap
tariamų problemų atei
tį, Baravykas pralinks
mėjo ir ėmė kalbėti op
timistiškai. Jis, kaip vi
sad Sovietijoje, užtikri
no, kad padėtis pagerės 
ir žuvų atsiras. Kas kad 
per dvi sovietinio valdy
mo dekadas, jų sumažė
jo iki minimumo, atei
nantis penkmetis turi 
daug užplanavimų!

Pasirodo, jau numa
tomi statyti žuviavaisos 
punktai Nidoje, Šventojo
je. Ten pat statys 150 to
nų šaldytuvą. (Kaip ma
tyti, tokios talpos šaldy
tuvo neužteks ir Palan
gos paklausai!).

Baravykas nupiešė 
spalvingą paveikslą:

Simno ir Ignalinos žu
vivaisos įmonės pradės 
auginti seliavas bei pelė- 
dės ikrelius. Vokėje bus 
inkubuoti upėtakiai. Žei- 
menėje — lašišai. Rus
nėje inkubuos žiobrius. 
Dargi Elektrėnų tvenki
nyje numatyta įkurdin
ti baltąjį amūrą. Kur
šių marėse — ungu
rius.

Pasikalbėjimas perė
jo į būsimąją nuosaką ir 
pakvipo šviežia žuvimi 
ant keptuvių.

— Penkmečio pabai
goje, — užtikrino Bara
vykas, — ungurių tiki
mės sugauti daugiau. Ne- 
nusivilsim, tikėdamie
si, kad šį penkmetį ir 
karpis ir kitos žuvys ant 
stalo nebebus retas sve
čias.

Porai mėnesiu prabė
gus, tame pat žurnale 
(Nr. 23) pasirodė atvi
ras laiškas, kurį para
šė V. Andriuškevičius, 
Žuvininkystės valdybos 
viršininko pavaduoto
jas. (J. Baravyko asi
stentas). Tai buvo atsa
kymas į prieš keturis 
mėnesius Švyturio klau
simą "Kodėl nėra švie
žios žuvies".

Andriuškevičius pa
kartojo savo boso pa
reiškimus, kas daroma 
ir kas bus atsiekta penk
mečio pabaigoje. O kaip 
dabar?

Atsakyta labaiišvaiz- 
dingai: žuvies kiekis nė 
ra jau toks didelis, kad 
jos galėtų dažnai būti 
parduotuvėse. (br)

(10) Nijolė Jankutė

SAULĖGRĄŽŲ 
TVANAS novelė

Marija sustos. Tiknešiąnakt. Dabar... tuojau... 
paskutinį kartą jai reikėjo.... Kad nebetrintų tie pra
keikti akmenys, kad skaudančiose gyslose vėl iš
tirptų saulė, kad užpiltų saulėgrąžų tvanas...

Gaudydama orą, Marija pasiekė geležinkelį. 
Jai linko kojos ir ašarojo akys. Prekinių stoties 
prožektoriaus paliesti bėgiai kryžiavosi tartum mė
lynos gyslos, ištemptos iki trūkimo ir laukiančios... 
nuodų stebuklo...

Marija bėgo paknopstom. Smailus bato kulniu
kas užkliuvo, ir koja įstrigo tarp bėgių. Mergaitė 
stabtelėjo atsikvėpti. Tuo metu automatinis iešmas 
pakeitė bėgius. Nematoma ranka plieno pirštais su
griebė Marijos riešą. Mergaitė susirietė. Ji nesu
prato, kas atsitiko ir žengė pirmyn. Betplienopirš
tai laikė tvirtai, smaukdami riešo odą ir sukdami 
kaulus. Marijos akyse sumirguliavo spindintys ra
tai. Ji krito, burna persikreipė, tačiau garso nebu

vo. O iš triukšmingo miesto centro, blizgėdamas si
dabriniais šonais, žalčiu išsliuogė ekspresas.

Marija bandė ištraukti koją. Bejėgio nirtulio 
pagauta, ji kumščiais daužė plienines reples.

— Gelbėkit! — šaukė ji, griebdama tirštą tam
są. Šauksmas sugargaliavo ir mirė, neperrėkęs ci
kadų. Sulamdytas saulėgrąžų atvirukas įstrigo 
"ragweed" krūme, o po nudaužytais mergaitės 
krumpliais ėmė virpėti bėgiai.

— Tai kraujas mano gyslose, — ramino ji 
save, o bėgiai virpėjo, bėgiai dūzgė kaip milži
niško kontrabaso stygos. Bėgiais grojo blizgantis 
ekspresas.

Marija atsistojo. Prerija supo ją į drėgną 
tamsą, kvepiančią saulėgrąžų aliejais ir "rag- 
weed" rūgštimi. Mergaitė išplėtė akis. Tamsoje 
subaltavo Pauliaus, ne — Timio veidas ir sutirpo 
kaip sniego gniūžtė. Kur buvo jie? Ar buvo jie iš 
tikrųjų? Marijai rodėsi, kad kažkas jai tiesia ran
kas.

— Gelbėkit! — suriko ji, bet rankos atraitė 
odines ranoves. Ištemptose venose — painus ada
tų raštas. O kap gerai mokėjo tą raštą skaityti 
Marija!

— Ne,ne! — užsimerkdama šnibždėjo ji, o 
bėgiai dūzgė vis garsiau. Žemė drebėjo lyg būg
nas po negro delnais. Staiga ilgesingai sustaugė 

ekspresas. Ir pro uždarus vokus Marija matė jo 
geltoną akį. Marija nebešaukė. Ji žinojo, kad paga 
liau ims ją ekspresas ir nuveš ten, kur vasaros 
nekarštos, kur vietoj "ragweed" auga rožės ir nie 
kada neperžydi saulėgrąžos.

— Aš išvažiuoju! — šnibždėjo Marija, svies
dama Pauliaus piniginę tolyn į svirpliais rėkian
čias žoles. Ten, kur ji išvažiuoja nebereikia ap
gaudinėti. Ten nebereikia pirkti baltųjų nuodų, ku
rie nukeltų už neperžengiamos ribos. Ten — be
ribis pasaulis...

Ekspreso kauksmas daužė mergaitės galvą, 
tartum sviedinį. Staiga sužvigo stabdžiai. Plie
nas skėlė kibirkštis iš plieno. Marija ištiesė 
rankas prieš liepsnojančią saulėgrąžą iš van Gogh 
atviruko... Violetinės žiežirbos pažiro mergaitės 
akyse, ir ji jau buvo ten, kur tiek kartų viliojo auk
siniai prerijos vakarai.

*♦*

Prakaitu sumirkusioj lovoj rėkdamas nubuvo 
Timis. Jis sapnavo, kad iš Marijos rankų augo 
šiurkštūs saulėgrąžos lapai, o jos veidas sukosi į 
saulę tartum auksinis žiedas. Tik iš akių dar biro 
ašaros... Ne ašaros, bet juodos saldžios sėklos įjo 
ištiestus delnus.

(Pabaiga)
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GALVOS SKAUSMAI
Galvos skausmas yra daž

niausiai pasitaikantis nusi
skundimas. Kaip ir kiekvie
nas nusiskundimas galvos 
skausmas priklauso nuo 
žmogaus nervinės sistemos 
jautrumo bei paties skaus
mo stiprumo. Kai kuriuos 
asmenis dažni galvos skaus
mai padaro nuolatiniais li
goniais. Kiti prie jų prisi
derinę veda normalų gyve
nimų. Evoliucijos mokslo 
kūrėjas, Charles Darvin, 
muzikai F. Chopenas ir P. 
Tchaikovskis, rašytojas L. 
Tolstojus, filosofas F. R. 
Nietzsche bei prezidentas 
Thomas Jeffersonas visą 
gyvenimą skundėsi dažnais 
galvos skausmais. Jiems 
galvos skausmai nesutruk
dė nuveikti didelius darbus 
ir pasidaryti žymiais.

Kai kurie galvos skaus
mai yra sukeliami organi
nių ligų, kaip smegenų aug
lių, smegenų uždegimų arba 
padidinto kraujo spaudimo, 
šie priklauso specialiai gal
vos skausmų grupei, apie 
kurią mes šiuo metu nekal
bėsime. šiame straipsnyje 
mes susipažinsime su to
kiais galvos skausmais, ku
rie yra susiję su kasdieni
nio gyvenimo rūpesčiais, 
nervine įtampa, bei kitais 
gyvenimo eigoje pasitaikan
čiais jaudikliais.

Vienas dažniausiu galvos 
skausmu yra migrena. Ja 
nusiskundžia apie 8% visų 
gyventojų. Skaičiais išreiš
kus t. y. daugiau, negu 16 
milijonų vien tik Jungtinė
se Amerikos Valstybėse. 
Migrena buvo žinoma jau 
gilioje senovėje. Iškasenos 
rodo, kad prieš 5 tūkstan
čius metų žmonės buvo gy
domi nuo galvos skausmų. 
Senovės egiptiečių mitolo
gija mini, kad jų saulės die
vas Ra nusiskųsdavo galvos 
skausmais ir buvo pagydy
tas deivės Izis medaus, 
aguonų, kadugių ir corian- 
der uogų mišiniu. Hippo- 
kratas ir Galenas savo raš
tuose aprašo migreną ir jos 
gydymą.

Migrenos priepuolio me
tu galvos skausmas gali už
eiti labai staigiai arba iš lė
to taip, kad sergantis as
muo iš anksto pradeda jaus
ti artėjantį migrenos prie
puolį. Prie galvos skausmų 
gali d*u" prisidėti ir regėji
mo sutrikimai pavyzdžiui, 
sergantysis mato halucina- 
cijas, dideles šviesas, 
žvaigždes, vaivorykštes, vo
ratinklius, siūbuojančias li
nijas bei kaleidoskopines fi
gūras. Kiti nustoja regėji
mo keletai arba ir keliolikai 
minučių arba mato daiktus 
tik viena akių puse. Tokie 
ligoniai pasidaro ypatingai 
jautrūs šviesai, triukšmui, 
jaučiasi išsekę, gali net ap
alpti. atsiranda drebulys, o 
kai kurie pradeda remti ar
ba viduriuoti. Priepuoliai 
gali užeiti darbo, poilsio ar
ba miego metu ir gali tęs
tis nuo kelių valandų iki po
ros dienų. Gana dažnai to
kie priepuoliai pasitaiko pa
baigoje savaitės arba šven
čių metu, todėl kai kas juos 
vadina ”relaxation head- 
ache”. Kai kurios moterys 
migrenos priepuolius gauna 
klimakteriniame laikotarpy
je. Praėjus šiam laikotar
piui praeina ir migrenos 
priepuoliai. Klimakterinia
me laikotarpyje moteriškų 
hormonų balansas sutrinka 
ir šio sutrikimo išdavoje iš
sivysto migrenos priepuo
liai. Tokios migrenos dau
gumoje pasiduoda hormonų 
gydymui.

Migrenos priepuolio atsi
radimui yra įvairių priežas, 
čių. Kai kurių žmonių ner
vinė sistema būna ypatin
gai jautri specifiniams jau- 
dikliams kaip stipriai švie
sai, cigaro dėmams, blogam 
kvapui, alkoholiui bei kai

DIRVA

DR. D. DEGESYS galvos skausmus, Jaet chro
niškai veikdamos jos suke
lia smegenyse degeneraty- 
vinius pakitimus. Didėjant 
automobilių skaičiui, šių du
jų kiekis miesto oro aplin
koje proporcingai didėja.

Užbaigiant norisi dar 
kartą paminėti, kad galvos 
skausmas kaip ir kiekvienas 
kitas skausmas yra orga
nizmo nervine reakcija į 
kenksmingą kūnui jaudiklį. 
Galvos skausmo gydymui 
visų pirma reikia surasti 
skausmo priežastu. Nusta
tyti priežasčiai yra visa eilė 
komplikuotų tyrimų bei me
todų. Ne visada ii’ tokie 
komplikuoti tyrimai nusta
to galvos skausmo priežas
tį. Nesuradus, organinės 
priežasties, pacijentas būna 
gydo mas simptomatiškai. 
Tokiam gydymui yra visa 
eilė vaistų. Bet pozityvus li
gonio nusiteikimas gydymo 
metu lygiai kaip ir supra
timas pačios ligos proceso, 
yra geros pagelbinės prie
monės sėkmingesniam mig
renos gydymui.

kurioms cheminėms me
džiagoms. Yra pastebėta, 
kad migrenos priepuoliai 
dažniau pasitaiko pas tuos 
asmenis, kurie turi daugiau 
kietą charakterį, yra pedan
tiški ir daugiau ambicingi. 
Pirmasis migrenos priepuo
lis daugumoje prasideda 
žmogui subrendus, bet Šve
dijoje, mokyklos vaikų ty
rimai parodė, kad apie 1.4% 
vaikų turėjo migrenos prie
puolius būdami jaunesni 
negu 7 metų amžiaus. Vai
kai migrenas paveldi iš tė
vų.

Migrenos skausmų atsi
radimas yra aiškinamas 
tuo, kad nervinių arba che
minių jaudiklių įtakoje gal
vos kraujo indai išsiplečia, 
gi išsiplėtę iš patvinkę 
kraujo indai spaudžia sme
genų nervines ląsteles ir to 
spaudimo išdavoje atsiran
da galvos skausmas. Tie 
vaistai, kurie pajėgia su
traukti išsiplėtusius gal
vos kraujo indus yra 
efektingi migrenų prie
puoliams gydyti. Kai ku
riems šilta vonia ir poilsis 
lovoje lygiai raminančiai 
veikia, kaip ir vaistai. Dar 
kitiems, pakeitimas vietos 
arba klimato sumažina mig
renos priepuolių dažnumą ir 
jų stiprumą, čia aprašyta 
migrena yra vadinama kla
sikine migrena. Ja moterys 
serga dažniau negu vyrai. 
Vyrai serga šiek tiek skir
tinga migrena, kuri vadina
ma ”cluster” migrena, arba 
migrenine neuralgija, ši 
neuralgija pas vyrus pasi
taiko 5 kart dažniau negu 
pas moteris. Tokios neural
gijos metu skausmas atsi
randa vienoje galvos pusė
je. Iš ten skausmai gali ra
di j uoti j dantis, akis, kaklą, 
ausis arba pečius. Tokie 
skausmai išsivysto labai 
staigiai ir būna labai stip
rūs, bet nesitęsia ilgiau kaip 
riena valanda. Jie taip pat 
atsiranda darbo arba miego 
metu ir gali prikelti iš lovos 
ne visai dar iš miego pabu- 
dusį. Migreninė neuralgija 
pas vyrus dažniausiai pra
sideda po 40 metų amžiaus. 
Asmenys, turintieji tokia 
neuralgiją, yra ypatingai 
jautrūs vaistams, kurie ple
čia kraujo indus, kaip his
taminas, nitroglicerinas ir 
alkoholis. Sūriai, turintieji 
tyraminą (medžiaga, atsi
randanti sename sūryje) 
gali irgi sukelti neuralgi- 
nius priepuolius,

Rūpestis, nuovargis, nėr- 
vinis įtempimas bei užpaka
linių kaklo raumenų spaz
mai gali sukelti galvos 
skausmus panašius į migre
ną. Tokiu būdu sukelti 
skausmai jaučiasi daugiau 
užpakalinėje galvos srityje 
arba būna jaučiami lyg lan
kas apjuostas apie galva. 
Tokios rūšies galvos skaus
mai yra dažniausiai pasitai
kantieji n u s i s kandimai. 
Kiekvienas žino, kaip juos 
gydyti. Aspirinas yra popu
liariausias vaistas. Bet gy
dyti galvos skausmus be 
gydytojo žinios yra.nepa
tartina, nes galvos skaus
mai gali būti apgaulingi ir 
po jais gali slėptis rimta 
organinė liga.

Galvos skausmus duoda 
ir įvairios cheminės bei 
toksinės medžiagos pateku
sios į kraują. Daug kam yra 
žinomas galvos skausmas 
po didesnio degtinės išgė
rimo.

Ore esančios kai kurios 
dujos irgi prisideda prie 
galvos skausmo. Viena to
kiu verta dėmesio tai ang
lies viendeginis (CO), ku
rio kiekis didmiesčio gatvė
se kai kada pasiekia svei
katai pavojinga riba, šios 
dujos ne tik, kad sukelia

ATSIŲSTA 
PAMINĖTI
• Broniaus Budriūno mu

zikos veikalai:
NEMUNAS LAUŽIA LE

DUS PAVASARĮ. (Iš sona
tos ”Mano Tėvynė”). JAV 
LB Kultūros fondo leidinys, 
Nr. 53. Kaina $2.00.

LIETUVIO GIESMĖ. Miš
riam chorui. Premijuota 
PLB Valdybos tautinių 
giesmių konkurse 1968 m. 
JAV LB Kultūros fondo lei
dinys, Nr. 47. Kaina 50 
centų.

MOŠŲ ŽEMĖ LIETUVA 
ir VALIO! ILGIAUSIŲ 
METŲ! Bendriniam daina
vimui. Broniaus Budriūno 
kūriniams leisti fondo lei
dinys. Kaina 30 centų.

MIŠIŲ GIESMĖS. Tautos 
švenčių ir tautinių iškilmių 
progomis, žodžiai kun. Sta
sio Ylos. Chorui arba bend
ram giedojimui. Broniaus 
Budriūno kūriniams leisti 
fondo leidinys, Nr. 7. Kai
na 50 centų. Broniaus Bud
riūno KLF adresas: 2620 
Griffith Park Blvd., Los 
Angeles, Calif. 90039.

• TECHNIKOS ŽODIS, 
1971 m. Nr.5-6 Vyr. redak
torius : G. J. Lazauskas, 208 
W. Natoma Avė., Addison, 
III. 60101. Administrato
rius: A. Pargauskas, 6643 
So. Francisco Avė., Chica
go, III. 60629. Metinė pre
numerata $6.00, studen-
tams $2.00

PETRIKONIS
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Dail. Antanas Petrikonis savo studijoje Chicagoje ruošiasi sukaktuvinei parodau kuri atidaroma ŠĮ 
Šeštadieni, kovo 18 d. 6 vai. vak. Marąuette Art Gallery, 3215 W. 63 St. V. Noreikos nuotrauka

A. PETRIKONIO DAILĖS PARODA
Darbštus ir kūrybin

gas dail. Antanas Petri
konis, gyvenąs Chicago
je, šiais metais mini pir. 
mąjį savo kūrybinio 
darbo sukaktį. Ši sukak
tis atžymima jo kūrinių 
paroda, dailininko nuosa
voje meno galerijoje, 
3137 W. 63 St. kovo 19 
d.

Dail. Antano Petriko- 
nio kūrybos kelią puo
šia įvairios tematikos, 
kruopščiai, su giliais iš
gyvenimais sukurti kū
riniai, duodą progos ir 
pačiam kūrėjui džiaug
tis pirmosios piūties 
sėkmė.

Apie Antano Petriko- 
nio kūrybą atvejų atve
jais yra kalbėję mūsų 
meno kritikai lietuvių 
spaudoje, ypatingai ge
rai vertindami ir iškel
dami jo kūrybinį pajė
gumą.

Kazys Bradūnas vie
na proga rašė-. "Tai dai
lininkas, kuris neprisi- 
rišo prie jokios trumpa
amžės krypties, o tik 
prie savo, kaipo žmo
gaus, amžinojo AŠ. Tie
sa, srovių įtakų jis ne
sibaido, bet joms ir ne
vergauja. Ar jis tapytų 
ekspresionistinį peiza
žą, ar figūrų ir daiktų 
simboliką, ar gėlėmis 
liepsnojantį natiurmor
tą, ar tai būtų aliejus, 
akrilika, ar akvarelė, vi
sur ir be parašo atpažin
si Petrikonio darbą. O 
jo kūrybos giliosios 
šaknys glūdi ne kurios 
srovės paviršiuje, bet 
individualaus savojo Aš 
bedugnėje. Ir kada ši

JURGIS JANUŠAITIS 
gelmė, vienokio ar kito
kio impulso įsiūbuota, 
prasiveržia spalvų ban
gomis, tada pačiais ge
riausiais savo darbais 
A. Petrikonis jau nebe- 
talpinamas į krypčių bei 
srovių rėmus. Tokiuos 
darbuos jis pats tampa 
savo kūrybos šaltiniu, 
upe ir jūra".

Kada tik stabteliu 
dail. Antano Petrikonio 
kūrinių parodose, kaip 
eilinį meno mėgėją do- 
mina įvairi tematika, kū
rybos spalvingumas ir 
pačių kūrinių grožis. 
Vietomis jis toks pap
rastas, artimas, nuve
dąs Tėvynės kančios ke
liais, ar padvelkiąs pa
vasario grožiu ar gėrie
si žiemos puošmenos de
tale. O štai vėl, žiūrėk, 
į tave kalba audringas 
gyvenimas, širdies labi
rintuose susikaupęs 
žmogaus išgyvenimų pa
saulis. Žodžiu kūrėjas 
"iškasa" vis naujo ir 
naujo, kas eilinį meno 
mėgėją kviečia susi
mąstyti ties kiekvienu 
jo kūrybos darbu.

Dail. Antanas Petri
konis dabar pačiame am
žiaus pajėgume ir kūry
biniame užsidegime.

Dail. Antanas Petri
konis yra gražiosios 
Dzūkijos vaikas. Gimė 
1923 m. liepos mėn. 18 
d. Alytoje. Ten pralei
do vaikystę, ten mokė
si ir 1942 m. baigė gim
naziją. Ateidamas į šį 
pasaulį, matyt, atsine
šė ir talentą bei troški

mus šioje žemėje ieš
koti grožio ir juo dalin
tis su kitais. Jis atsine
šė ir menininko talentą. 
Ir štai šis ramus, kar
tais tylus, kartais atvi
ras iki širdies gelmių 
gražiosios Dzūkijos 
vaikas pasirenka meno 
pasaulio kelią ir skuba į 
Vilniaus dailės akademi
ją studijuoti meną. Bet 
ir čia jaunojo entuzias
to svajones nutraukia ka
ro audra ir išbloškia 
į tremtį. Pokario lai
kotarpį praleidžia Vokie
tijoje ir 1947 metais pa
siekia Angliją. 1950-58 
metais jį sutinkame be
studijuojantį dailę Man- 
chesterio meno mokyk
loje, Kennington City ir 
Guild of London Art 
School ir St. Martin’s 
School of Art Londone.

Anglijoje gyvenda
mas jau buvo suruošęs 
1956 ir 1957 metais sa
vo kūrinių parodas. Pa
galiau atvyksta 1959 m. 
į Chicagą ir čia pašven
čia daug laiko kūrybai. 
Chicagoje ir kitose lie
tuvių kolonijose dalyvau
ja grupinėseparodoseir 
pats rengė visą eilę sa
vo individualinių meno 
parodų. 1966 m. Ameri
kos liet. dail. sąjungos 
suruoštoje meno paro
doje laimėjo pirmąją 
premiją.

Dail. A. Petrikonis įsi
jungė į ALD sąjungos 
veiklą, aktyviai reiškė
si Oivl klubo veikloje ir 
buvo Čiurlionio galeri
jos direkcijos nariu.

Yra iliustravęs kele
tą knygų, piešęs dekorą 
cijų, gi savo kūrinių da
lį yra įvairioms organi
zacijoms padovanojęs, 
norėdamas prisidėti ir 
prie tų organizacijų sėk
mingesnės veiklos.

Dail. A. Petrikonio 
meno kūriniai šiandien 
puošia daugelio lietuvių 
namus, o ne retas jų tu
ri įsigijęs ir po keletą.

Dail. A. Petrikoniui 
pradėjusiam žengti ant
rąjį tarpsnį savosios 
kūrybos kelyje, linkėti
na nepavargti, bet su to
kia pat energija ir giliu 
įsijautimu išsakyti ir 
šio pasaulio grožį, ku
riame gyvena nuolatinia
me ieškojime ir eilinis 
žmogus.

Sukakties proga, dail. 
A, Petrikonis, kovo 
mėn. 19 d. Tautiniuose 
namuose bus prisimin
tas ir pagerbtas pobū
vyje, kurį ruošia dr. J, 
Šalna su talkininkais bei 
artimaisiais bičiuliais.
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LOS ANGELES DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
REMIA NAUJĄJĄ VILTĮ 

IR DIRVĄ
š. m. vasario mėn. 18 d. 

A.L.T. S-gos Los Angeles 
skyriaus valdyba savo posė
dyje, svarstant spaudos rei
kalus, nutarė:

pasiųsti Sąjungos Valdy
bai 100 dolerių "Naujoji 
Viltis” Politikos ir kultūros 
žurnalo #3 numerio išleidi
mui paremti;

š. m. balandžio 8 d., 8 vai. 
vak. Lietuvių Tautinių Na
mų salėje surengti — 
"Spaudos popietę”. To vaka
ro visą pelną skirti Dirvos 
laikraščio gerinimui.

KURIA LIET. SEIMAS
Balandžio 22 šv. Kazi

miero bažnyčioje susituoks 
Albinas žemaitaitis su Ire
na Štaraite, abu losangelie- 
čiai ir visų gerai pažįstami 
ir mylimi. Jungtuvių vaišės 
taip pat bus šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

Birželio 24 šv. Kazimiero 
bažnyčioje susituoks du los- 
angeliečiai abu, bebąigią 
aukštuosius mokslus, Vikto
ras šurkus su Diana Jaku
bėnaite.

lietuvišką radijo valandėlę 
turime išlaikyti ar ne? Ir 
čia pat pareikšdamas, kad 
ALB radijo klubas nori tą 
lietuvišką radijo valandėlę 
padaryti įdomią ir jos trans
liacijomis patenkinti visus 
klausytojus.

Tam parengė anketą, ku
ri buvo išdalinta, šios anke
tos sumanytojas yra radijo 
klubo programų redaktorius 
ir pranešėjas Stasys Gar- 
liauskas.

Piknikas be orkestro, tai 
ne piknikas. Buvo ir orkes
tras ir dar koks. A. Vaite- 
kaičio vadovaujamas skau
tų "Miško Broliai" orkest
ras grojo, kad net Lietuvių 
Namų sienos drebėjo. Or
kestrą sudarė: Antanas 
Paškus, Andrius čerškus, 
Arvydas šepetys, Edvardas 
Tautkevičius, Ramūnas Sa
vickas, Laimutis Savickas,

žmonės mėgsta naujoves Kęstutis Savickas, Vincas 
ir į jas noriai lankosi. Ir šis 
piknikas sutraukė apie 200 
žmonių.

Buvo turtingas ir dovanų 
stalas ir daug kas į namus 
grįžo vienokią ar kitokią do
vaną laimėjęs.

Atskirame dovanų pa
skirstyme I dovaną Jadvy
gos Paukštienės paveikslą 
laimėjo Petras Kausteklis ir 
II dovaną butelį gėrimo Vla
das Staškus.

ALB radijo klubo pirmi
ninkas Vacys Urbonas pa
sveikino svečius. Savo žody
je kvietė pasisakyti: — Ar

RADIJO KLUBO 
POBŪVIS

Amerikos Lietuvių Balso 
Radijo Klubo pietūs suruoš
ti vasario 27 d. Lietuvių 
Namuose buvo savotiški ir 
įdomus. Atvykę, vietoje 
įprastų pietų, turėjome pik
niką salėje ir po stogu, čia 
buvo išrikiuoti ir tvarkingai 
sustatyti stalai. O vienas jų 
apkrautas įvairiais, keps
niais ir pyragaičiais.

Kiekvienas galėjo pasi
rinkti ko širdis geidžia ir 
tiek, kiek galėjo suvalgyti 
ir už visai mažą sumą pini
gų. Už $2.00-$2.25 galėjo 
prisivalgyti kaip vestuvėse. 
Ir čia ALB radijo klubas 
įrodė, kad maistas nėra jau 
tiek brangus, kad už jį rei
kia lupti $5.00 ar $6.00, 
kaip kituose parengimuose 
praktikuoja.

čiūną ir Juliją Rutkauskie
nę.

200 kuopos atstovai iš
rinkti : Antanas Sukauskas, 
Rimas Sukauskas ir Marce
lė Grinienė. Daug balsų su
rinko į Pildomosios Tarybos 
postus: sekretoriaus Petras 
Januška ir iždo globėjus 
Antanas Sukauskas.

A. Grinius

CLEVELANDO PARENGIMU 
KALENDORIUS

■ filatelijos kampelis
ANTANAS BERNOTAS

ČILE išleido 35 centavų 
pašto ženklą, kuriuo pagerbia
mas žymusis portugalu naviga
torius Magelanas, jo 450 metų 
aplink Pietinės Amerikos že
myną apiplaukimo sukakties 
proga.

PAGERBS PREL. J.. 
KUčINGĮ

Los Angeles naujasis ar- 
chivyskupas Romothy Man- 
ning balandžio 16 dieną at
vyks į šv. Kazimiero baž
nyčią dalyvauti prel. Jono 
Kučingio 25-rių metų Los 
Angeles šv. Kazimiero para
pijoje klebonavimo jubilie
jaus iškilmėse.

Be to, iškilmėje yra suti
kę dalyvauti vysk. Vincen
tas Brizgys ir vyskupas Re
to Luisi iš Brazilijos.

Padėkos Mišių metu pa
mokslą sakys prel. Jonas 
Balkūnas iš Maspeth, N. Y.

Parapijos choras, veda
mas komp. B. Budriūno, ža
da ypatingai gražiai pasi
rodyti su eile naujų gies
mių.

Po bažnytinių iškilmių 
parapijos salėje bus pri
ėmimas.

žebraitis, Kęstutis Nema
rus ir Linas Gobis.

Rūta Lee-Kilmonytė, lie
tuviškoji Hollywoodo žvaigž 
dė, už labdaringą veiklą ga
vo Annual Sarah Conventry 
Americana Award, šį žy
menį anksčiau yra pelnę 
John Wayne, Martha Raye, 
Dūke Ellington ir Barbara 
Walters. Vasario 20 dieną, 
šio pažymėjimo įteikimo 
proga Rūta Lee puikioje re
zidencijoje įvyko jos pager
bimas, į kurį susirinko keli 
šimtai Hollywoodo žvaigž
džių, filmų gamintojų, ak-

torių ir šiaip Rūtos draugų 
bei draugių. Iš lietuvių da
lyvavo prel. Jonas Kučin
gis, kun. Romas Kasponis 
ir pramonininkas Gasparas 
Kazlauskas bei Kilmonlų 
šeimos giminės. Rūta visus 
maloniai priėmė ir gardžiai 
pavaišino.

• Organizuojami mokyto-" 
jų kursai nuo šio rudens 
prie šv. Kazimiero šeštadie
ninės Mokyklos, Los Ange
les, Calif. Jų tikslas paruoš
ti jaunų ir naujų mokytojų, 
kad ateityje galėtų dirbti 
lituanistikos mokyklose. Su
interesuoti šiuo svarbiu rei
kalu, prašom kreiptis į šeš
tadieninės mokyklos vedėją 
Vladą Pažiūrą.

• Inž. Kostas Astravas, 
losangelietis, Kalėdų atosto
gų metu buvo nuvykęs į Ne- 
pal valstybę prie aukščiau
sio pasaulyje kalno Everest, 
29,028 pėdų aukščio. Anot 
jo, tai neapsakomo grožio 
gamtos šventykla, prie ku
rios jogai atvyksta gauti 
įkvėpimo ir mąstyti.

• Detroito Kultūros Klu
bo fotografų sekcija kovo 5 
d. posėdyje nutarė gegužės 
mėnesyje suruošti fotogra
fijų parodą ir kviečia įsi
jungti visus foto mėgėjus.

Balandžio 16 d., 12 vai. 
Lietuvių Namuose yra kvie
čiamas fotografų susirinki
mas, į kurį yra kviečiami 
atvykti visi foto meno mė
gėjai ir atsinešti numato
mus parodoje išstatyti nuo
traukas. Nuotraukos pagei
dautinos 5x7 dydžio. Paro
doje kiekvienas galės išsta
tyti 3 spalvotas ir 3 juod.- 
balt. arba 4 juod. balta nuo
traukas.

• Tautinių šokių grupė 
"šilainė” šoko vasario 19 d. 
Dayton, Ohio Lietuvos Ne
priklausomybės 54 metų su
kakties minėjime.

D a y t oniečiai "Šilainės” 
šokėjus labai vaišingai pri
ėmė ir jiems grįžus namo 
net dovanų prisiuntė.

• Lietuvių Studentų Są
jungos Detroito skyriaus 
studentai Įstojo į Lietuvių 
Namų D-ją su $100.00 Įna
šu ir joje turės vieną balsą.

• L.Š.S.T. centro valdybos 
posėdis įvyks kovo 18 d., 3 
vai. Lietuvių Namuose 3009 
Tillman St.

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

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

BALANDŽIO 16 D. Pietūs šv. 
Kazimiero lituanistinės mokyk
los.

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

BALANDŽIO 29 ir 30 D. Atei. 
tininkų metinė šventė.

GEGUŽES 7 D. Motinos die
nos minėjimas. Rengia Cleve
lando šaulių kuopos moterų sek. 
c i ja.

GEGUŽES 13 D. Lietuvių Na
mų pamatų prakasimo banketas.

GEGUŽES 20 D. Antras Pen
sininkų Vakaras ruošiamas Atei 
tininkų jaunimo.

GEGUŽES 21 D. šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
koncertas.

GEGUŽES 27 ir 28 D. Atei
tininkų sendraugių suvažiavi
mas.

BIRŽELIO 25 D. 2 vai. p.p. 
Clevelando šaulių kuopos susi
rinkimas ir gegužinė O.K. Pau
tienių sodyboje.

• Arenoje šį penktadienį, 
kovo 17 d., 8 v. v. Įvyks im
tynės tarp Johnny Povvers 
ir The Sheik. Be to, bus ir 
daugiau garsių imtininkų. 
Bilietai nuo 5 iki 3 dol. gau
nami Arenoje ir pas Rich- 
man’s, 736 Euclid Avė.

Vilties iškyšuli (Afrikoje) 1522 
m. rugsėjo 9 d. atplaukė { Se
viliją, Ispanijoje, tuo kaipo pir, 
mas baigdamas pirmą kelionę 
aplink žemės rutul{ jūromis. 
Magelano vardu pavadinta ir vie^ 
na Čilės provincija.

*•*
DANIJA. Š.m. sausio 14 d. pa. 

simirė Danijos karalius Frede
rikas IX (1899-1972), sostą per
ėmęs 1947 m. išsavotėvoChris. 
tian X.

DVIEJU SAVAIČIŲ

• Dr. Zenono Ivinskio pa
minėjimas surengtas kovo 5 
d. Lietuvių Namuose su pa
sisekimu. Apie dr. Z. Ivins
kio gyvenimą žinias pateikė 
Aida Smalinskaitė, o Jonas 
Mikulionis paskaitė dvi iš
traukas iš jo raštų.

Dr. Adolfas Darnusis apie 
dr. Z. Ivinskį skaitė paskai
tą.

Minėjimui pasibaigus vi
si dalyviai buvo vaišinami 
kavute ir pyragaičiais.

IŠNUOMOJAMAS KAM
BARYS moteriai ar vyrui. 
Galima naudotis virtuve. 
Skambinti tel. 531-3099.

(20-21)
• Apdraudos reikalais ge

riausius patarnavimus gau
site kreipdamięsi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

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

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

Fernando de Magalhaes (1480 
-1521), arba kaip {prastai vadi
namas Ferdinand Magellan, gi
mė Tras-os-Montes vietovėje. 
Portugalijoje 1495 m., reiškia 
Kristupo Kolumbo didžiųjųAme- 
rikos atradimo kelionių metu, 
jis {stojo { karaliaus Emanuelio 
laivyną, ir 1505 m. buvo pasiųs
tas { Rytų Indiją, kur lankėsi 
Sofaloje, Malakoje, Javoje ir 
Molukų salose. 1512 m. grjžo 
namo, po to buvo pasiųstas { 
Maroką. Kai karalius Emanu
elis atmetė jo pasiūlymą paban
dyti rasti jūromis kelią { Rytų 
Indiją, plaukiant { vakarus, Ma
gelanas 1517 m. perėjo į Ispa
nijos karaliaus Karolio I tarny
bą. 1519 m. rugsėjo 20 d. jis su 
penkiais laivais pasileido Atlan
tu { pietvakarius ir lapkričio 
mėnesi pasiekė PietųAmerikos 
krantus. 1520 m. vasario mėn. 
nes{ jis atrado Rio de Laplata 
upės žiotis, o kovo mėn. 31 d. 
sustojo beveik pusei metų per
žiemoti Port St. Julian (dabar 
Argentinoje). Čia jis prarado 
vieną savo laivų, po to sekė su. 
kilimas. Numalšinus sukilimą, 
su keturiais laivais jis plaukė 
{ pietus ir atrado sąsiauri (ku
ris vėliau buvo pavadintas jo 
vardu), skyrus} P. Amerikos že 
myną nuo Ugnies Žemės salos 
(dabar priklauso Čilei). Išplau
kus į Pacifiką, jis neteko kito 
laivo. Su likusiais trimis lai
vais, plaukdamas { šiaurės va
karus, 1521 m. kovo 6 d. jis pa
siekė Marianų salas ir Filipi
nus. Čia {sivėlė { vidaus kovas 
su vietos karaliukais ir balan
džio 27 d. buvo nukautas. Tada 
laivynui vadovauti ėmėsi jo pa
dėjėjas Cano, užsuko { Molukų 
salas ir su didžiuliu priesko
nių kroviniu aplink Gerosios

Kadangi Frederikas IX sūnų 
neturėjo, Danijos sostą perima 
jo vyresnioji duktė Margrethe, 
jau ištekėjusi už grafo Henride. 
Mompezat. Kaip istorikai sako, 
tai tikantra moteris perima Da
nijos sostą tūkstantinėje karali
jos istorijoje (pirmoji karalienė 
buvo Margrethe I,perėmusi sos
tą 1412 m.),

Danija taip pat išleido 90oere 
pašto ženklą pagerbti literatū
ros kritikui ir istorikui Georg 
Brandes.

Georg Morris Brandes, tik
roji pavardė Cohen (1842-1927), 
žydų kilmės literatūros kriti
kas, gimė Kopenhagoje. Daug 
keliavo Europoje susipažinda
mas su visomis literatūros sro
vėmis. 1871 m. gr{žo ( Kopen
hagą, kur 5 metus buvo litera
tūros docentu. 1877 m. persikė
lė penkiems metams J Berlyną, 
kur irgi profesoriavo. 1913-14 
m. lankėsi Anglijoje ir Ameri
koje. Laikomas vienu didžiau
sių sistematinės literatūros kri
tiku. Jo raštai išleisti 33 to
mais.

MALĖ

KAINA nuo $619.00.
IŠVYKSTA Iš

BOSTONO NEW YORKO MONTREALIO 
Birželio 8, liepos 13, rugpiūčio 17, 

rugsėjo 14 ir gruodžio 21 d.d.
Vykstantiems iš CHICAGOS tik $100.00 
daugiau ir iš CLEVELANDO tik $66.00 

daugiau.
LIETUVOJE ŠIOS GRUPĖS PRALEIS 

PO 11 DIENŲ.
GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS 

NESIVĖLUOKITE!

• SLA 352 kuopa kovo 5 
d. susirinkime į SLA seimą, 
nę, Antaną Norų, Elžbietą 
je atstovais išrinko: Petrą 
Janušką, Birutę Januškie
nę, Antaną Norų, Elžbėtą 
Jodinskienę, Mykolą Bal

U’ANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN 

or 
IST CLASS SKILLED 

LEADER 
For

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
Setup operutor on B & S. 

Niirhts 10 hours shift. 
Fringes nnd profil shnring. 

ZENITH AUTOMATIC SCRF.W 
PRODUCTS 

313-775-6260

WANTED AT ONCE
IST CLASS 

MACHINISTS 
lst & 2nd SHIFT

Ilardinge chucker & small tunet 
lathe. Mušt be able to sėt up 
work from Blue Prints & Close 
Tolerance. Both short run and 
produetion work available. 
Liberal Personnel Policies & 
Fringe Benefits.
NILES PRECISION CO. 

1308 FORT ST.
NILES, MICHIGAN 

616-683-0585
(21-22)

VATIKANAS išleido du paš
to ženklus paminėti tūkstantme
čiui nuo krikščionybės Įvedimo 
Vengrijoje: su Dievo Motina, 
Vengrijos globėja (senovinė sta
tula iš 1511 m.) ir su šventuo
ju Steponu, Vengrijos patronu 
(paveikslas iš albos, esančios 
Szekersfehervar bažnyčioje, da. 
rytas 1031 m.). Pastarąjį čia: 
dedame.

VVANTED 
EXPERIENCF,D 

MACHINE OPERATORS
For 5-16 n. Capacity slee) Decoiling 
and leveling linea, Mušt be fully ex- 
perienced and capable.

Call Mr. ROSENBAUM
216-259-5200

(19-24)

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės j

Trans-Atlantic Travel Service
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 027127 
Telefonas: 268-8764

Savininkė Aldona Adomonienė

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN 

DIE MAKER
For Hinall progressive diea. Muši be 
able (o build dies from parl print. 
Full time, lopvvages fi, benefits pmd. 
ĮJ hour day.

Call for Appointment
TR 1-9010

CASS MACHINE CO.
691 Antoinette, Detroit, Mieli.

(I (12-211

WEYERHAUESER CO.
MIDDLF.BURY, 1ND. 

POSITIONS OPEN 
OFFSET PRESSMEN 

5. and 6 color. 76“ Harris and 
Mielhie presses.

Experienced Glue 
Machine Operator 
Applicantn mušt have 

CARD BOARD EXPERIENCE 
A steady work & fringe benefits. 

Apply call or wnle to Personnel Dept. 
WEYERHAUESER CO.

MIDDLF.BURY. INDIANA
2 19-825-2 11 I

An Eciuul Opportunity Employer 
(17-211

šv. Steponas, Vengrijos kara
lių (997-1038), Arpadų gimi
nės, buvo karaliaus Gezas sū
nus. Anais laikais vengrų tau
ta, prieš šimtmeti atsikrausčiu
si Į Panonijos lygumas, dar bu. 
vo pagonys. Steponui perėmus 
sostą, Į Vengriją atvyko būriai 
misininkų, kurių tarpe ir Pra
hos vyskupas šv. Adalbertas — 
Vaitiekus, vėliau prūsų nužudy
tas. Misininkai pakrikštijo Ste
poną, ir jo dėka vengrų tauta 
tapo krikščionys. Susitvarkęs 
su savo priešais, šv. Steponas 
ėmėsi valstybės ir bažnyčios 
kūrimo. Popiežius Silvestras 
II atsiuntė jam karūną ir jis 
vainikavosi Vengrijos karaliu
mi 1000 m. per Kalėdas. Im
peratorius Otonas III atsiuntė 
karališkąją iet{ su relikvijo
mis. Šv. Steponas per savo val
dymo laiką {vedė krikščiony
bę visoje Vengrijoje, o labai 
išmintingu ir sumaniu valdy
mu vengrų tautą priartino prie 
vakarų kultūros ir Vengriją pa
darė viena galingiausių anų lai
kų vidurio Europos valstybe. Ka
nonizuotas 1083 m. Jo šventė yra 
rugsėjo 2 d. Šventojo karūna yra 
tapusi vengrų tautos tautiniu 
simboliu ir tebėra saugojama 
iki šiol kaip didžiausia švente
nybė.



1972 m. kovo 15 d.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

GENOCIDO PARODA 
CLEVELANDE

Lietuvių tautos genocido 
parodos atidarymas įvyksta 
šeštadienį, š. m. kovo mėn. 
18 d., 4 vai. p. p. Naujos 
lietuvių parapijos salėje. Į 
atidarymą yra pakviesta 
daug amerikiečių pareigū
nų bei tautybių atstovų. 
Trumpą atidarymo žodį tars 
Čuyahoga Apskrities kont-
rolierius George Voinovich.

Paroda vyks šeštadienį 
iki 10 vai. vak. ir sekma
dienį, kovo 19 d. nuo 10 vai. 
ryto iki 10. vai. vak.

Visa Clevelando ir apy
linkių lietuvių .visuomenė 
yra kviečiama aplankyti pa
rodą. Tie kurie gali, yra 
prašomi dalyvauti atidary
me.

MASINĖ SPORTININKŲ 
IŠVYKA Į CHICAGĄ

Netoli 10 LSK žaibo 
krepšinio ir tinklinio ko
mandų, visose prieauglio ir 
suaugusių klasėse ruošiasi 
dalyvauti Vidurinių Vakarų 
Sporto Apygardos 1972 m. 
metinėse pirmenybėse š. m. 
kovo 25-26 d. Chicagoje.

Krepšinyje šios varžybos 
bus kvalifikacinės dėl daly
vavimo XXII-se Metinėse 
žaidynėse, š. m. balandžio 
22-23 d. Clevelande. Apie 50 
žaibo sportininkų žada pa
kilti Chicagon.

Šalia krepšinio ir tinkli
nio bus vykdoma ir visų 
klasių stalo teniso varžy
bos.

SUSIPAŽINIMO PIETŪS
Hofbrau Haus restorane 

(St. Clair ir E. 55 St.) penk
tadienį, kovo 17, rengiami 
”Smorgasbord” pietūs susi
pažinti su naujuoju Cuya- 
hogos apskrities kontrolie
rium George V. Voinovich’. 
Pietūs bus servuojami nuo 
11 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Asmeniui — 4 dol. Bilietai 
gaunami Lietuvių namuose 
pas Z. Dučmaną, 877 E. 185 
St., telef. 531-2131.

Vakare bus programa, 
gros didelis vokiečių orkes
tras,'pasirodys airių šokė
jai, nes pietūs įvyksta šv. 
Patricko dieną. Visi lietu
viai ir visi Geo. V. Voino
vich bičiuliai maloniai kvie
čiami dalyvauti.

• Clevelando Lietuvių Na
mų finansų komisija peror
ganizuota ir sustiprinta. 
Komisija yra sekančios su
dėties: pirm. John DeRigh- 
ter, vykd. vicepirm. Edwar- 
das Stepas, vicepirm. inž. 
Algis Pautienis, vicepirm. 
dr. Vikt. Stankus, fin. sekr. 
Stasys Astrauskas, sekr.

Clevelando lietuvių naujųjų namų architektūrinių planų peržiūrą 
atlieka dail. M. Nasvytis, architektas M. Manders ir dail. A. 
Vaikšnoras. Dailininkams pageidaujant naujųjų namų salėje bus pa
daryti specialūs įrengimai, kad salę būtų galima naudoti kaip pa
veikslų galeriją. Namai bus naujosios lietuvių parapijos rajone, E. 
185 St. ir Kewanee Avė. J. Garlos nuotrauka

DELLA E. JAKUBS & SON 
laidojimo {STAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

DIRVA

Grandinėlės šokėjos išpildo "Duktė viena namie liko". V. Bacevičiaus nuotrauka

Grandinėlė iškėlė bures į plačius vandenis
TAUTINIU RAŠTU KALEIDOSKOPAS

Kai kovo 5 dienos po
pietę žvarbūs vėjai su
ko sniego verpetus, 
virštūkstantinė minia 
vistiek veržėsi į Euclid 
Senior High auditoriją 
savomis akimis pama
tyti naujus Grandinėlės 
laimėjimus.

Su Kepurinės ritmais 
žaviosios šokėjos, kad 
ir su drebančiom šir
dim , bet su plačia šyp
sena pasveikino savo 
svečius, kurie savo ruož
tu jas sutiko nuošir
džiais plojimais. Ryšis 
tarp scenos ir publi
kos aiškiai užmegstas. 
Orkestras šokėjų nepa
leidžia, rikiuoja iš šo
kio į šokį, iš nuotaikos 
į nuotaiką, gi šokėjai 
griežtame ritme pina 
įmantrias formas. Po
ros vejasi, sukasi, mez
ga tvoreles, audžia... Ir 
taip dvi valandas. Gra
žu, įspūdinga, lengva. 
Nenuostabu, kad žiūro
vai dažnais atvejais šo
kėjams ir orkestrui pri
tardavo ritmiškais plo
jimais. Dvi valandos 
greitai prabėgo, o įspū
džių akims ir širdžiai 
liko labai daug. Jauni ir 
seni skirstėsi namo su 
paraudusiais delnais ir 
plačiomis šypsenomis.

Jūratė Petraitytė, nariai 
inž. Romualdas Bublys, dr. 
Danielius Degesys, Zenonas 
Dučmanas, Kazys Gaižutis, 
William Jakubs, Ona Jokū- 
baitienė, Stasys Mačys, adv. 
Frank O’Bell, Juozas Sa
dauskas, dr. Juozas Skrins- 
ka ir adv. Paul Chalko.

Pirmininkui John DeRigh- 
ter dėl kitų pareigų mažiau 
galinčiam dirbti, komisijai 
vadovauti pakviestas ir įga
liotas Edvardas Stepas.

PETRAS MAŽELIS

Gal būt, čia ir reikė
tų padėti tašką. Tačiau 
norisi pažiūrėti, kur yra 
šių gražių vaisių pas
laptis.

Liudas ir Aleksandra 
Sagiai, — Grandinėlės 
kūrėjai, energija, šir
dis, ištvermė ir centri
nė ašis. Ilgamečiai tal
kininkai — Gintautas

peravičiūtė, Aldona Rau- 
linaitienė, Grandinėlės 
narių ir tėvų komite
tai, tautinių rūbų audė
ja Aldona Vaitonienė, or
kestro vadovė Dalia Ka
valiūnaitė ir jos instru
mentalistai, 60 nuolat be
sikeičiančių šokėjų. Tai 
vienintelis tokio dydžio 
šokėjų ansamblis laisva
jame lietuvių pasaulyje. 
Dirva tyliai be atvangos, 

Kento universitete liet, bibliotekai paremti auką (teikia dr. G. 
Matienė ir lietuvių studentų vardu V. Žagarskas. Auką priima J. 
Cadzow, besirūpinąs universitete liet, biblioteka ir lituanistiniais 
kursais. V. Bacevičiaus nuotrauka

SUPERIOR 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS UŽ PADĖTUS 
INDĖLIUS.

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

$20,0000.
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

Šie žmonės, jų darbai 
ir išmintis ir yra Gran
dinėlės paslaptis.

Grandinėlė nevien pri
stato tautinį šokį, bet su 
rikiuoja vieną po kito į 
nenutrūkstamą grandi
nę ir sukuria didingą 
spektaklį, kuris išveda 
Grandinėlę iš parapijos 
ribų, o vadovų stipriai 
laikomas vairas veda į 
plačius vandenis.

Šiame koncerte Gran
dinėlė turėjo daug vai
dybinio (pantomiminio) 
elemento. Pradžia gera, 
šokėjai bando įsijausti, 
ir ateityje draminis 
supratimas, tikiu, su
stiprės. Grandinėlė 
techniškai stipri, bet vy
rai dažnais atvejais stip
resni. Retai taip šokių 
grupėse pasitaiko.

Negali atsidžiaugti 
dažnai keičiamis tauti
niais rūbais. Spalvų ir 
raštų derinys toks tur
tingas ir įmantrus, kad 
šokių ritmuose keičiasi 
kaleidoskopinėmis spal
vų figūromis. Šokėjų iš 
vaizda rūpestingai apžiū
rėta, švari, tvarkinga. 
Kiek daug pagarbos rodo
ma scenai, darbui, tauti
niam menui ir žiūrovui.

Šiame Grandinėlės 
koncerte orketro vado
vės pareigose sėkmin
gai debiutavo Dalia Ka
valiūnaitė. Kai vadovės 
ranka sustiprės, tikėki
mės, kad orkestras su
ras ir daugiau niuansų, 
ypač ramesnių ritmų šo
kiuose. Šiaip orkestras 
jaučiasi tvirtai. Sekant 
tautinius šokius ir klau
sant muzikos paslapčia 
ateina klausimas — o jei
gu tai būtų tautinių ins
trumentų orkestras?

Buvome liudininkais 
įvairiaspalvių šokių. 
JPro mūsų akis prabėgo 
lietuvio darbą ir gamtą 
vaizduojntieji, būdingi 
jaunatviški žaidimų ir 
vestuvinių papročių šo
kiai. Tai buvo ilgas lie
tuvio gyvenimas, kurį 
Grandinėlė mums ats
kleidė dviejų valandų lai
kotarpyje.

Burės pakeltos, van
denys platūs.

Gero vėjo Grandinė
lei.

P.S. Gražios gėlės, 
bet ar reikia kalbų! Jos 
nutraukia žiūrovų ploji
mus, vargina scenoje 
esančius pavargusius šo
kio menininkus, nužudo 
pakilią nuotaiką. Padė
ką žiūrovai pareiškiapa- 
tys ir abejoju, kad žiū
rovas prašo ką nors ki
tą už jį šią malonią pa
reigą atlikti. Gėlės, do
vanos, graži talka ir pa
rama be paaiškinimų 
kalba už save. Reikia 
atsiminti, kad tokiais at
vejais kalbėtojas daž
niausiai pats vienas gė
risi savo nuosavu balsu.

PADĖKA
Grandinėlės jaunimo, jų 

tėvų, grupės bičiulių, lietu
viškos visuomenės dėka 
Grandinėlės rengtas, vi
siems didžiojo Clevelando 
gyventojams, lietuviškų sce
ninių šokių koncertas gra
žiai pavyko.

Visiems, o visiems bend
radarbiams, talkininkams, 
geradariams nuoširdžiai dė
koju.

Liudas Sagys

PARAMA VASARIO 16 
GIMNAZIJAI

1955 m. vasario mėn. 13 
d. L.V.S. Ramovė Clevelan
do skyriaus visuotino susi
rinkimo nutarimu prie šio 
skyriaus įsteigtas Vasario 
16 gimnazijai remti būrelis.

Nr. 21 — 7

Nors skyriuje yra apie 100 
narių, bet vien iš ramovėnų 
nepavyko būrelį suorgani
zuoti ir teko įtraukti ir ne 
ramovėnus.

Tuo metu Clevelande bu
vo rodos, net 7 būreliai, bet 
ilgainiui kiti pavargo. Išvy
kus iš Clevelando vieno bū
relio vadovei p. Koklienei, 
Ramovės būrelio vadovui 
teko perimti jos vadovautą 
būrelį Nr. 156, nors jame 
tebuvo likę tik 9 nariai.

Kiek man žinoma, Cleve
lande šiuo metu yra likę 5 
būreliai: dviem vadovauja 
p. St. Nasvytis, vienam p. 
Iz. Jonaitienė ir dviem Ra
movės būrelio vadovas.

Per 17 metų iki 1972 m. 
sausio mėn. 1 d. Ramovės 
būrelio vadovas surinko ir 
pasiuntė Vasario 16 gimna
zijai 5529 dol.

Nuo pat Ramovės būrelio 
įsteigimo iki Šiai dienai nuo
širdžiai remia gimnaziją ir 
tebėra būrelio nariais: p.p. 
Jonas Baranauskas, Kazys 
Budrys (su pertrauka), 
Vincas čepukaitis, Algi
mantas Dailidė, Vytautas 
Senkus ir šio būrelio vado
vas.

Iš p. Koklienės vadovauto 
būrelio Nr. 156 kiek man 
žinoma, tebėra p. Estera Al- 
šėnienė, Alfonsas Baliūnas, 
Stasys Lukoševičius, Danu
tė Mėlinauskienė, Petronėlė 
Staniškienė, Erikas Unge- 
ris, Ignas Verbyla ir Vacys 
Vinclovas.

Kad ir vėliau įstoję kai 
kurie būrelio nariai aukoja 
daugiau negu po 1 dol. per 
mėnesį, pav.: Adolfas Lūža 
Juozas žemaitis, Sigitas 
Pladys. Pastarasis šiems 
metams jau įmokėjo 25 dol.

Apart aukščiau išvardin
tų 1971 metais per abu bū
relius nariais buvo ir ap
simokėjo po 12 dol. šie bū
relių nariai: Vladas Bačiu
lis, Jonas Balbatas, Jokūbas 
Bartkus, Vytautas Biliūnas, 
Jonas Citulis, Stasys Gau- 
sys, Edvardas įlenda An
tanas Jonaitis, Vladas Knis
tautas, Pranas Mainelis, 
Stasys Pabrinkis, Stasys 
Radzevičius, Petras Sajo- 
nas, Jonas Skavičius, Linas 
Staškūnas Ignas Statkevi
čius, Antanas Styra, Vladas 
šniolis, Petras Tamulionis, 
po 9 dol. Feliksas Navickas 
ir Kęstutis žygas ir 5 dol. 
Petras Vaiginis.

Nuoširdžiai dėkoju gim
nazijos auklėtinių ir savo 
vardu visiems būrelių rėmė
jams ir kviečiu ir kitus įsi
jungti į gimnazijos rėmėjų 
eiles.

Ant. Mikoliūnas
Ramovės būrelio vadovas

LB CLEVELANDO 
APYLINKĖS PINIGINĖ 

PARAMA
L.B. Clevelando Apylin

kės valdyba nuo savo ka
dencijos pradžios ligi šios 
dienos suteikė piniginės pa
ramos sumoje $604.00.

Pedagoginiams
Kursams .........$151.00

"Pasaulio Lietuvio’’
leidimui .......... $150.00

Nupirktos 5 akcijos
Liet, namų .....$135.00

Paskirta jaunimo 
kongreso 
ruošai ............ $109.00

Paskirta ”žaibo”
sporto klubui $ 59.00

5 Lietuvių namų akcijos 
nupirktos Lietuvių Studen
tų S-gos Clevelando sky
riaus vardu. Šia proga puo
selėjant viltį, kad ir mūsų 
p a s Kūrintieji akademikai 
aktyviau prisidės prie lėšų 
telkimo taip svarbiam tiks
lui. Pinigai akcijoms pirkti 
gauti Apyl. Valdybos pir
mininko J. Malskio pastan
gomis iš kadaise Clevelande 
veikusio akademinio sam
būrio. kurio veiklą užbaigus 
kasos likučiai buvo perves
ti L.B. apyl. su pageidavi
mu tuos pinigus panaudoti 
Lietuviu namų statybai.

(pk)



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

MIRĖ BUVĘS LIETUVOJE 
KONSULAS

Vasario 28 d. Berne mirė 
dr. Friedrich Kaestli, buvęs 
Šveicarijos konsulas Lietu
voje. Paskirtas konsulu 
1936 metais, velionis išbuvo 
tose pareigose iki sovietų 
okupacijos 1940 m. vasaros 
ir prievartinio Lietuvos 
įjungimo Sovietų Sąjungon. 
Prieš išvažiuodamas iš Lie
tuvos, dr. Kaestli vedė lie
tuvaitę Ireną Augevičiūtę, 
Lietuvos kariuomenės pul
kininko gydytojo Jono Au- 
gevičiaus dukterį.

Karo ir pokario metais 
visa Augevičių šeima dr. 
Kaestli dėka galėjo prisi
glausti, o vėliau ir įsikurti 

SLA 136 kuopos Pirmininkui

A. A.

VLADUI BRAZIULIUI

mirus, jo žmoną VERONIKĄ ir dukras 

ELENĄ STEPAITIENĘ, REGINĄ 

NASVYTIENĘ ir LAIMĄ JARAŠŪ- 

NIENĘ su šeimomis užjaučiame ir 

drauge liūdime

SLA 136-toji kuopa

A. t A.
Pulk. VL. BRAZIULEVIČIUI

netikėtai mirus, jo ŽMONAI, dukte
rims ALEI, REGINAI, NIJOLEI, žen
tams HERBERTUI STEPAIČIUI, JO
NUI NASVYČIUI, EMANUELIUI JA- 
RAŠŪNUI ir vaikaičiams gilią užuo
jautą reiškiame ir kartu liūdime

Marcelė Stepaitienė 
Aldona ir Marius Sodoniai 
Gražina ir Lee Herzog 
Laimutė ir Algirdas Stepaičiai

Pulk. VLADUI BRAZIULIUI

mirus, žmoną VERONIKĄ ir dukras 

ELENĄ STEPAITIENĘ, REGINĄ 

NASVYTIENĘ, LAIMĄ JARAŠŪ- 

NIENĘ su šeimomis, nuoširdžiai už

jaučiame

Viktorija Keraitienė 
ir šeima Australijoje, 
giminės Lietuvoje ir 

V. Tamošiūnas 
Detroite, Mich.

A. A.
Pulk. VLADUI BRAZIULIUI

mirus, jo dukterį mūsų mielą REGINĄ NASVY
TIENĘ su šeima, gimines ir artimuosius skausmo 
valandoje giliai užjaučiame ir kartu liūdime

Iz. Jonaitienė 
M. Barniškaitė 
D. R. Nasvyčiai

Pulk. VLADUI BRAZIULIUI
mirus, jo dukrą REGINĄ NASVYTIENĘ, anūkus 

VILIJĄ ir PAULIŲ, bei kitus Jo šeimos narius 

giliai užjaučia ir kartu liūdi

Jonas, Algis ir Vytas 
G u d ė n a i

Bielai Birutietei REGINAI NASVYTIENEI, 
šeimos nariams, giminėms bei artimiesiems, jos 
brangiam tėveliui

pulk. VLADUI BRAZIULIUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Clevelando Birutietės

A. A.
Pulk. VLADUI BRAZIULIUI

mirus, jo žmoną VERONIKĄ, dukras ELENĄ 
STEPAITIENĘ, REGINĄ NASVYTIENĘ, LAI
MĄ JARAŠŪNIENĘ ir jų šeimas nuoširdžiai už
jaučia ir kartu liūdi

Mykolas ir Ona Vinclovai

Šveicarijoje. Dr. J. Augevi- 
čius, vienas iš ”33” tremti
nių iš Vilniaus lenkų oku
pacijos metu, Šveicarijoje ir 
mirė, lygiu būdu šveicarų 
žemė priglaudė tapytoją Jo
ną Mackevičių, kurio duktė 
Stasė ištekėjo už jaunojo 
Augevičiaus, irgi gydytojo.

Dr. Kaestli buvo pirmas 
šveicarų karjeros konsulas 
nepriklausomoje Lietuvoje. 
Prieš jį ilgus metus garbės 
kpnsulo pareigas Kaune ėjo 
G. Weingartas, kuris taip 
prisirišo prie Lietuvos, jog, 
pasitraukęs iš konsulo pa
reigų, priėmė Lietuvos pi
lietybę ir netoli Jonavos 
įsigijo ūkį. Jo žmona buvo 
gimusi Lietuvoje.

Dr. Kaestli, miręs eida-

mas 79-tuosius metus, 1959 
m. išėjo į pensiją, prieš tai 
išbuvęs 12 metų Šveicarijos 
generaliniu konsulu Kana
doje. Kaestlių sūnus pava
dintas lietuvišku Vyčio var
du. (ag)

• Dail. Ada Korsakaitė- 
Sutkuvienė, gyvenanti Chi
cagoje, sukūrė įspūdingą ir 
menišką plakatą operai "Jū
ratė ir Kastytis” ODerą, ku
ri bus statoma Chicagoje 
balandžio 29, 30 ir gegužės 
6 ir 7 d.

LIETUVIŲ FONDO 
VALDYBOS PRAŠYMAS

LF narių metinis visuoti-
nis suvažiavimas įvyks š. 
m. gegužės mėn. 6 d. Chi
cagoje. Visiems LF nariams 
bus siunčiami pakvietimai 
dalyvauti suvažiavime. 
Daug LF narių metų bėgy
je pakeičia adresus. Ne visi 
jie praneša LF valdybai sa
vo naujus adresus. LF val
dyba prašo tuos narius, ku
rie dar nepranešė savo nau
jų adresų, tuojau pranešti. 
Priešingu atveju, jie nega
lės gauti kvietimo į suva
žiavimą.

Kartu prašoma LF vietos 
komitetų bei įgaliotinių pra
nešti savo apylinkių pasta
ruoju metu mirusiųjų LF 
narių vardu ir pavardes. 
Labai prašoma ateity visų

Mylimai motinai mirus,

JONUI ŠVARCUI
su šeima ir visiems giminėms reiškiame gilią 

užuojautą

Rita ir Juozas Premeneckai

Brangiai Mamytei
A. A.

ANTANINAI ŠVARCIENEI
mirus, jos sūnui JONUI, dukteriai ANTANINAI 
ir jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia

Raulinaičių šeima

Pulk. VL. BRAZIULIUI

mirus, Jo žmonai, dukterims ir jų šeimoms gilią

užuojautą reiškia

N. ir V. Braziūkai 
G. ir A. Karsokai 
A. ir J. Kazėnai

K. Donelaičio aukšt. mokyklos mokiniai atlieka dal{ programos Vasario 16 minėjime.
V. Noreikos nuotrauka

LF narių neatidėliojant pra
nešti savo naujus adresus. 
Mirusiųjų LF narių gimi
nės, artimieji, LF vietos ko
mitetai bei įgaliotiniai pra
šomi ateity neatidėliojant 
pranešti mirusiųjų narių 
vardus ir pavardes. LF ad- 
ress: 2422 West Marųuette 
Rd., Chicago, III. 60629.

• ALT S-gos Philadelphi
jos skyrius atsiuntė 50 dol. 
papildymui savo įnašų Vil
ties draugijoje. Tokiu būdu 
dabar skyrius į Vilties drau
giją bus įnešęs 375 dol.

Už paramą skyriaus val
dybai dėkojame.

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
KR. DONELAIČIO 

MOKYKLOSE
K. Donelaičio mokyklų 

Vasario 16 minėjimas įvyko 
vasario 19 d. Francis- Mc 
Kay mokyklos auditorijoje. 
Minėjime dalyvavo žemes
niosios ir aukštesniosios 
mokyklų mokiniai, jų tėvai 
ir svečiai. Pradėjome Ame
rikos ir Lietuvos himnais, 
o mokyklos direktorius J. 
Širka minėjimą atidarė, ke
liais žodžiais primindamas 
dienos reikšmę — pagerbti 
mūsų tėvų kraštą ir su vil
timi žiūrėti į ateitį, kada 
Lietuva vėl bus laisva.

Minėjimo programai va
dovavo aštuntosios kl. mo- 

- kine Rita Kėkštaitė. Pro
gramos pradžioje buvo ro
domas filmas "Lietuvos Ka
rys”, paruoštas Ed. Ven- 
giansko. Filmas buvo apie 
kovotojus dėl Lietuvos lais
vės nuo pat pirmųjų karių 
iki mūsų dienų. Po filmo pa
sirodė patys mokyklos mo
kiniai su tautiniais šokiais 
ir dainomis. Dainavo visi 
aukštesniosios ir žemesnio
sios mokyklos mokiniai, pri
tardami net kai kuriem tau
tiniams šokiams. Buvo įspū
dinga. Maironio eilėraštį 
”Mylėk, lietuvi”, padekla
mavo septintosios kl. mo
kinė Silvija Jurkšaitytė. 
Programoje keitėsi dainos 
su tautiniais šokiais, ku
riuos paruošė mūsų moky-

• Dail. Antano Petrikonio 
25 metų meninio darbo su
kaktuvinė paroda atidaro
ma š. m. kovo 18 d. (šešta
dienį), 6 vai. vakaro, jo pa
ties galerijoje Marųuette 
Art Gallery, 3215 West 63 
St., Chicago, III.

Paroda tęsis iki balandžio 
16 d. Lankoma kasdien 9 
vai. ryto iki 9 vai. v., šeš
tadieniais 9-6 ir sekmadie
niais 12-55.

Chicagos visuomenė ma
loniai kviečiama parodoje 
dalyvauti.

• Dr. Zigmą Sabataitį už 
jo pasišventusį darbą medi
cinos praktikoje Ohio Aca- 
demy of Family Physicians 
išrinko savo amžinu nariu.

• Jadvyga Chmieliauskie- 
nė, gyv. Los Angeles, Calif., 
atsiuntė Dirvai paremti 10 
dol., linkėdama geriausios 
sėkmės.

Už auką ir linkėjimus 
nuoširdžiai dėkojame.

• Pedagoginis Lituanisti
kos Institutas pradėjo II šių 
mokslo metų semestrą. In
stitutą dabar lanko 45 stu
dentai. Pakviesti ir keli 
nauji lektoriai: istorikas 
Jonas Damauskas — liet, 
kultūros istorijai dėstyti, 
istorikas Jonas Račkauskas 
— istorijos mokymo meto
dikai ir mokyklinei prakti
kai, klasikinių kalbų dr. Ja
nina Rėklaitienė — liet, kal
bos morfologijai dėstyti.

• PLI studentai, kurie 
anksčiau yra išėję dvejų 
metų arba visą (trejų me
tų) programą, bet dėl įvai
rių priežasčių negalėję In
stituto pabaigti, gali tai pa
daryti šiais mokslo metais. 
Tuo reikalu prašoma tuojau 
kreiptis į Pedagoginio Li
tuanistikos Istituto vadovy
bę telefonu (312) 737-9134. 

tojos I. Smieliauskienė ir 
Violeta Atkinson. Dainoms 
vadovavo ir mokinius dai
nuoti išmokė muzikos mo
kytojai V. Gutauskas ir A. 
Paulikaitis. Programos gale 
buvo IV-sios Dainų šven
tės dalyviams padėkos lapų 
įteikimas. Didelis būrys 
mūsų mokyklų dainininkų 
dalyvavo pernai Dainų 
šventėje, nemažesnis daly
vaus ir šios vasaros Tauti
nių šokių šventėje.

Minėjimą užbaigėme gar
siai ir nuoširdžiai dainuo
dami "Grįšim, grįšim”

Vita Musonytė, 
VIII kl. mokinė

RITA KEkStAITE, Kr. Do
nelaičio mokyklos VIII kl. mo
kinė pranešinėj programą Va
sario 16 minėjime.

V. Noreikos nuotrauka

DIRVAI
AUKOJO

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
J. Šarka, Omaha............... 3.00
J. Povilaitienė, Omaha ... 2.00 
ALT New Jersey Skyrius 15.00 
SLA 3 Kuopa, Elizabeth .. 10.00
A, Kuprevičius, Cleveland 2.00 
S. Kęsgailą, Montreal..... 2,00
K. Kazlauskas, Cornwells

Heights .......   2.00
P. šlepetis, Elizabeth .... 2.00 
J. Gumbelevičius.St. Louis7.00 
N. Reikalas, Kenosha ...... 2.00 
C. Laikūnas, Monee.......... 2.00
P. Pečenkis, Elizabeth ••••• 2.00 
V. Sutkus, W. Germany..... ,7.00
A. Daunys, Syosset..........2.00
J. Petkūnas.Chicago........ 2.00 
J. Agurkis, Omaha..............5.00
P. Urbaitis, Iatlija......... 10.00
J. Ilendienė, Cleveland ... 2.00
J. Deksnys, Vineland ..... 2.00
K. Grintalas, Baltimore .. 2.00
J. Liaukus, Woodhaven ... 2.00 
V. Balukas, Chicago..... . 7.00
P. Morkūnas, Cleveland ...2.00 
P, Paprockas, ForestHills4.00 
A. Mišelis, Chicago.......... 2.00
A. Dirgėla, Chicago.......... 2.00
J. Jankus, Chicago .............7.00
M. Šaltenis, Inglewood .....2.00 
J. Marčiukaitis, W.

Germany 1.50
A. Matulionis, Cleveland 10,00
G. Venk, Santa Monica ... 2.00
J. Cinkus, Cicero .............2.00
J. Lesčinskas, Detroit ... 2.00
O. Simonaitis, Cicero ..... 2.00
J. Žvynys, Chicago.........10.00
I. Geštartas, Australia •••• 5.60
B. Užemis, Phoenix.......10.00
J. Naujokaitis, Cleveland 3.00
V. Matulevičius, Weston .. 2.00
V. Žmuidzinas, Rochester 2.00

Visiems aukotojams Dir 
va nuoširdžiai dėkoja.
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