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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NIXONO RUOŠIAMASI IŠLEISTI LIETUVIU TAUTININKŲ ISTORIJĄ

GYNYBA
Remiasi būkle, o ne faktais

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Memorandumais apie 

1971 m. pieno kainų palai
kymą ir International Tele- 
phone and Telegraph Co. 
monopolio bylą prezidentas 
Nixonas baigė savo ‘atviru
mo kampaniją’ (Operation 
Candor). Kaip galima buvo 
tikėtis, jo paaiškinimai nepa
tenkino nei priešų nei drau
gų. Iš kitos pusės artėjant 
kritiškam momentui jo pa
ties nušalinimo byloje, 100% 
atvirumo ir negalima buvo 
tikėtis. Iš viso teisiniais su
metimais Nixonui pravartu 
tylėti iki jo kaltintojai pa
tieks savo argumentus jo 
nušalinimui ir tik tada pa
čiam ar per savo advokatus 
pasistengti juos sugriauti. 
Čia tačiau turime reikalo ne 
tik su teisiniais reikalais, bet 
ir politinias. Už tat preziden
tas pasirinko vidurio kelią: 
jis šiek tiek pasiaiškino, bet 
nepašalino teisėto įtarimo 
aukščiau minėtose bylose, 
kaip Watergate aferoje, kad 
daugiau žinojo kas darosi, 
negu dabar nuduoda.

Pagal tautos nuotaikų ty
rinėtojus didelė dauguma 
(72%) netiki savo preziden
tui, bet kartu dauguma, 
nors netokia didelė, šiuo me
tu dar nenori jo pašalinimo. 
Ir tokį nusiteikimą lengva 
suprasti. Jo tikri ar taria
mi nusikaltimai nepadarė 
konkrečios žalos kraštui. 
Žinia, čia galima tuojau pat 
atsikirsti, kad Nixono admi
nistracijos skandalai sunai
kino pasitikėjimą valdžia, 
bet tai tik iš dalies tiesa. Ne
pasitikėjimas valdžia kaip 
raudona gija tiesiasi per visą 
JAV istoriją. Kitaip demo
kratiniame krašte ir negali 
būti. Be to faktas, kad tokie 
dalykai galėjo būti iškelti į 
viešumą kalba už santvar
kos gerą veikimą.

Pagal kolumnistą Ander
soną, kuris per paskutinius 
25 metus daug prisidėjo prie 
daugelio Washingtono skan
dalų iškėlimo, šiuo metu 
kongresas, jei turėtų balsuo
ti prezidento nušalinimo 
klausimą, nubalsuotų jam 
tokios bylos nekelti. Tai ta
čiau dar nereiškia, kad pre
zidentas yra saugus. Jei eko
nominė būklė pablogės ir 
dauguma rinkikų tai pajus 
ant. savo kailio, nuotaikos 
krašte pasikeis Nixono ne
naudai. Kongreso nariai,

patiekdami kaltinimą Nixo- 
nui ir senatoriai tą kaltini
mą spręsdami, bus verčiami 
vadinamos viešosios opinijos 
pasinaudoti kiekviena prie
kabe, kad tik Nixoną pašali
nus. Ypač tuo bus suintere
suoti patys respublikonai, 
kurie tik atsisakydami visų 
saitų su Nixonu, galėtų iš 
gelbėti savo vietas per at
einančius rinkimus.

Dėl viso to prezidento li
kimą nulems ne tiek jo aiš
kinimai, kiek bendra krašto 
būklė. Pastebėtina, kad 
Nixono užsienio politika mil
žiniška krašto dauguma iki 
šiol buvo patenkinta, už tat 
prezidentas ir toliau turėtų 
lošti ta korta. Tą jis ir daro. 
Vasario 11 dienai jis sukvie
tė į Washingtoną 8-nių dau
giausiai naftos suvartojan
čių kraštų užsienių reikalų 
ministerius daugiau ar ma
žiau bendro fronto nustaty
mui, po to numatyta tartis ir 
su nafta produkuojančiais 
kraštais, ieškant visiems 
priimtino sprendimo ener
gijos krizėje. Be to, ir 
paliaubos Artimuosiuose 
Rytuose yra labai kritiška
me momente.

Akivaizdoje tokios situ
acijos, išmintis diktuoja pa
likti laisvas rankas užsie
nio politikoje patyrusiam 
prezidentui. Balsuoti da
bar už jo nušalinimą, būtų 
žaidimas su krašto gerove 
ir saugumu. Jei taip atrodys 
rinkikams, taip turės galvo
ti ar bent veikti, ir politikai. 
0 jei taip, prezidento nuša
linimo klausimas neteks sa
vo aktualumo.

NOMINAVO SLA 
VADOVYBĘ

SLA Vykdomosios Tary
bos nominacijoje balsavo 
1208 nariai. Daugiausiai bal
sų gavo:

Prezidento vietai: P.P. 
Dargis 1137 balsus;

Viceprezidento: inž. A. 
Čaplikas -- 1082, inž. S. Būd
vytis -- 36;

Sekretoriaus: G. Mieliū- 
nienė -- 1136;

Iždininko: E. Mikužiūtė 
- 1045; J. Stukas -- 63;

Iždo globėjo: K. Austin 
--782, J. Mileriūtė 
731, A. Sukauskas - 435,

Toli siekiančios KGB rankos
Jau prabėgo penkeri me

tai po Sovietų Sąjungos ir R. 
Kinijos kruvinų susirėmimų 
ant Ussuri upės krantų. 
Tačiau tada visuomenei mes 
ti spėliojimai, kad R. Kini
ja ir SSSR esančios ant 
‘greit prasidėsiančios kata
strofos slenksčio’, dar ligi 
dabar nedavė progos to
kiems būkštavimams pasi
tvirtinti. Galimas dalykas, 
kad SSSR ir R. Kini
jos karo baubas yra skatina
mas ne kieno kito, bet pa
čios Sovietų S-gos vyriau
sybės. Tuo būdu nesibai
giančios kiniečių užpuolimo 
baimės psichoze, kompar
tijos vadovybė kursto sovie
tų piliečių patriotizmą ir pa
siaukojimą nesibaigiančioms 
piatiletkoms... Lygiai pana
šiai, kaip II-jo Pasaulinio ka
ro metu Sovietų kariuome
nėje buvo įvesti antpečiai 
ant karių uniformų ir visa 
tauta buvo ujama kovoti už 
‘matuška Rosija’!

Šiuos mano, virš mini
mus, samprotavimus dar ryš 
kiau iškelia dienos švieson 
Hamburge leidžiamas žurna
las ‘Wirtschaftswoche’ 1973 
X. 19 laidoje tvirtindamas, 
kad už visų šiurpą sukelian
čių žinių užnugario slypi ne 
kas kita, kaip besišypsantis 
KGB šefo Y. Andropovo vei
das. Ir jo sufabrikuotos ži-

Lauraitis -- 214, O. Biežienė 
- 58;

Daktaro kvotėjo: dr. D. 
Degesys -- 1096, dr. V. Pa- 
prockas - 48.

"Dabar ten sėdi Ponia Krizė ir nežinia kurį iš mūsų po jos pašauks!"

JįJį

BRONIUS AUŠROTAS žiniai. Galvojama, kad So
vietų S-gos vyriausybė, to
kiais klaidingais dokumen
tais norėjusi nuteikti 1973 
m. įvykusį Kinijos KP suva
žiavimą. Tačiau ko tikrai so
vietai siekė taip nėra visiš
kai aišku.

Yra prileidžiama, kad mi
lijono vyrų sutelkimas prie 
SSSR - Kinijos rubežių esąs 
‘magiškas skaičius’, galįs su
kelti rimtą nerimą kiniečių 
tarpe. Tačiau Kremlius tiek 
daug kariuomenės negalė
jo sutelkti prie Tol. Rytų sie
nų dėl kitų samprotavi
mų.:

• Transportas ir tiekimas 
taikos meto sąlygose nega
lėtų pakelti aukštų išlaidų ir

(Nukelta į 2 psl.)
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nios, kad ‘Sov. S-ga yra su
telkusi apie 1,000,000 karių 
prie R. Kinijos sienų buvo 
labai uoliai pakartotos R. Ki
nijos premjero visiems jį ap
lankiusiems valstybių vy
rams ir juos lydėjusiems 
žurnalistams.’

Pastaruoju metu, V. Eu
ropos žvalgybų analistai, ir 
iš jų svarbiausias Strategiš
kų Studijų Institutas Londo
ne, pradeda pervertinti anks 
čiau skelbtas teorijas apie 
‘milžiniškus SSSR - Kinijos 
kariuomenių taikinius prie 
pastarosios sienų’. Virš mi
nėto Instituto žinovai dabar 
pateikia šiuos, atseit patik
rintus, naujus skaičius apie 
SSSR kariškų dalinių sugru
pavimus prie Kinijos sienų 
pradedant 1968 metais.

Taip pav. SSSR Tol. Ry
tuose laikiusi tiek divizijų 
pradedant 1968 m. 1968 - 
15; 1969 - 21; 1970 - 30; 
1971 - 44 ir 1972 - 49 divizi
jas kariuomenės. Turint gal
voje, kad viena Sovietų pės
tijos divizija savo sudėtyje 
turi 10,500 karių, tankų di
vizija - 8,400 tankistų ir 
parašiutininkų -- 7000 vyrų, 
šiuo metu prie Kinijos sienų 
sovietai galėtų būti sutelkę 
ne daugiau kaip 645,000 ka
rių. žinoma, tai tesudaro 
tik vieną penktadalį visos 
SSSR puolamosios galios.

Vakariečiai, žvalgybų įs
taigų vadovai, persvarsty- 
dami visą Raud. Kinijos -- 
SSSR karinių pajėgų sudė
tį prie Kinijos rubežių, pri
ėjo išvados, kad Kinijos 
premjeras pervertino vienu 
trečdaliu sovietų kariuome
nės sutelkimą prie savo 
krašto sienų.

Kyla klausimas: kodėl 
taip įvyko? Atsakymo tenka 
ieškoti toli pramatančiame 
KGB vadovybės žaidime. 
Pastaroji žinių tarnyba su
gebėjo įtikinti kiniečius, kad suomeniniame gyvenime, 
‘tikrai tiek raudonarmiečių 
yra privežta prie Kinijos 
sienų’. Dabar yra žinoma, 
kad 1973 m. liepos mėnesį 
vakarų valstybėse ‘buvo su
rastas 'labai slaptas’ KGB 
pogrindžio paruoštas memo
randumas, apie labai grei
tai prasidėsiantį R. Kinijos 
užpuolimą’. Šiuo metu tas 
dokumentas tėra tik KGB 
paruoštas puikus falsifika
tas. Lygiai panašiu meto
du KGB specai panašų doku
mentą paruošė ir kiniečių

VIRŠUJE: Ateinančiais 
metais sukanka 25 metai kai 
Amerikoje buvo įsteigta 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga. Ta proga ruošia
masi išleisti didelį veikalą - 
lietuvių tautininkų istoriją, 
kuri apims ir Nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimą. 
Veikalui redaguoti sudaryta 
redakcinė kolegija iš prof. 
Broniaus Nemicko, prof. 
Jono Puzino, prof. Juozo 
Jakšto ir ALTS-gos pirmi
ninkės Emilijos Čekienės. 
Redakcinė kolegija š.m. sau
sio 5 d. dr. V. ir E. Čekų 
namuose Woodhavene, N.Y. 
buvo susirinkusi pirmam 
posėdžiui. Nuotraukoje iš 
kairės red. kolegijos tJiriaii - 
prof. Br. Nemickas, prof. J. 
Puzinas, ALTS-gos pirm. E. 
Čekienė ir prof. J. Jakštas, 
kartu su posėdy dalyvavusiu 
ALTS-gos sekretoriumi dail. 
Juozu Bagdonu.

L. Tamošaičio nuotrauka

PAGYVĖJO LOS ANGELES

NEOLITUANU VEIKLA

Korp! Neo-Lithuania Los Angeles padalinio naujoji val
dyba. Sėdi iš kairės: pirm. R. Mulokas, sekr. V. Mažeikie
nė, vicepirm. S. Petravičius. Stovi: arbiter elegantiarum 
E. Balceris ir ižd. Br. Dūda.
LST KORP! NEO-LITHU

ANIA, Los Angeles padali
nys prieš metus stiprokai 
pagyvėjo, surengiant gražiai 
pavykusį Korp! 50 metų pa
minėjimą, šįmet dar spar
čiau ir plačiau žada pasi
reikšti akademiniame ir vi-

Lapkričio 11 d. sueigoje 
išrinkta naujoji valdyba sa
vo pirmame posėdyje pasi
skirstė pareigomis: R. Mulo- 
kas -- pirm., S. Petravičius 
-- vicepirm., V Mažeikienė -- 
sekr., Br. Dūda -- ižd. ir Ed. 
Balceris -- arbiter elegantia- 
rum. Be to valdyba pakvietė 
E. Gedgaudienę - magistrą 
ir A. Mažeiką - tėvūnu.

Labai džiugu ir miela, kad 
Korp! pirmininku yra su pa
tirtimi (buv. Korp! pirm. 
Chicagoje), neišsenkamų ga-

bumų bei naujų kelių ir prie
monių ieškotojas kol. Filis
teris architektas Rimas Mu- 
lokas.

Numatytas platesnis pa
rengimų kalendorius, o svar
biausia bus dedama daugiau 
pastangų bendravimui su ki
tomis akademinėmis organi
zacijomis ir jų nariais bei 
kultūrinių parengimų orga
nizavimu. O vilčių tai pa
siekti daug..., nes per kol. 
Rimo ir Rūtos Mulokų nau
jagimės Rimutės krikšty
nas jų šaunioj ir ištaigingoj 
pastogėj buvo susirinkę apie 
šimtinę jau čia mokslus bai
gusiųjų, kurių tarpe virš- 
minėti klausimai gal šiltai 
buvo aptariami. Šiuo metu 
į Korporaciją įstojo 4 nauji 
juniorai-es ir tikimasi dau
giau. (eb)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

Pradedant Naujus Metus
Šiandien rašau pirmuo

sius savo žodžius naujuose 
1974-se metuose. Gyvenimo 
tempas visame pasaulyje 
yra toks greitas, kad žmo
gus ir nepastebi prabėgan
čių dienų, savaičių ir galų 
gale metų. Istorijon nueiną 
kiekvieni metai, palieka 
didesnes ar mažesnes savo 
praeities žymes. Mūsų, ypa
tingai Sydnėjaus lietuvių 
gyvenime, pats didžiausias 
įvykis praeituose metuose 
buvo Lietuvių Klubo atida
rymas. Čia šiandien ir suka
si didžioji dalis lietuviškos 
veiklos, lietuviškųjų susibū
rimų ir kt. Pradžia yra labai 
gera ir graži. Atrodo, jeigu 
taip seksis ir toliau, tai tik
rai klubas bus finansiniai la
bai pajėgus ir ateityje galės 
daug prisidėti prie mūsų 
kultūrinio ir meninio gyve
nimo.

Labai gražiai pavalgę 
bendrąsias Kūčias, dar gra
žiau 500 tautiečių sutiko N. 
Metus. Tai buvo pirmas su
tikimas savame klube ir, 
kiek teko girdėti, tur būt 
nebuvo nepatenkintų. Aš 
•tikrai nemanau, kad kur 
nors pigiau ir geriau galima 
būtų buvę padaryti šį įspū
dingą ir didingą sutikimą. 
Sumokėjus tik tris dolerius, 
už kuriuos svečiai gavo di
džiulę lėkštę šaltų valgių, 
prie gerai oro vėsinamos, 
puikiai salėje papuoštos, at
mosferos ir geros muzikos, 
visos g’ėrimų kainos buvo be 
jokių pakėlimų, už gerą 
australišką šampaną mo
kant 3-4 dolerius, skočo di
delę bonką 5 dol. ir 10 unci
jų alaus stiklą 21 centą, pa
sijutai žmogus, kad savame 
klube esi ir pats savas, 
kai bent kokiame kitame 
ir daug blogesniame restora
ne, prakaituojant be oro vė
sinimo, kainos būtų bent tris 
kartus didesnės.

Klubo pirmininkui V. Sim- 
niškiui pasakius sveikinimo 
žodį, orkestrui pritariant, 
N. Metai buvo sutikti su ga
lingai skambančiu Lietuvos 
Himnu, kai pats balius užsi 
tęsė iki ankstyvų paryčių.

SYDNĖJAUS 
ŠACHMATININKAI

Atsidarius naujajam lietu
vių klubui, be iki šiol vei
kiančių sporto klubo ‘Kovo’ 
šachmatininkų, įsisteigė 
nauja sekcija, kurioje dabar 
užsiregistravo apie 40 žai
dėjų. Šiai sekcijai vadovau
ja Sydnėjaus prekybininkas 
ir didelis šachmatų mėgėjas 
P. Grosas. Ši naujoji šach
matų sekcija yra užreigs- 
truota ir N.S.W. valstijos 
australų šachmatų sąjungo
je ir ateityje žais australų 
pirmenybėse.

Sekcija pravedė savo pir
mąjį lietuvių turnyrą, kuria
me dalyvavo 32 žaidėjai ir 
jie žaidė dviejose grupėse, 
laimėtojams patekus į fina
lus. Sydnėjaus Klubo šach-

Toli siekiančios 
KGB rankos...

(Atkelta iš I psl.) 
taip jau perkrautos nepake
liama našta Sovietų S-gos 
ekonomikos ir

• Šiuo metu apie 70% vi
sos SSSR kariškos mašinos 
yra nukreipta prieš NATO 
valstybes: 31 divizija yra 
Rytų Europoje ir 70 divizijų 
yra laikoma šiapus Uralo. 
Pastarosios gali būti greitai, 
per 30 dienų permestos į V. 
Europos karo laukus. Gal
vojama, kad Kremliaus stra
tegai dar vis skaito NATO 
pirminiu, o R. Kiniją antri
niu taikiniu. 

matų čempionu tapo ekono
mistas Vytautas Patašius, 
kuris baigmėje nugalėjo J. 
Dambrauską. V. Patašius 
yra labai gerai žinomas mū
sų ir Australijos šachmatų 
gyvenime. Jis ne vieną 
kartą yra buvęs Sydnė
jaus ir Australijos lietuvių 
čempionas, ‘Kovo’ geriau
sias žaidėjas ir iš lietuvių 
turintis aukščiausią taškų 
skaičių australų lentelėse. 
Jam teko pereinamoji klubo 
taurė. Naujasis klubo čem
pionas žaisti šachmatus pra
dėjo būdamas dešimties me
tų, gilindamasis Vokietijoje 
ir vėliau Australijoje. 1952 
metais jis laimi N.S.W. 
universiteto meisterio var
dą, jį pakartodamas 1955 
metais. Be savo mėgstamo 
sporto, V. Patašius daug dir
ba ir mūsų visuomenėje, vi
suomet remdamas ir lietu
viškąjį sportinį judėjimą.

Klubo šachmatininkai ren
kasi reguliariai kiekvieną 
trečiadienio vakarą į klubą 
ir čia praveda tarpusavio 
didesnius ar mažesnius tur- 
nyrėlius.

***
Jau treji metai kaip Mel

bourne, prie Victorijos vals
tijos Švietimo Valdybos, be 
kitų svetimų kalbų kursų 
yra mokoma ir lietuvių kal
ba. Šiems kursams vadovau
ja mokytojas P. Sungaila. 
Šių kursų pradininkai buvo 
Romuvos korporacija, pra
dėjusi žemesnįjį kursą su 
10 ir aukštesnįjį su 18 klau
sytojų. Praeitais metais 
šiuos kursus lankė 28 kur
santai ir jų egzaminų rezul
tatai buvo tarp 51 ir 95% iš
laikymu. Manoma, kad jau 
sekančiais metais lietuvių 
kalba bus užskaityta įsto
jant į universitetus, todėl 
geresni rezultatai bus nau
dingi ne tik tautiškos sąmo
nės išlaikymui, bet ir pa
lengvins įstojimą į universi
tetus. Be vedėjo P. Sungai- 
los mokytojai yra: A. Kara
zijienė, D. Levickienė, J. 
Meiliūnas ir J. Tenderienė. 
Tėvų komiteto pirmininkas 
yra J. Rūbas ir iždininkas 
K. Mieldažys.

Prieš pat Kalėdų šventes 
įvyko kursų mokslo metų 
užbaigimas, kuriame atsilan
kė visų moderniųjų kalbų 
kursų vadovas E. P. Ham- 
mer ir Monash universite
to kalbininkas profesorius J. 
Marvan, kursantus gra
žiai pasveikinęs sklandžia 
lietuvių kalba. Šis 37 metų 
čekų kilmės profesorius pui
kiai kalba ir rašo lietuviš
kai ir latviškai. Iš viso jis 
moka 17 kalbų. Baigęs Pra
hos universitetą 1959 m., jis 
1965 metais įsigijo doktora
tą, apgynęs tezę ‘Verbum 
infinitum baltų kalbose, pa
lyginant jas su slavų’. Jis 
yra lankęsis Lietuvoje ir 
Latvijoje. Nuo 1963 m. jis 
lektoriavo Švedijoje, kur su
sipažino etnografą dr. J. 
Lingį. Nuo 1968 m. jis pro
fesoriavo Portland, Kalifor
nijoj ir paskutiniu metu

Lietuvių, klubo salė prieš pradedant balių.

Sydnėjaus Liet. Klubo šachmatininkai. Žaidžia kairėj inž.
I. Jonaitis ir dabartinis klubo meisteris Vyt. Patašius. 
Teisėjas J. Vosylius. Stovi iš kairės: V. Augustinavičius, S. 
Grincevičius, J. Dambrauskas, J. Karpavičius, P. Grosas,
J. Baikovas, J. Jenčius, A. Giniūnas, VI. Šneideris, J. 
Masčinskas ir Br. Dambrauskas.

Pennsylvanijos universite
tuose Amerikoje, kur turė
jo progos susipažinti su prof. 
A. Saliu ir jo buvusiu stu
dentu prof. W. Schmals- 
tieg. 1973 m. prof. J. Mar
van atvyko į Australiją ir 
per tą trumpą čia išbūtą lai
ką, jam šis kraštas labai pa
tiko ir jis numato čia pasi
likti visiškai. Prof. J. Mar
van jau yra artimiau suėjęs 
ir su lietuviais, dalyvavęs 
Melbourn o ‘Mūsų Pasto
gės’ baliuje ir kursų užbaig- 
tuvėse yra pasakęs gražią 
kalbą. Vadovybės pakvies
tas, naujasis lietuvių drau
gas profesorius sutiko atei
tyje būti šių kursų vyriau
siu egzaminatorium. 1973 
m. ‘Lituanus’ 19 numeryje 
prof. J. Marvan plačiai apra
šė žinomąjį čekų baltistą 
prof. Pavel Trost, kuris 
1937-38 m. studijavęs Lietu
voje.

***
Žinomo Tasmanijos salos 

lietuvių veikėjo A. Kant- 
vilo dukra Jūratė, sėkmin-

NAFTOS SĄMAIŠTIS (3)
Trečias -- šalia nepapras

tai šykštaus Rockefellerio 
ir išlaidaus olando Deter- 
dingo - ryškus naftos pio
nierius buvo britas William 
Konx d'Arcy. Tas buvo su
sikrovęs nemažą turtą iš 
aukso kasyklų Australijoje. 
Mėgo prabangą, jo pokyliuo
se dainuodavo tokios žvaigž
dės, kaip Melba ir Caruso, 
bet kartu buvo labai dievo
baimingas, susirūpinęs krikš 
čionybės išplėtimu visame 
pasaulyje. Jis buvo skaitęs 
istorijos knygose, kad per
sų šventyklose degė amži
noji ugnis, matindama de
gančiu skysčiu iš žemės. To
dėl visam pasaulyje prasidė
jus naftos ieškojimo karšt
ligei, d'Arcy pradėjo jos ieš
koti Persijoje. Jis išleido po
ros miljonų dolerių vertės 
kapitalą, tačiau naftos ne
rado. Grįžęs į Londoną jis 
įkalbino kelis bankininkus 
paskolinti tam reikalui di
desnė sumą pinigų. Tuo tar
pu Teherane likęs jo sekre
torius Alfred Marriot už 
40.000 svarų iš šacho nupir
ko privilegiją ieškoti visoje 
Persijoje naftą ir kitus že
mės turtus bei juos išnau
doti per 66 metus.

Tai buvo 1901 metais ir ša
chas manė padaręs gerą biz
nį, nes kol kas visos d'Arcy 

gai baigė Hobarto univer
sitete medicinos fakultetą, 
įsigydama daktarės laipsnį. 
Šioje saloje, kur lietuvių 
gyvena gana nedaug, jau
noji daktarė yra pirmoji, 
baigusi mediciną.

Prieš šventes Hobarto 
miesto rotušės salėje vyko 
tarptautinė Kalėdų eglutė, 
kur pasirodė įvairios čia gy
venančios tautinės grupės. 

Apylinkės valdyba suorga
nizavo gražų lietuvių tau
todailės skyrių, kai Br. 
šikšniaus vadovaujamas 
mergaičių choras sudainavo 
kelias dainas. Visa tarp
tautinė Kalėdų eglutė praė
jo labai gerai ir turėjo di
delį pasisekimą australų 
tarpe.

Hobartiškis Jurgis Stro- 
lys buvo išvykęs į Kanadą 
ir Ameriką, kur aplankė sa
vo brolius, kurių vieno ne
buvo matęs jau virš 35 
metų. Gražiai pasiviešėjęs ir 
aplankęs kitus Amerikos ir 
Kanados miestus, jis grįžo 
atgal į Australiją.

pastangos rasti naftos nuė
jo niekais. Jos ir toliau at
rodė beviltiškos iki 1908 me
tų gegužės mėnesio kada iš 
vieno daugelio iškastų d‘ 
Arcy vyrų šulinių staiga 
pradėjo trykšti 15 metrų 
aukščio naftos čiurkšlė. D‘ 
Arcy buvo patenkintas įro
dęs savo teoriją, kad visa 
Persija plaukioja ant naftos 
jūros ir pats toliau naftos 
ieškoti nenorėjo. Turimus 
jau šaltinius jis pardavė 
Burma Oil Co. Iš to biznio 
jis pelnė 900.000 svrų. Ša
cho koncesiją jis pasiliko sau 
toliau. Grįždamas iš Persi
jos, d'Arcy laive susipaži
no su vienu misionierium, su 
kuriuo aptarė krikščionybės 
išplėtimo Persijoje reikalą 
ir ... atidavė jam tą savo 
koncesiją. Misijonierius bu
vo Sidney Reilly, britų žval
gybos agentas, kuris konce
siją perdavė laivyno minis
teriui Winstonui Churchil- 
liui. Tas pasinaudodamas 
ta koncesija 1909 metais Su
darė Anglo-Persian Oil Com
pany, kurios 56% priklausė 
D. Britanijos vyriausybei. 
Nafta įžengė į didžiosios po
litikos sceną.

Nafta pasidarė tokia svar
bi, kad kiekviena imperija 
norėjo užsitikrinti jos šalti
nius. Vokiečių geologai jau 
1871 metais užtiko naftos 
pėdsakus Mezopotamijoje, 
nūdieniame Irake. 1888 me
tais Deutsche Bank, remia 
mas užsienio reikalų minis
terijos, gavo koncesiją iš 
Turkijos sultano pastatyti 
kelių tūkstančių kilometrų 
ilgio geležinkelio liniją tarp 
Berlyno ir Bagdado. Kartu 
vokiečiai gavo teisę 20 kilo
metrų į abi puses nuo gele
žinkelio linijos ieškoti naf
tos. Bet kai paaiškėjo, kad 
Irake iš tikro yra naftos, 
Turkijos vyriausybė konce
siją atšukė. Vėliau Turkijo
je prasidėjo neramumai ir 
naftos sritys pateko britų 
įtakon.

Dailininkams Tamošaiči 
25 metai

25-ri metai - tai ketvirtis 
pilno žmogaus amžiaus. Tiek 
laiko, vadinasi, lygiai ket

virtadalį amžiaus dail. Anas
tazija ir Antanas Tamošai
čiai pragyveno Klevo Lapo 
Šaly - Kanadoj. Nežiūrint 
to, giliai savo širdyse jie ne
šiojo ir tebenešioja didelę 
Tėvynės meilę savo gim
tajam kraštui -- Lietuvai ir 
toji meilė visapusiškai atsi
spindi jų dailės kūriniuose.

100 mylių nuo Kanados 
sostinės Ottawos, prie 
Kingstono miestelio, ku
riame dail. A. Tamošaitis 
nupiešė miesto herbą, yra 
dailininkų Tamošaičių sody
ba. Toje sodyboje ir gimsta 
autentiški lietuviams ir Lie
tuvai tautiniai drabužiai, 
austi A. Tamošaitienės, ir 
kitų sričių dailės kūryba.

J ų sodyba -- du dideli me
diniai namai, kurių stogų 
kreklės - papuoštos lietuviš
kais žirginėliais, o vidus -- 
pilnas lituanistinio turto - 
audinių, litografijų, tapybos, 
gobelenų, kilimų etc.

Neseniai Toronte, Prisi
kėlimo parapijos parodų 
salėje vyko A. Tamošaitie
nės dailės darbų paroda, 
kur buvo išstatyti jos alieji
niai darbai, guašas, acrylica 
ir kilimai. Parodos atidary
mo proga dail. T. Valius 
šitaip pasisakė: ‘Tamošai
tienė yra radusi giliausio pa
sitenkinimo kaip kūrėja. Ki
limas kaip tik davė ir duoda 
dailininkei galimybių jung
ti sintezes tarp tautinių mo
tyvų ir liaudies meno nuo
taikų, įsijaučiant kaip indivi
dualiai kūrėjai ir priartėjant 
prie šių dienų meno išraiš
kos tradicijų’.

Dail. A. Tamošaitis -- taip 
pat įvairių sričių puoselėto
jas meno pasaulyje. Jis dai
lininkas tapytojas, grafikas 
(dailių ir žiūrovo akis impo
nuojančių litografijų meist
ras), exlibristas, lietuvių

Karui prasidėjus, Kaize
rio kariuomenei, laivynui ir 
civilei pramonei naftos labai 
trūko. Kai kas sako, kad tai 
buvusi pagrindinė karo pra
laimėjimo priežastis. Dar 
prieš karą prezidentas 
Woodrow Wilson pranaša
vo, kad kurio nors krašto 
reikšmė pasaulyje priklau
sys nuo jo turimos naftos. 
Pagal Prancūzijos krašto ap
saugos ministerį Georgės 
Clemeceau, kiekvienas lašas 
naftos yra vertas kraujo la
šo.

Nafta padėjo daugeliui 
tautų atgauti ir išlaikyti 
savo nepriklausomybę, nes 
didžiosios valstybės, jei to
liau negalėjo pačios kontro
liuoti kokius naftos šalti
nius, nenorėjo leisti įsigalė
ti kitom. Kartu tačiau reikia 
pastebėti, kad praktiškai 
atskiros valstybės negalėjo 
plačiau išnaudoti savo naftos 
turtus, nes naftos pardavi
mas reikalavo milžiniškos 
organizacijos, kurių jie ne
galėjo turėti, o be jų jie 
negalėjo parduoti savo naf
tos. Juo labiau, kad naftos 
pasiūlos pralenkė pareikala
vimą. Taip 1959 metais tarp
tautinės naftos bendrovės 
sumažino 8% naftos kainą, 
mokamą ją teikiančiom ša
lim. 1960 metais kaina vėl 
buvo sumažinta 6%. Kadan
gi atskiri kraštai nepajėgė 
pasipriešinti visagalinčiom 
bendrovėm, jie sudarė naf
tą eksportuojančių kraštų 
organizaciją (Opec), kurios 
reikšmė pradžioje nebuvo 
didelė. Istorijos lapas apsi
vertė, kaip naftos pareikala
vimas pralenkė pasiūlą, (vm) 

(Bus daugiau)

ams 
Kanadoje
liaudies meno tyrinėtojas, 
tos srities pedagogas, buvęs 
Kauno meno mokyklos dės
tytojas, Dotnuvos Žemės 
Ūkio Akademijoj audinių 
lektorius, Vilniaus Dailės 
Akademijoj dėstytojas ir pe
dagoginės katedros vedėjas 
ir dar visos eilės mokslinių 
institucijų vedėjas, dėstyto
jas, lektorius etc.

Toj srity dail. A. Tamo
šaitis yra suredagavęs, pa
rašęs ir išleidęs visą eilę 
leidinių - knygų, monografi
jų, kurios sudaro tikrą, ypač 
mūsiškio liaudies meno lobį. 
Tos knygos bus ilgus amžius 
liudininkėmis, kad šioje že
mėje vaikščiojo toks didelis 
mūsiškio liaudies meno my
lėtojas, tyrinėtojas ir moks
lininkas, o taip pat ir 
dailininkas Antanas Tamo
šaitis.

Kokie gi dailininkų Anas
tazijos ir Antano Tamošai
čių darbai ir darbų moty
vai? Gi daugiausia - Tėvynė 

Jos nostalgiškas ilge
sys, pasakų pilys, lietuviš
kos ornamentikos simbolika, 
bėgančios upės,čiurlenantys 
upeliai, pakelių koplytėlės - 
tai jų tematika. O. patys 
dailės darbai - tarytum au
dinio gijomis suausti ir iš
austi, su begaliniai kruopš
čia ir detališka kontūrų iš
vedimo ir išbaigimo techni
ka.

Tas visas lietuviškas gro
žis, toji daug sakanti ir nu
sakanti lietuviškų motyvų 
simbolika nūdieniuose A. ir 
A. Tamošaičių darbuose tru
putį suabstraktinama, tik, 
anaiptol, nepertempiant abs. 
traktinės stygos, kas ir 
sudaro Tamošaičių darbuo
se labai darnią realiojo me
no motyvų ir abstraktizmo 
sintezę.

Jų paveiksluose, ypač A. 
Tamošaičio, - sodybos, me
džiai, gėlės, kiemų šulinių 
svirtys etc., taip ir alsuoja 
lietuvišku oru -- tautine dva
sia, o svirtys vėjuje - tary
tum girdisi girgždant...

Čia minima prasme dail. 
A. Tamošaitis atpažįstamas 
ir kitataučių meno kritikų. 
Štai ‘The Ottawa Citizen’ 
meno kritikas Carl Weisel- 
berger, rašinyje, užvardin
tam: ‘Simplicity wins prai- 
se for artist’, pabrėžia, jog 
A. Tamošaitis, lietuvis dai
lininkas, Kanadon atvykęs 
1949 m., esąs toks žmogus, 
kuris augąs ne tik metais, 
bet ir folkloristine turtinga 
praeitimi "iš savo gimtojo 
krašto tradicijų bei liaudies 
meno. Už savo kūrybą jis, 
girdi, laimėjęs medalius Pa
ryžiuje, Berlyne, New Yor
ke.

Tenai buvo užsiminta ir 
apie A. Tamošaičio išstaty
tus litografinius darbus, ku
rie, esą, taip pat ‘succes- 
fulE

Kai kurie A. Tamošaičio 
darbai - turį pavadinimus, 
bazuotus į lietuvių liaudies 
pasakų ir senų legendų pa
vadinimus.

Carl Weisenberger teigi
mu, A. Tamošaičio darbai 
turį ryškias vertikalines ir 
horizontalines linijas - suda
rančias simfoniškas arba 
dramatiškai nusiskliaudžian- 
čias paraleles, kurios pa- 
gimdančios meistriškai ba
lansuotus kūrinius.

‘Nation Gallery’ bendra
darbė Carlyn M. Wright 
šitaip pabrėžtinai teigė apie 
A. Tamošaičio kūrybą, esą 
pusiau abstraktinėj kūryboj 
pas A. Tamošaitį jungiasi 
stiprios lietuvių tradicijos ir 
šiuometinės nuotaikos. Dai
lininko subjektai - esą su-

(Nukelta į 3 psl.)
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KELIONĖ, KURIOS
TURISTAI NEMATE

Pastatė, vargais ne galais, 
bolševikai magistralę ‘Vil
nius-Kaunas’ ir išdidžiai 
rodo ją turistams iš kapita
listinio pasaulio. Bimbos la
gerio turistai, lygina padėtį 
su 1912 metais ir iš kailio 
neriasi, begirdami sovieti
nės pažangos stebuklus. 
Skeptiški, dypukiško pamu
šalo turistai, nusišypso iš so
vietinio statybinio ‘stebuk
lo’.

-- Tai smarkiai vingiuo
tas dviejų linijų vieškelis,- 
aptaria negailestingas kri
tikas, -- kur ne kur užmatai 
sunvežimuką, dar rečiau ke
leivinį automobilį.

Bolševikai neturi ką praš
matnesnio iš savo transpor
to ‘laimėjimų’ parodyti ir di- 
dažiuojasi ‘Vilnius - Kaunas’ 
magistrale.

Beje visi paruošiamieji 
darbai buvo atlikti dar 1939 
metais! Nenuostabu, kad ir 
magistralės technika pa
remta dar prieškariniais sta
tybiniais standartais.

Kitaip yra su geležinke
liais. Kaip žinia, geležinkelių 
Lietuvos teritorijoje sovie
tai nepadidino. Šią masinio 
transporto ir gerybių perve
žimo priemonę bolševikai 
nesugeba tobulinti, nei ra
cionalizuoti. Yra žinomi tie
siog fantastiški sovietinio 
geležinkelio tinklo nualini- 
mai: seni, nudilę bėgiai, 
išpuvę pabėgiai, grafiko 
netvarka, prastos (dar caro 
laikų) stotys, tušti bufetai, 
šiukšlinos laukimo patal
pos...

Ilgas ir baisus yra sovie
tinio geležinkkelio vargų ir 
bėdų sąrašas. Apie jį byloja 
užsieniečių turistų įspūdžiai, 
kurie vienur kitur gavo 
progų susipažinti su sovieti
niu ‘geležiniu arkliu’, pavir
tusiu kuinu.

Kaip ok. Lietuvoje?
Nepriklausomoje. Lietuvo

je geležinkelio transportas 
buvo europinėje aukštumo
je: stočių švarumas, grafi
ko punktualumas, tarnauto
jų mandagumas. ‘Komjauni
mo tiesos’ (Nr. 222) kores
pondentas aprašo savo ke
lionę geležinkeliu iš Vil
niaus į Telšius.

‘Vilnius-Mažeikiai’ linija, 
dėsto korespondentas, iš se 
no garsėja savo ‘aplaidumu,

Tamošaičiai...
(Atkelta iš 2 psl.) 

kurti pagal labai metodiškas 
manieras.

Dar grįžtant prie ‘suc- 
cessful’ A. Tamošaičio lito
grafijų, pažymėtina, jog 
tikrai šio meno srityje ne tik 
Tamošaitis, bet ir jo išti
kimoji gyvenimo draugė A. 
Tamošaitienė, tiesiog, ne
pralenkiami. Grafikos darbų 
litografiniam parengime -- 
jie abu itin guviai pasireiš
kia ypač prieš kiekvienas 
Kalėdų šventes, nepamirš
dami nedidelio formato lito- 
grafiniais kūriniais apdova
noti savo artimus bičiulius.

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos
30 metų mirties sukaktį minint <*)

STILISTAS

A. Smetona yra buvęs vie- 
. nas iš geriausių lietuvių pub
licistų stilistų. Jis buvo re
tas iš ano meto lietuvių in
teligentų, atsidėjusių giliam 
savo gimtosios kalbos paži
nimui. Čia jam lemiamos 
įtakos turėjo Jonas Jab
lonskis, Mintaujos gimnazi
jos klasikinių kalbų mokyto
jas. Iš mintaujiškių mokinių 
ypačiai išsiskyrė du, kurie 
atsidėję studijavo lietuvių 
kalbą. Tai Petras Avižonis, 
vėliau gydytojas ir uniyersi- 
teto profesorius ir A. Smeto
na. Ir kai P. Avižonio 
paruoštos lietuvių kalbos 
gramatikos spausdinimas 
Tartuose rusų cenzūros bu
vo sustabdytas, tada A. 
Smetona, kartu su Vladu si- 
rutavičium (vėliau inžinie
rius, miręs 1967 m. Bosto
ne) 1899 m. pavasarį Petra
pilyje šapirografu atspausdi
no 100 egzempliorių ‘Lietu
viškos gramatikėlės’, kurios 
vieną egzempliorių yra iš
saugojęs dr. Vytautas Avi
žonis. Palaikė Smetona ry
šius su J. Jablonskiu ne tik 
studijuodamas Petrapilyje, 
kada padėjo Jablonskiui be
ruošiant naują Motiejaus 
Valančiaus raštų leidimą bei 
redaguojant kun. Antano 
Juškos (Juškevičiaus) lietu
vių kalbos žodyną (Litovskij 
slovar’ A. Juškeviča s tolo- 
vaniem slov na russkom i 
pol’skom jazykach, 1897, 
1904), bet ir vėliau Vilniuje 
bei nepriklausomoje Lietu
voje Kaune. A. Smetona 
visą savo gyvenimą gilinosi 
į lietuvių kalbą, todėl jo raš
tų kalba yra gryna, aiški, 
vaizdi, lanksti, trumpų saki
nių, praturtinta savo gim
tojo krašto tarmybėmis, be 
svetimybių priemaišų. Mūsų 
literatūros istorikas ir kriti
kas Juozas Ambrozevičius 
(dabar Brazaitis) yra specia
liai nagrinėjęs Smetonos 
raštų kalbos stilių ir savo 
straipsnyje ‘Stiliaus kultūra. 
A. Smetonos stilius’ (išspaus 
dintas ‘Židinyje’ 1934, Nr. 
8-9) šiaip jį nusako: ‘A. Sme
tona į lietuvišką žodį žiūrė
jo ir tebežiūri su meile ir pa
garba... To meto šviesuoliai 
niekeno neverčiami patys 
mokėsi gražiau lietuviškai

leidžiant i reisą neparuoš
tus vagonus. A. Valys sėdo į 
‘Vilnius - Klaipėda’ maršruto 
traukinį, tikėdamasis, kad 
susisiekimas tarp dviejų did
miesčių nepaliestas ‘visuoti
nio geležinkelio aplaidumo’. 
Kur tau! Korespondenci
ja pilna skundo ir aimanų. 
Tokiai ilgai kelionei neparū
pinta vagonų su minkštomis 
sėdynėmis. ‘Vienaklasei’ vi
suomenei pasiūlytos ir ‘vie- 
naklasės’ sėdynės. Tad, ga
vęs ‘kietą sėdynę’, A. Valys 
pasileido į ilgą kelionę. 
Nors Vilniuje traukinys bu
vo pripildytas keleivių, Kau
no stoty į vagonus buvo 
įleista visa minia keleivių. 
‘I vagoną prilipo gausybė 
žmonių ir pasidarė labai 
tvanku’, vaitoja korespon
dentas.

Keleiviai prašo atidaryti 
ventiliaciją.

-- Ventiliacija sugedusi, -- 
atkerta konduktorė.

Žmonės neįstengia atida
ryti lango, prašo palydovės 
talkos.

- Langai neatidarinėjami, 
-- numykia palydovė.

Langai beveik užkalti, nes 
tolesnėje trasoje tas vago
nas pervažiuoja ‘Tarybų Lie
tuvos ir Kaliningrado sri
ties’ sieną.

- Atidaryk duris! - 
pyksta uždusę žmonės.

-- Neleidžia instrukcijos, 
-- atkerta konduktorė.

Keleiviai kaista, lieja pra
kaitą, krūva vaikų tame pat 
vagono skyriuje ‘leidžia dū
das’ ir prašo šviežio oro.

‘Nelabai malonu ilgą laiką 
ant kietų suolų sėdėti’, nu- 
verkšlena bolševikinis ko
respondentas, ‘besidžiaug
damas’ komunizmo statybos 
stebuklais ir valdžios rū
pesčiu ‘darbo visuomene’. 
Baigęs košmarinę kelionę, 
jis pastebi: ‘išlipau Telšiuo
se ir pasijutau lyg iŠ pirties 
išėjęs’.

štai jums kelionė, kurios 
vargu ir bėdų nemato turis
tai. Tai, galvoja bolševikai, 
jų vidaus tvarkymosi reika
las, svetimiems nerodytinas, 
slėptinas. Bet su tais var
gais susiduria tūkstančiai 
sovietinių pavaldinių, sovie
tinio chaoso aukų.

DĖMESIO!

Atvažiavę 3 dienom — mokės tik už dvi. Viena diena 
veltui. Reikia turėti šio laikraščio iškarpą.

SEASCAPE BEACH MOTEL, 
DAYTONA BEACH, FLORIDA

Centras visų Floridos įdomybių. Valandos važiavimu pa
sieki: WALT DISNEY, SEA W0RLD, SPACE CENTER, 

SILVER SPRINGS ir kitas vietoves.
Kviečiame aplankyti ir apsistoti mūsų motelyje. Rasite 
gerą ir nuoširdų patarnavimą. Gražius ir švarius kamba
rius. Spalvota TV. Plaukymo baseiną — žiemos metu 

šildomas.
Kainos neaukštos ir visiems prieinamos. Lauksime.

A. Andriulis
SEASCAPE BEACH MOTEL 

3321 S. ATLANTIC AVĖ.
DAYTONA BEACH, FLA. 32018

Tel.: 904-767-1372

Prof. J. PUZINAS

pakalbėti ir parašyti. Graži 
kalba buvo tautinio susi
pratimo ženklas... O visa žo
džio estetika jam turėjo 
atsiskleisti, kai pačiam teko 
žodžio kultūros - stilistikos 
mokyti studentus universi
tete... Jo štilius lygus, ra
mus, intelekto diktuoja
mas... Žodynas turtingas... 
Čia aptinki tarmės žodžių, 
skolinių ir dirbtinių... Kalba 
vaizdinė, išsireiškimai pa
imti iš lietuviško gyveni
mo... Jo kalbos stilius dera 
ne žmonėms uždegti, ne įti
kinti su dialektiniu griež
tumu, bet ramiai nuteikti... 
Smetonos sakinys - ne gai
vališkas žodžių šėlimas, kaip 
siautėjančioj jūroj ar kalnų 
upely, bet ritmingas, sklan
dus, giedras bangavimas, it 
pakalnės upėje... Teigiamo
sios Smetonos stiliaus ypa
tybės: žodingumas, lietuviš
kumas, paprastumas, bet sy
kiu originalumas, sklandu
mas, minties glaustumas, 
kondensuotumas, pasakymo 
tikslumas’.

FILOSOFAS

A. Smetona reiškėsi ir 
kaip mokslo žmogus, filoso
fas. Jis jau Mintaujos gim
nazijoje ėmė domėtis klasi
kine senove savo mokytojo 
Jono Jablonskio poveikyje. 
Smetona gerai išmoko loty
nų ir graikų kalbą, nuolat 
skaitė senovės filosofų raš
tus, ypač buvo pamėgęs Pla
toną. Dėl to Smetona nuo 
1923 metų sausio 1 d. buvo 
pakviestas docentu į Lietu
vos Universiteto Humanita
rinių mokslų fakulteto Me

■ laiškai Dirvai
DVIGUBA SUKAKTIS

Prof. Jonas Puzinas la
bai ryškiai pavaizdavo pir
mojo ir paskutiniojo Lietu
vos prezidento Antano Sme
tonos dvigubas sukaktis - 
30 metų nuo jo mirties ir 100 
metų nuo jo gimimo. Nors 
abi sukaktys reikšmingos, 
tačiau gimimo šimtoji sukak
tis yra nepaprastai reikalin
ga, nes minint gimimo su
kaktį galima ir labai reika
linga parodyti tikrąjį Lietu
vos patriotą.

Prof. J. Puzinas Dirvos 
Nr. 1 (1974) rašo:

‘Antano Smetonos veikla 
yra tokia plačiašakė, o jo at
likti darbai tiek gausūs ir 
reikšmingi, kad laikraščio 
straipsnyje neįmanoma vi
so to aprėpti’.

Draugo redaktorius Pr. 
Gr. rašo: 'Velionis atidavė 
savo jėgas tautai, kartu su 
savo amžininkais tapdamas 
visos tautos vadu ir nuosa
vybe. A. Smetonos įprasmi
nimas tautiniuose darbuo
se turi būti paskatas da
barties kartai, kuri ieško 
savo dabarties kovoms pa
siaukojimo pavyzdžių... 
Antanas Smetona yra ver
tas pagarbos, nes pagarba 
už laisvę kovojusiam prezi
dentui yra pagarba savo tau
tai*.

Iš šių trumpų, bet charak
teringų pastabų apie A. 
Smetoną aiškėja, jog Sme
tonos sukakčių minėjimas 
yra labai svarbus, nes per 
tuos minėjimus būtų atvaiz
duotas A. Smetonos jaunys
tės - studentavimo laikų 
veikla kuri gali būti labai 
gražiu pavyzdžiu mūsų jau
nimui, mūsų studentijai. 
Smetona - studentas būda
mas Rusijoje nesurusėjo, 

no teorijos ir istorijos ka
tedrą, vėliau Filosofijos ka
tedrą, kur iki 1927 m. sau
sio 1 d. dėstė etiką, senovės 
filosofiją ir jos istoriją bei 
epizodinius kursus - Platono 
poetiką ir lietuvių kalbos sti
listiką. 1925 - 1927 m. ‘Švie
timo Darbe’ išspausdino visą 
eilę mokslinių straipsnių: 
Pesimizmas ir optimizmas 
dorovėje (1925, Nr. 9); Gy
venimo pažiūra ir natūraliz
mo etika (1925, Nr. 11); 
Dorovė ir religija (1926, Nr.
1) ; Etikos mokslas (1926, Nr.
2) ; Dora ir kultūra (1926, 
Nr. 3 ir 4); Draugės formos 
(1926, Nr. 7); Valstybė ir tei
sė (1926, Nr. 8); Dora 
žmoniškumo ir kultūros švie 
soje (1926, Nr. 9); Graikų 
etika (1927, Nr. 1); Sokratas 
ir Platonas (1927, Nr. 1). Ge
rai mokėdamas graikų kal
bą, A. Smetona išvertė kai 
kuriuos Atėnų filosofo Pla
tono raštus: ‘Platono Apolo
gija. Sokrato gynimasis teis
me’ (Humanitarinių Mokslų 
Fakulteto Raštai, I, 1925); 
‘Platono Kritonas, paklus
numas įstatymams’ (ten pat, 
II, 1927; jis ir redagavo II 
tomą); 1935 m. abu Šie ver
timai išspausdinti atskira 
knyga su plačiu prof. Vladi
miro Šilkarskio įvadu (364 
puslapiai), o 1936 m. ‘Sokra-' 
to gynimasis teisme’ ir ‘Kri
tonas’ išleisti su graikišku 
ir lietuvišku tekstu (140 pus
lapių). Be to, spaudoje yra 
parašęs straipsnių ir apie 
Imanuelį Kantą. Vytauto Di
džiojo Universitetas, įver
tindamas A. Smetonos moks 
lo darbą, 1932 m. spalio 28 
d. jam suteikė filosofijos 
garbės daktaro laipsnį.

(Bus daugiau)

bet kovojo dėl tautos lais
vės.

A. Smetonos -- pirmojo ir 
paskutiniojo prezidento su
kakčių, ypač šimtinės su
kakties, minėjimas nepasi
baigtų pašnekesiais, reikė
tų pasvarstyti apie Antano 
Smetonos rinktinių raštų vie
no tomo išleidimą. Draugo 
vedamajame (1974-1-5) rašo
ma: ‘šiandien jau su istori
niu objektyvumu galime 
žvelgti į A. Smetoną ne tik 
kaip į visuomenininką ar po
litiką, bet dar labiau, kaip į 
laikraštininką, redaktorių, 
publicistą, stilistą.’ (m. pa
braukta). Kaip gi mes at
vaizduosime stilistą, publi
cistą, laikraštininką, jei mes 
neturėsime po ranka jo rink
tinių raštų knygos. Aišku, 
būtų geriau turėti jo visus 
raštus, bet turint galvoje 
dabartinę padėtį, visų to
mų išleidimas būtų perbran- 
gus.Vieno tomo - rinktinių 
straipsnių išleidimas būtų 
parankesnis, visiems priei
namas ir labiau įperkamas.

Jei ALTS-ga neturėtų pa
kankamai lėšų vienam rink
tinių raštų tomui išleisti, 
gal būt ateitu geras mece
natas, o gal ir net ir Lietu
vių Fondas paremtų, nes 
mes visi esame to fondo na
riai.

Tad pasvarstykime, paieš
kokime mecenatų, paklibin
kime fondus ir ruoškimės 
šimtinei sukakčiai minėti .

A. Musteikis 
Detroit, Mich.

Gerb. Redaktoriau,

Atrodo, kad (č.ž.) pasira
šytas praėjusių metų birže
lio 29 d. Dirvos vedamasis 
'Laiškai Redakcijoms’ buvo 

paskatinimu ir kitiems mū
sų laikraščiams iš naujo ir 
konkrečiau iškelti labai svar
bų, mūsų laiškų į amerikie
čių spaudą, klausimą. Ka
dangi gruodžio 14 d. veda
muoju jūs užgirtinai ir vėl 
iškėlėte šį reikalą, neišken
čiu nepasisakęs. Šį proga 
dėkoju Bražėnienės ir savo 
vardu už malonų pastebėji
mą ir mudviejų pastangų 
šioje srityje. Kadangi lietu
viškos spaudos darbuotojų 
nuomonę šiuo klausimu rei
kėtų skaityti labai svaria, 
minėti jūsų vedamieji buvo 
paskatinimas visiems šios 
minties vykdytojams ištesė
ti ir naujiems į šį darbą įsi
traukti.

Užgirtinas ir vykdytinas 
(č.ž.) pasiūlymas laiškų ra
šymą įtraukti į lituanisti
nių mokyklų programą. Tai, 
žinoma, būtų ne angliškos 
rašybos mokymas, bet nuro
dymas svarbiausių Lietu
vos ir pasaulio istorijos fak
tų, kurių iškėlimas viešu
mon padėtų laisvojo pasau
lio išlikimui, Lietuvos bylos 
garsinimui bei, galutinai, jos 
teigiamam išrišimui.

Norėtųsi pridėti, jo ne 
vien moksleiviai, ir vyresnie 
ji turėtų skirti pastangų laiš
kų redakcijoms rašymui. To 
darbo niekad nebandžiusieji 
galėtų lengvai į jį įsijungti 
pasinaudodami kitų paty
rimu tam tikslui ruošiamuo
se seminaruose. Net ir anglų 
kalbos bei rašybos pakanka
mai nemoką gali prie šios 
veiklos prisidėti pasitelkda
mi tą kalbą mokančius kai
mynus, vaikus ar anūkus. 
Tai padėtų ir juos įjungti. 
Kad tai įmanoma, nors ir 
nelengva, žinau iš asmeni
nės patirties: pirmuosius sa
vo bandymus šioje srityje 
pradėjau vos už metų at
sidūręs Amerikoje, kai ma
no anglų kalbos žinojimo vos 
pakako savoms lietuviškoms 
mintims talkininkaujančiam 
amerikiečiui paaiškinti. Ta
čiau -‘kas nori mušti šunį, 
atranda ir akmenį...’

Laiškų redakcijoms svar
bą paryškina ir tai, jog kaip 
tyrimais nustatyta, daugiau 
žmonių skaito laiškus negu 
vedamuosius: esą -- pirmo 
puslapio pagrindinius 
straipsnius skaito 27% laik
raščio pirkėjų, redakcijos 
vedamuosius - 7%, gi laiš
kus redakcijai - 25%. Prie
du - laiškus skaito inteligen- 
tiškesni ir politiniai veikles
ni amerikiečiai.

Kita panaši veiklos sritis 
yra radijo telefoninės pro
gramos - ‘talk shows’. Ir čia 
be didelių pastangų ir dažnai 
be išlaidų galime pagarsin
ti Lietuvos vardą, išlaikyti 
gyvą Lietuvos laisvės bylą 
ir nuplėšti kaukę Lietuvos 
okupantui bei Amerikos 
mirtinam priešui -- komuniz
mui.

Betkuriuo atveju lietuviš
kieji reikalai neturėtų būti 
keliami vien siauražiūriško 
verkšlenimo formoje, o pri
kabinami prie aktualių pa
saulio, Amerikos ar Sovie
tų Sąjungos klausimų.

Vilius Bražėnas 
Ft. Myers, Fla.

ALTERATION 
FITTTER 

Mušt be able to fit and seu 
women’s clothing. Full or part 
time. Apply ALLEN'S — person 
nei office. Chelten Avė. and Greep/ 
Street. Philadelphia, Pa. 19144.

<96-4)

BO1LER — FIREMAN
Local chemical plant of major natio- 
nal corporation ha» immediate open- 
ings for a boiler-fireman. Muftt have 
Blue Seal or Black Seal Licenae. Good 
hourly rate, excellent benrfita.

For an appointment culi 
Mr. Bcck 201-354-7006

TENNECO CHEM1CALS
A TENNECO COMPANY

INTERMEDIATES DIVISION 
830 Magnolia Ava. 

Elizabeth, N. J.

Equal Opportunity Employer M/F
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DR. ANTANAS BUTKUS

TAUTINĖ SROVĖ IR IŠEIVIJOS LIETUVIŲ 
BENDRINĖ VEIKLA

(Iš pokalbio su Detroito tautininkais 1973 m. gruodžio 8 d.)

Apie ką aš čia noriu kal
bėti tebėra aktualu jau vien 
dėl to, kad šiais klausimais 
praėjusią savaitę mūsų spau- 
doje tilpo net keletas straips
nių. Įžangos vietoje dalį tų 
pareiškimų noriu pacituoti:

1. Vliko pirm. dr. K. Valiū
nas, seimo sesijos metu Tu- 
ronte pareiškė: ‘Aš skaitau 
pagrindiniu šio jubiliejinio 
seimo uždaviniu mūsų rezis
tencinį darbą perkelti į iš jį 
dirbančio Vliko ir iš kitų mū
sų laisvinimo organizacijų 
ribų į visos mūsų išeivijos 
plotmę’. Kaip tą atlikti nei 
iš dr. Valiūno kalbos, nei 
spaudoje iš Vliko seimo įvy
kių aprašymo, nesimato.

2. Gruodžio pirmą buvo 
paminėtas dvidešimtmetis 
nuo Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės įsteigimo Phila- 
delphijoje. Ta proga dabar
tinės JAV LB Krašto Val
dybos vicep. Balys Raugas 
pareiškė: ‘1914 m. Philadel- 
phijoje gyveno net 15000 lie
tuvių, veikė 40 įvairiausių 
lietuviškų organizacijų, šeši 
savišalpiniai klubai su di
džiulėm salėms, trys R. K. 
liet, parapijos, viena evan
gelikų liet, parapija ir vie
na tautinės bažnyčios para
pija. Tai buvo Philadelphi
jos lietuvių kolonija savo di
dumu trečioji visoje Ameri
kos lietuvių išeivijoje tarp 
1914-29 metų. Deja, prieš 
pat lirą pasaulinį karą stai
ga ši didžioji lietuvių koloni
ja žaviais veiklos žiedais net 
kelis dešimtmečius žydėju
si nutilo, veikla sustojo.

Atrodo, kad didžiąja lietu
viškos veiklos stagnacijos 
priežastim buvo politinė ir 
ideologinė nors labai primi
tyvi, diferenciacija ir, svar
biausia, neturėjimas vienos, 
visus jungiančios organizaci
jos.

Aš ir šiandien turiu, deja, 
pareikšti, kad JAV-se netu
rime vienos visus jungian
čios organizacijos! Dar blo
giau, šiandien dalis organi
zuotos lietuvių visuomenės 
veikia prieš kitą. Dalis LB- 
nės narių organizuotai vei
kia prieš kitą dalį tos pa
čios LB-nės narių!

3. Draugo gruodžio 6 d. 
korespondentas, aprašyda
mas Vliko seimo antrosios 
dienos posėdžius pastebėjo,

Dr. Antanas Butkus 

kad: ‘Br. Bieliukas nusiskun
dė kai kuriais ALTos veiks 
mais ir siūlė jai įsijungti į 
Liet. Bendruomenės organi
zacinę struktūrą. Šiuo klau
simu jam atsakė Altos atsto- 
vas J. Skorubskas, bet ilges
nių diskusijų šiuo klausimu 
nebuvo leista tęsti: seimo 
prezidiumui vadovavę ka- 
nadiškiai patarė keliamą 
klausimą spręsti ne Vliko 
seime Kanadoje, bet ‘namie’ 
JAV-se’.

Toks kanadiečių lietuvių 
raginimas LB-nės -- ALT 
tarpusavio santykiavimo rei 
kalus tvarkyti ‘namie’, iš jų 
taško žiūrint, visai supran
tamas ir priimtinas. Bėda 
yra tame, kad šio klausimo 
nesiimama tvarkyti ir ‘na
mie’. Tą gerai žinau iš savo 
asmeninės patirties: Aš šią 
problemą pakartotinai kė
liau dar būdamas PLB val
dyboje, bei JAV LB-nės 
Taryboje. Šiam klausimui 
teigiamai išspręsti siūliau 
konkrečius būdus. Juos pa
teikiau PLB valdybos posė
džiuose, JAV LB Tarybos 
sesijose, Spaudos-radijo ir 
LB-nės darbuotojų suvažia
vimuose ir lietuviškoje spau
doje. Pagaliau šis klausimas 
buvo iškeltas ir PLB IV 
Seime Washingtone. Išsa
miai jis buvo svarstomas 
PLB Konstitucijos komisi
joje. Joje buvo priimtas tuo 
reikalu specialus nutarimas. 
Šį nutarimą k-jos pirminin
kui A. Rinkūnui pavedus 

(pastarasis turėjo išvykti) aš 
pateikiau seimo pilnaties po
sėdžiui. Seimas jį priėmė 
ir pavedė naujajai PLB val
dybai jį paskelbti bei vykdy
ti.

Seimo nutarimai jau se
nokai paskelbti. Jų tarpe 
minimos rezoliucijos, deja 
nemačiau. Iki šiol nei tos re
zoliucijos paskelbimo, nei 
konkrečių žygių iš dabarti
nės PLB valdybos dėl orga
nizacijų atstovų įjungimo į 
LB-nę nesigirdi.

TAUTININKŲ SIEKIMAI
Pažiūrėkime į mus pačius. 

Aš skaitau, kad aušrininkų, 
Viltininkų, tautininkų ir neo- 
lituanų tikslai yra tie patys. 
Kadangi mūsų tautinės sro
vės įsisteigimas buvo inty
miai suaugęs su Lietuvos 
Nepriklausomybės atstaty
mu, visų tautinės srovės or
ganizacijų pagrindinis tiks
las jau tuomet buvo parink
tas tas pats -- Lietuvių Tau
tos Kelias. Tėvynės gerovė 
tautinės srovės žmonėms vi
sados buvo aukščiausias 
įstatymas. Tėvynės gerovės 
sąvoką mes, tautininkai su
prantame pilnutine to žodžio 
prasme. Mums ši sąvoka api
ma ir fizinė ir dvasinę Tau
tos būklę. Mūsų pagrindinis 
tikslas visais laikais buvo: 
Lietuvių Tautos laisvė, di
dybė, garbė, gerovė bei Ne
priklausomybė. Šių tikslų 
tautinės srovės veikėjai sie
kė jau Nepriklausomoje Lie
tuvoje, jais vadovaujamės 
ir išeivijoje.

Tiesa, išeivijoje panašių 
tikslų siekia ir daugelis kitų 
lietuvių organizacijų. Paga
liau ir paskiras, organizaci
jom nepriklausąs lietuvis iš
eivijoje supranta, kad lietu
vybės išlaikymas svetimame 
krašte yra surištas su dide
lėmis asmeninėmis pastan
gomis. Išlikimas sąmoningu 
lietuviu išeivijoje nėra sa
vaime suprantamas faktas, 
koks kad jis buvo mums 
gyvenant Nepriklausomoje 
Lietuvoje. Visa tai yra tiesa 
ir gal daug kartų girdėtas 
faktas. Esminis skirtumas 
yra tačiau tas, kad ir Tauti
ninkai ir Korp! Neo-Lithua- 
nia nariai dar Nepriklauso
moje Lietuvoje nuo pat jų 
įsisteigimo dienos pasirinko

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
■■■ ANTANAS GRINIUS

MIN&SIME VASARIO 16
Vasario 16 ir Lietuvos Ne- 

priklausombyės atstatymo 
56 metų sukakties paminė
jimas bus atliktas šia tvar
ka: Vasario 16 d. šeštadienį 
8:30 v.r. prie miesto savi
valdybės rūmų pakeliama ir 
vakare 5:00 v. nuleidžiama 
Lietuvos vėliava.

Vasario 17 d. šv. Mišios 
už žuvusius ir nukankintus 
dėl Lietuvos laisvės bus lai
komos: 10:30 šv. Antano

Lietuvių Tautos kelią savo 
organizacijų pagrindiniu ke
liu ir svarbiausiuoju tikslu. 
Taigai, mums, tautininkams 
ir Korp! Neo-Lithuania na
riams, lietuvybės išlaikymas 
ir Lietuvos laisvės rūpestis 
yra lyg įgimtinai pirmaeilis, 
o ne laiko sąlygomis ir susi
dariusiomis aplinkybėmis pa 
sikeitus atsitiktinai prisiim
ta lyg antraeilė pareiga!

Tuo tradiciniu Lietuvių 
Tautos Kelio reikalų orga
nišku sutapdinimu su mūsų 
organizacijomis, mes, tauti
nės srovės žmonės, galime 
su pagrindu didžiuotis. Tas 
išeivijoje uždeda mums ir 
išskirtinai sunkių pareigų. 
Tautinės srovės filosofijos 
ir jos ideologijos aptarimas, 
jos pagrindinių tikslų bei už
davinių nusmaigstymas bei 
jų neišskiriamai - organiš
kai sutapdinimas su visos 
lietuvių tautos keliu, bei jos 
laisvės idealais, išeivijoje 
ypatingai praplečia Tautinės 
srovės žmonių veiklos barą. 
Šis veiklos baro praplėtimas 
priduoda didelės reikšmės 
mūsų darbui, bet, tuo pačiu 
suteikia ir didelių apsunki
nimų. Nenuostabu ir girti
na, kad Tautinės srovės 
žmonės išeivijoje yra labai 
aktyvūs bendrinėse lietu
vių organizacijose. Tauti
ninkai darbą lietuvybei su
pranta pilna to žodžio pras
me. Mums nerūpi jokie ki
ti priedai: nei socialistinis 
priedas iš kairės, nei krikš
čioniškai internacionalinis 
priedas iš dešinės.

Dirbti lietuvybei, kaip mi
nėjau, yra tautininkams lyg 
įgimtinė pirmaeilė parei
ga. Gaila, tačiau, kad pasta
riesiems smarkiai įsijungus 
į bendrinę veiklą kartais per 
mažai belieka laiko pasirū
pinti savosios srovės reika
lais.

(Bus daugiau) 

bažnyčioje, 11:15 šv. Petro 
bažnyčioje ir 12:00 Naujoje 
Dievo Apvaizdos bažnyčio
je, kuriose visos organizaci
jos su savo vėliavomis kvie
čiamos dalyvauti. Vėliavų 
ceremonijas tvarko Jūrų 
šaulių ‘Švyturio’ kuopos 
pirmininkas Mykolas Vit
kus.

2:00 vai. įvyks iškilmin
gas minėjimas Naujame Kul 
tūriniame Centre, 25335 
West 9 mile Rd. Minėjime 
kalbą pasakys inž. Valdas 
Adamkus iš Chicagos. Me
ninę dalį atliks: sol. Pranas 
Zaranka, tautinių šokių an
samblis ‘Šilainė’, vadovauja
ma Galinos Gobienės, Sta
sio Butkaus šaulių kuopos 
šaulės-kanklininkės, vado
vaujamos Danutės Petronie
nės ir pagerbiant mirusius 
ir gyvus karius eilėraštį 
deklamuos Taura Zarankai
tė.

Minėjimo programą pra
ves studentas Viktoras Na
kas, o aukų rinkimo reikalus 
tvarko Ežbieta Paurazienė.

M inėjimą rengia Detroi
to Lietuvių Organizacijų 
Centro Valdyba.

**♦

Šiais metais sueina 30 me
tų kai Detroite buvo suorga
nizuotas Detroito Lietu
vių Organizacijų Centras; 
Centras buvo suorganizuo 
tas tam, kad galėtų Ameri
kos įstaigose atstovauti Det
roito lietuvius ir jų vardu 
kalbėti. Šią sukaktį centro 

TAUPYKITE DABAR
SANTAUPOS, PADĖTOS 
IKI 10 DIENOS MĖNESIO 
NEŠ NUOŠIMČIUS NUO 
MĖNESIO PIRMOS.

WE PAY HIGHĖST RATES:
7%% — 4 yr- Certificates (Min. $10,000) 

— 4 yr. Certificates (Min. $5,000)

Mimber F.S.L.I.C., Woshington, D.C. Equol Opportunity Londor

1447 S. 49th Court • Cicero, Illinois, 60650
Phone( 312) 656-6330

Ooon Mon., 9-8; Tuos., Thurt., Fri., 9-5; Sot.,9-1; Closed Wod.

valdyba yra numačiusi iškil
mingai paminėti vasario 
16 d. 6:30 v. Lietuvių 
Namuose su menine progra
ma, vakariene ir vasario 16 
d. kalbėtojo Valdo Adam
kaus pagerbimu.

Meninę programą atliks 
Windsoro mergaičių kvarte
tas ‘Aušra’, vadovaujamas 
Valės Tautkevičienės.

Taip pat bus išleistas ir 
tai sukakčiai atžymėti leidi
nėlis. Organizacijos ir asme
nys norintieji DLOC sukak
ties proga pasveikinti ir būti 
šiame leidinėlyje įrašyti 
praneša pirmininkui Anta
nui Sukauskui tel. TA 6-5678 
iki sausio 30 d.

Amerikos Lietuvių Radi
jo Klubas ‘Lietuvių Balsas’ 
sausio 20 d. 11:30 Lietuvių 
Namuose turės savo tradi
cinį žiemos pikniką po stogu. 
Veiks turtingas dovanų sta
las, baras ir skanių valgių 
svetainė. Visi yra kviečia
mi atsilankyti ir linksmai su 
draugais praleisti popietę.

♦ **

Žurnalisto Alfonso Žiedo 
namuose, 6834 Rutland, sau
sio 20 d. 2 v . įvyks žurnalis
tų popietė. Popietėje bus 
Jono Švobos paskaita, meni
nė dalis ir vaišės. Norintieji 
popietėje dalyvauti regis
truojasi pas VI. Selenį tel. 
293-4611.

LVS ‘Ramovė’ Detroito 
skyrius 1974 metams išrinko 
naują valdybą: Stasys Šimo- 
liūnas - pirmininkas, Kazys 
Daugvydas - sekretorius 
ir Bronius Tatarūnas -- iždi
ninkas.

Petronėlė Orintaitė

Gumyte
- - - - - - - - - - - - DIRVOS PREMDUOT* NOVELĖ _ _ _ _ _ _
(8)

— Bet vedybos, Gaudvydėli — toks lemiamas 
žingsnis. Privalu rimtai apsisvarstyti, — tebeklosto 
mintį motina atsargiai, kad karštagalvio sūnelio ne- 
suerzinų.

— Kad mano meilė, mamute — iš pirmo buči- 
činio . . . Patinka ir baigta! Kraujas verda vien pasi
žiūrėjus ... O meili, o jauki, argi ne? — pusiaumir- 
kom žvalgsto, tiria tėvų veidus, geidžia atspėti: ar jie 
tikrai Raselės nenori, gal tik dėl mados pamokslauja, 
įpratę viską nudelsti, senovišku tempu per gyvenimą 
šliaužti? Ir jis dar tvirčiau, lyg kūju, pribloškia savo 
ištarmę: — Dabar atomo amžius, skrydžiai į mėnulį, 
viskas lekia sprausminiu greičiu — žaibais padangėse, 
negali lėtai žioplinėti ... Jei patinka, ko dar belauk
čiau?

Gintyla ilgokai stebeilija sūnaus veidą, akis, tarsi 
perdėm perregėti skverbiasi. Ir gomuriu sprangiai ry- 
jasi klausimus, valdosi, kad neprabiltų peratlapu atvi
rumu. Jam dingt nuoga tiesa: kam dar peiktum mer
giną, jei vis viena bus tavo marti? Ar ką padės, jeigu 
prasižiosi, ko tokia liesa, lyg nubadėjusi? kam plaukai 
keistu pempės kuodu sušiaušti? pasamonas gėdingai 
nustriukintas . . .

Betgi neištveria nebakstelėjęs to svarbiausio rei
kalo;

— Lukteltum bent, kolei mokslus pribaigsi.... šiais 
laikais vyras be diplomo — kaip be rankų. O šeimos 
gūžtą sukant, pirmučiausia žiūrėk, iš ko duoną valgysi. 
Kad nepritrūktum riekės ir užkulo ant stalo, drabužio 
nugarai padoriai pridengti. Pastogės tinkamos, kai ma
žų verksnių atsiranda . ..

— O, svarbiausia kas . . . Man kitaip. Ne duona, 
tėvuli, ir ne pinigas ar drabužis, o čia, — jis dukstelia 
sau į šonkaulį, tarsi širdį dvigubam judrumui paakstin- 
damas. — Tą mokslą dar suspėsiu, nepabėgs, tėti. Ve
dybos tikrai ne kliūtis. Ir duonos, manau — Amerikoje 
joks doras žmogus badu nemiršta . . .

— Nepatyręs esi, neišmanai, tai taip kalbi, — 
kvėptelia Gintyla dusliai, o jo žvilgsnyje drumsčiasi 
priekaištų krislai. Jam geidu daug ką dabar paaiškinti, 
tėvo priedermė sūnų pamokyti, bet tramdosi, kad ne- 
persūdytų žodžio, kad vėl jauniklio neatgrasintų. — 
šeimą pradėjus, sūnau, šimtai nelauktų rūpesčių gims
ta, pridygsta netikėtų vargų, o šypsniais sotūs nebū
site. Mokytis ne laikas, kai kūdikis knerkia šalia. Kol 
nevedęs, laisvas nuo visko — daug sklandžiau egzami
nai verčiasi. Aš tau geruoju patariu, kaip rimtas tė
vas savo įpėdiniui. Man būtų gaila, jei bemokslis lik
tum. Priežodis rodo: vyrui vesti — kaip arkliui dvi
gubos plėškės jungan įsikinkyti!

Pamažu, užuolankom, bet gana atkakliai tėvai mė
gino savo vienturtį atkalbėti nuo perūmaus žiedų su- 
mainymo. Dievaž, kad bent kiek nuvilkintų! Jeigu ta 
šalin atpuls, kita bus — jam gi šitaip sekasi su mer
ginom, laibakinklės valgyte valgo blakstienom! Ogi ši
toji, gal ir nebloga mergiokštė, tik tas smulkumas, Viš
tytis nelesintas ... Ir ne kažin kokio čia kelmo, nėra 
ko plaktis, lyg aukso maišą užtikus. Josios tėvutis, šiaip

žmogus nepeiktinas, tik toks sukežęs, dar į taurelę lin
kęs, vis drėgnom spangenom suėjimuose plavinėja. O 
motina — įsivaizduojanti. Puošalais karstosi, madų vai
kosi, lyg pusmergė būtų, net juokinga, jau daug kas 
pašaipom nušnairuoja. Ir tarsena tokia, vis pasipuikin- 
dama kaišioja priedus: šiur! sy! orait!

Deja, tėvų pastangos — kaip žirniai į duris. Ar 
ne treigys jautukas, užsispyręs, anei stukt nepastum- 
si nuo tako ?

— Ką jūs čia dabar ... Jei taip iš panagių viską 
krapštinėtum, ydas knaisiotum — ilgą iešmą bedro- 
žiant, kaip toj pasakoj — ligi šimto metų senberniau- 
čiau, ar jums patiktų? — kvatoja vaikinas, bet savo 
briaunos nepaleidžia. Girdi, angelo juk nerasi, tobuly
bės tik danguj gyvena, o čia — tik žemiški padarai. 
Ar man, lyg molio liurbiui, dar laukti, kol kitas Ra
selę iš po snapo nudžiaus?

Vestuvių linksmybėm nužvangėjus, dienos riedėjo 
lygesne tėkme. Ir — skirtingom vagom. Gintylų namai 
nebyliu tuštumu aprimo, tarsi tuzinas gyventojų išsi
kraustė. Nebesigirdi berniškai kertančių žingsnių laip
tais nei to galvatrūktinio durų trinksėjimo, linksmų 
šūkavimų. Gandralizdis nuščiuvo, jaunasnapio spar
nams rudenop išplasnojus.

Tėvams dabar jūros dyko laiko pavakarėm: gali 
gyvenimą nuo A ligi Z permąstyti, praeitį išgvaldyti 
po grūdą. Bet nieko nebeatitaisysi. Nors iš tolo žvelg
damas dailiai matai, kur balta, o kur juodos dėmės ar 
plyšiai dunkso. Ak, ir klaidelių nemaža privelta, jų 
niekaip, žmogau, neišvengi, nors kaip akylai saugo- 
tumeis.

(Bus daugiau)
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SKOBNIAI (n
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Net modernus, atominės 
eros žmogus, plaukdamas 
lengva indėnų ‘curiara’ upe, 
neįžengiamų Pietų Ameri
kos miškų tunelyje, yra pri
verstas išgyventi tam tikrą 
vertybių perversmą. Kai sė
di valandomis, linguojančia
me skobnyje, įsitikini žmo
gus, kad nuo upės srovės 
priklauso tavo gyvybė ir lai
minga kelionės užbaiga. No
rom, nenorom, visas dėme
sys susitelkia tiktai į srovės 
ir upės dugno kitimus. Junti 
upės galybę, jos tamprų sai
tą su viską gaubiančia nuož
mia gamta, ir, kad ir kaip 
modernus būdamas, prade
di į tą upę žiūrėti lyg į gyvą 
visagalę būtybę.

Prie jausminės reakcijos 
tenka pridėti materialinius 
interesus. Pav. Brazilijos 
upių navigacijos ekonominė, 
juridinė ir politinė istorija 
yra sudėtinga ir ji yra tamp
riai suaugusi su visos Bra
zilijos politine raida. Pra
eito šimtmečio bėgyje, įvai
rios užsienio bendrovės ban
dė įtaisyti savo garlaivius 
Amazonėje, o įvairios Brazi
lijos valdžios tokias bendro
ves aršiai puldavo, prieida- 
mos netgi prie kraštutinių 
nusavinimo priemonių. Mat, 
kova ėjo dėl milžiniškos te
ritorijos kontrolės, tiek pre

darytas ir jų kelionėse nadojamas Orinoko žemupio 
srities žemėlapis. Kelių tose vietovėse iš viso nėra. Susi
siekimas tarp misijų, indėnų kaimų ir prekybos centrų 
vyksta išimtinai upių keliais. Šis žemėlapis padeda mums 
suprasti Č.Gedgaudo ‘Mūsų praeities beieškant’ knygoje 
patiektus pasaulio suskirstymo pagal vandens kelius že
mėlapius (psl. 121) ir paaiškina mūsų gintaro kelio svarbą 
senovėje (knygos psl. 29).

185 North Waba»h Avenue 2nd Flbor
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kybine, tiek politine pras
me.

Dabartiniais laikais, 
Amazonės upyno svarbą liu
dijančių pavyzdžių irgi ne
trūksta. Pav. vos prieš porą 
mėnesių, Venezuelos viešų
jų darbų ministras lankėsi 
Brazilijoje su būriu technikų 
ir jau paruoštais planais iš
kasti kanalus jungsiančius 
Amazonės ir Orinoko upy
nus. Venezuela primygtinai 
siūlė iškasti kanalus, nes bu
vo norima Amazonės terito
rijos prekybą su JAV per
mesti į Orinoką ir nukreipti 
Venezuelos link. Brazilija 
dar primygtiniau tų kanalų 
atsisakinėjo, nes ji nori išlai
kyti susisiekimą Brazilijoje- 
plaukiančių upių vaga.

Šių derybų metu, abi ša
lys gerai žinojo, jog a) Ama
zonės - Orinoko teritorijos 
yra potencialiai vienos tur
tingiausių pasaulyje, b) že
mės kelių išlaikymas ten yra 
neįmanomas, nes bujojanti 
gamta kelius bematant už
gožia, c) net tais atvejais, 
kai yra bandoma susisiekti 
brangia helikopterių prie
mone, nutūpimui vietovės 
turi pravalyti upe atplaukę 
pionieriai, ir d) upės kontro
lė yra tolygi visos teritori
jos kontrolei.

Amazonės reikšmę bra- 

žilas F. Saboia de Medeiros, 
aprašė sekančiais žodžiais: 
‘politiniai ir ekonominiai, 
svarbiausią vaidmenį atlie
ka didysis upynas, kuris at
veria platų, gilų ir sudėtin
gą kelią žmogaus ekonomi
nių! ir politiniu! plėtojimui- 
si’ (‘A liberdade de Nave- 
gacao do Amazonas’).

Ši ilgoka digresija buvo 
būtina tam, kad mes pilnai 
suprastume senovės van
dens kelių kultūrinę, religi
nę, ekonominę ir politinę 
bei strateginę reikšmę.

Ištisais ilgais priešistori
nės Europos laikotarpiais, 
dideli žemės plotai buvo pa
dengti neįžengiamais miš
kais. Vienintelė susisiekimo 
priemonė miškų srityse bu
vo upės vaga.

Vandens kelių studija Č. 
Gedgaudui atidengė stebėti
nai platų priešistorinės Eu
ropos prekybos ir anuome
tinio tautų santykiavimo 
vaizdą. Dar daugiau, pilnas 
Europos vandens kelių pa
vadinimų tyrimas įrodė, jog 
tie priešistoriniai pirkliai, 
pirmieji valtimis išraižę viso 
žemyno gėlo vandens kelius, 
aniems keliams yra suteikę 
baltiškus vardus.

Č. Gedgaudo knygos 116- 
tas puslapis, kuriame yra 
patiekta ‘Vandens visurak- 
čio’ lentelė, yra ypatingai 
svarbus. Tai yra filologinis 
įrodymas, jog Europos van
dens kelių pavadinimai at
sirado netiktai iš baltiškų 
žodžių, bet ir iš išimtinai bal
tiško tų žodžių morfologi
nių kitimų vartojimo.

Suteikus baltišką identi
tetą tai tautai, kuri prieš
istoriniais laikais išraižė mū
sų žemyno gėlo vandens 
kelius, drauge yra įrodoma 
mūsų bočių įtaka anos toli
mos senovės gyvenime. 
Ekonominėje, kultūrinėje, 
politinėje plotmėje, anais 
laikais upės kelius užvaldžiu- 
sios tautos bei prekybos or
ganizacijos svarba turėjo 
būti milžiniška.

Kiek pastebėjau, savo 
knygoje Č. Gedgaudas ne
mini, kokiu būdu jo Vandens 
Visurakčio lentelė atsirado. 
Gerai pamenu, kad 1945- 
1950 metų laikotarpyje, tam 
darbui jis panaudojo pran
cūzų generalinio štabo karo 
metu vartotą smulkaus mas
telio Europos žemėlapį, ku
ris po karo tapo ‘nekonfiden- 
cialus’. Tai būta virš šimto 
atskirų 1 m x 1 x dydžio že
mėlapių rinkinio. Iš visų tų 
žemėlapių keletos milijono 
vietovardžių išryškėjo pa
grindinės visoje Europoje 
vartotos vandens keliams 
nurodyti bendros šaknys ir 
paaiškėjo devyni pagrindi
niai žodžiai, kuriems pri
klauso keliolika tūkstančių 
upių, ežerų ir pareigų 
pavadinimų. Šis darbas, pa
reikalavęs keletos metų 
įtempto triūso, ypatingai 
kruopštaus davinių rinkimo, 
tyrimo ir lyginamosios kal
botyros dėsnių griežto var
tojimo, knygoje susivedė 
tiktai į vieną puslapį.

Kalbiniai imant, šis Ged
gaudo 116-tas puslapis būtų 
sudaręs kiekvieno moder
naus kalbininko aukščiausią 
atsiekimą ir pasididžiavimą. 
Istoriniai imant, šis 116-tas 
puslapis bei jį paremiantis 
smulkiai ranka surašytų ke
liolikos tūkstančių vietovar
džių sąrašas, yra ne ma
žiau ir ne daugiau kaip re
voliucija tame, kas iki šiol 
buvo žinoma apie Europos 
proistorę.

Dar keliose knygos vie
tose randasi to didelio darbo 
vaisiai: psl. 182 Kauno vieto
vardžio etimologija, psl. 70

Vaizdai iš I-jo Šiaurės Amerikos Lietuvių suvažiavimo Clevelande 1973 m. gruodžio 
28-31 d. Viršuje kalba rengėjų vardu J. Jasaitytė. Prie stalo sėdi iš kairės: PLB pirm. B. 
Nainys, R. Kasparas, V. Mčiūnas, M. Lenkauskienė ir S. Barzdukas. Apačioje dalis suvažia
vimo dalyvių klausosi pranešimų. V. Bacevičiaus nuotrauka

Nauja Aleksandro 
Solženicino knyga <3>

Kaip pradžioje šios ap
žvalgos minėta, Solženicino 
eskadra apšaudė sovieti
nio teroro karaliją. Kano
nados efektas buvo didelis, 
pasaulis jį išgirdo. Kremlius 
turėjo atsiliepti. Tiktai ke
lioms dienoms po Solženici
no knygos Paryžiuje pasi
rodymo bolševikinė žinių 
agentūra (TASS) iškišo į 
kautynių liniją žurnalistą, 
sovietinės sistemos propa
gandistą Sergejų Kūliką. 
Tas Kūlikas, savo ‘atkirty
je’ stengėsi sujungti sar
kazmą su doktrina. Jis pava
dino Solženicino veikalą ‘Sol
ženicino naujametine dova
na motinos tėvynės prie
šams.’

Tačiau, kaip besistengtų 
TASS ir Kūlikas postrin
gauti, neigti ir teisintis, 
padėtis jų ofensyvai netin
ka. Ofenzyvo padėtį pasičiu
po Solženicinas. TASS ir 
Kūlikas pateko į ofenzyvos 
liniją. Į Solženicino salves jie 
tegali atsakyti bendrybė
mis. Nuo sovietinių pavaldi
nių jie netgi stengiasi nu
slėpti veikalo rūšį. Tikrovi
nį veikalą jie vadina ‘roma
nu’. Šitokiu blefu prisiden
gus lengviau kolioti autorių, 
nes, esą, jo knyga yra jo 
mąstymo padarinys.

Tikrai gi taip nėra. Tai 
yra dokumentinis veikalas. 
Čia nėra fikcijos elementų. 
Gintis, tuo tarpu, sovietai 
pačiupo falšo, blefo ir šule- 
rystės kuoką. Su tokia 
kuoka jiems nesunku auto
rių ir užmušti. Bet jie negali 
įrodyti, kad ‘Gulag Archipe
lagas’ yra veikalas beletris
tinis. Iš sovietinio blefo iš
šifruojama esminė tos kny-

Šerviečių, psl. 154 Rasos bei 
daugybės kitų vietovardžių 
etimologijos išvados. Kiek
viena tokia etimologija yra 
paremta šimtais ‘liudininkų 
-- išlikusių baltų kilmės vie
tovardžių.

RIMAS DAIGŪNAS
gos stiprybė. Tai dokumen
tas!

Istorija nuostabiai karto
jasi Rusijoje. Kada prieš šim - 
tą metų kovotojas prieš ca
rizmą Herzenas išleido savo 
beletristinį veikalą, reži
mas laikė tai nevykusio mąs
tymo padariniu. Kada Her- 
zeno leidinys ‘Kolokol’ pra
dėjo svaidytis faktais, paki
lo nerimas ir reakcijos smar
kumas. Ir nūnai TASS nusly 
do senu caro ‘ochrankos’ pa 
grįstu taku. TASS skelbia, 
kad Solženicino knyga esan
ti ‘beletristika’.

‘Beletristika’, galvoja so
vietiniai pareigūnai, netaip 
jau ir pavojingas poveikis 
režiminės doktrinos stabi
lumui. Tačiau tuose, ant 
greitųjų sugriebtuose tvir
tinimuose, žėri stambios 
properšos. Tame pat komu
nikate TASS kaltina Solže- 
niciną caristinio režimo res- 
pektu, netgi Solženicino at
laidumu hitlerinei okupaci
jai! Šie kaltinimai atsklei
džia, kad nevisai jai ta ‘fik
cija’ yra ‘beletristika’.

Žores Medviedevas, apie 
kurio veikalus Dirvoje teko 
gana plačiai rašyti, lyg nuos
tabios sinchronizacijos vei
kiamas, suskubo per stam
bią Amerikos leidyklą iš
leisti ‘Ten Years after Ivan 
Denisovich’. Dviejų šimtų 
puslapių knyga, aišku, nega
li pateikti tokios lačios pano
ramos, kokią Mediedevas at
skleidė savo pirmame vei
kale. Vienok ir ta lakoniška 
knyga yra puiki enciklopedi
nė pastarųjų disidentizmo 
metų santrauka. Medviede
vas parašė tą knygą gyven
damas jau užsienyje.

Pasaulio sensacija reika
lauja dramatizmo. Ir, ištik- 
rųjų, sunku mums suvokti, 
kad savo pašiūrėje Aleksand 
ras Solženicinas įstengė pa
rašyti dokumentinę šešių 
šimtų puslapių knygą! Kodėl 
tos knygos rašymo jam ne
sutrukdė? Kodėl gausių in- 

atsilankymu ne

pastebėjo? Kodėl jo ir jo šei
mos taip nepuolė sekimu ir 
grąsymais, kaip kad tai buvo 
daroma su Grigorenka, su 
Sacharovais?

Argi tas mitiškas Nobelio 
premininko titulas ką nors 
dar reiškia modernių Gulagų 
bei NKGB praktikoje? Gal 
būt šioje dramatiškoje pa
dėtyje sovietai pramirksėjo 
lemtingus momentus? Mis
teriškoji studentė, kuri ga
benusi, esą, užsienin tos 
knygos rankraštį, buvo su
gauta. Ji nusižudė arba ‘nu
sižudė’. Sekimo įstaigos ne
sumojo, kad tos knygos 
rankraščio užsienin išgabeni 
mo priemonė, buvo ne vien 
tiktai ta nelaiminga jaunuo
lė. Rankraštis iškeliavo ki
tais kanalais. Ir ta rankraš
čio kelionė jau vien tiktai sa
vo prigimtimi yra didžiai 
dramatiško veikalo siužetas.

Kaip dažnas prasiverži
mas laisvėn reikalingas gy
vybių ir aukų, taip šis ma
nuskripto prasiveržimas į 
laisvę pareikalavo jaunos 
gyvybės mirties.

Pagavę Solženicino rank
raštį sovietai palengvino 
jam knygos pilnybės atsklei
dimą. Mat, autorius ilgai 
nedrįso tos knygos išleisti, 
nes vis pasitaikydavo joje 
vardų, kurių jis nedrįso mi
nėti. Kada rankraštis atsi-_ 
rado KGB dispozicijoje, pas
lapties momentas dingo. 
Taip ‘persistorojo’ sovietinė 
policija ir tapo skubaus kny
gos išleidimo ‘skatintojais’.

Literatūrinis pasaulis pa
žįsta absurdinės būties pri
pildytus Kafkos romanus. 
Juose žmonės teisiami neži
nia už ką. Teisiamieji su ver. 
giška apatija sutinka būti 
teisiami ir baudžiami be kal
tės. Solženicino veikalai yra 
grandiozinė Kafkos romanų 
iliustracija. Solženicinas ro
do, kad milžiniškoje terito
rijoje įsteigta kafkinė utopi
ja, kad tai įmanoma, kad tai 
pirmas žingsnis į pasaulio 
pamišimą. Kaip žinia, Kaf
kos dievukas buvo F. Dosto
jevskis, kurio ‘Biesy’ buvo 
Kafkos dažna lektūra.

Aleksandras Solženicinas 
yra sovietinės barbarybės 
smerkėjas ir tos pat bar
barybės produktas. Juk ir 
Biblijoje nebūtų dramatiš-

(Nukelta į 6 psl.)
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LB East Chicagos apylinkės valdyba. Iš kairės: sekr. V. 
Kaltūnas, II vicepirm. B. Pūras, I vicepirm. K. Pocius, 
kult. p. vadovė B. Tampauskienė, pirm. P. Indreika ir ižd. 
J. Liubinas.

LB EAST CHICAGOS APYLINKEI 
20 METU

Antrojo pasaulinio karo 
- įvykiams išbloškus tūkstan

čius lietuviu iš gimtojo kraš
to į svetimas pagaires, ne
užilgo pradėta ieškoti tarpu
savyje tautinės šilumos, be- 
siglaudžiant viens prie ki
to. Varganose Vokietijos 
tremtiniu stovyklose kilo 
idėja įsteigti Lietuvių Trem
tinių Draugija, stengian
tis apjungti išsiblaškiusius 
tautiečius į vieną organi
zuotą vienetą. 1946 m., per 
Lietuvos globėjo, šv. Kazi
miero šventę, Hanau sto
vykloje lietuvių atstovų su
važiavimo metu LTD ir 
buvo įkurta.

Prasidėjus didžiajai emi
gracijai, jos veikla pakriko 
tačiau organizacinė idėja bu
vo plačiai paskleista po visus 
kontinentus.

1947-50 laikotarpyje už 
terėjus didesnei politinių 
pabėgėlių bangai į East Chi
cago, Indiana, ir čia tapo at
kurta LTD-ja, tada apjun
gusi bendrų išgyvenimų ir 
likimo tautiečius. Bet už jos 
ribų liko senesnieji ateiviai 
su savo organizacijomis ir 
įvairiais klubais. Neužilgo 
suprasta, kad kovai dėl Lie
tuvos laisvinimo ir griovi
mui komunistinių pagrindų, 
paliktoje tėvynėje, reikalin
ga visų lietuvių talka.

Todėl 1953 m. lapkr. 15 d . 
Lietuvių Tremtinių Draugi
ja perorganizuojama į JAV 
LB East Chicagos Apylinkę, 
kviečiant visus lietuvius 
jungtis į pagrindinį išeivi
jos santalkos židinį - Lietu
vių Bendruomenę. Tie, kurie 
suprato Bendruomenės tiks
lą, greitai tapo jos natūra
liniais nariais, o kiti liko už 
jos ribų.

Pradėjus veikti LB Apy
linkei šios nausėdijos gyve
nimas žymiai pagyvėjo:

Solženicinas...
(Atkęlta iš 5 psl.)

kos į liūtų narvą įmesto Da
nieliaus figūros. Sovietinių 
hijenų narve dabar yra Sol- 
ženicinas. Gal būt įprastos 
buities sąlygose jis būtų li
kęs geru beletristu. Apsisu
pęs rusams "būdinga drama- 
tikos skraiste, kuri ten apsu
pa kiekvieną virš minios ly
gio prasikišanti protą ir są
žinę, Solženicinas išaugo iki 
milžiniško dydžio. Jo dydis 
leidžia jam kautis su prois- 
torinio dydžio baisenybėm.

Jo rolė ir mums, lietu
viams, yra didžiareikšmė, 
naudinga. Juk greta mūsų 
tautiečių liudytojų mūsų me
muarinėje literatūroje, mū
sų rezistencijos kovų daly
vių ir šis rusų autorius liudi
ja mūsų naudai.

Nors jo kovos rėmai, kol 
kas apsiriboja gana kuk
liais reikalavimais, už kon
stitucijos garantuotas lais
ves, prieš tas laisves nai
kinančias ‘instrukcijas’ - ir 

tai būtų mums laimėjimas.
Juk tai būtų realus laimė

jimas, jeigu laisvosios išeivi
jos spauda pasiektų ok. 
Lietuvoje už cenzūros grotų 
įkalintą tautą. 

džiaugsmingai pradėtos 
švęsti Lietuvos atkūrimo 
šventės, kariuomenės su
kaktys, baisiojo birželio trė
mimai, motinos dienos, o 
scenoje prabyla aktoriai ne
pamirštant ir jaunimo, ku
rio mokslinimui įsteigiama 
lituanistinė mokyklą ir kt. 
Deja, 1966 m. parapijinė 
ir lituanistinė mokykla, vys
kupijos patvarkymu, tapo 
uždaryta. Kai jos veikė 
Bendruomenė džiaugėsi, 
kad jos atlieka lietuviško žo
džio ir rašto knygnešių pa
reigas, ugdydamos lietu
viškos kultūros kraitį atei
nančiomis kartomis.

Pasiaukojimo ir vargo 
antspaudu yra paženklintas 
visų kultūrininkų darbas. 
Mūsų LB Apylinkė gyvai 
juto visų organizacijų ir 
visuomenės paramą savo 
užmojuose ir siekimuose. Ji 
gali didžiuotis, kad per dvi
dešimtmetį yra padariusi 
33,378,60 dol. apyvaros ir iš 
gauto pelno yra parėmusi 
aukomis: Vasario 16 Gimna
ziją Vokietijoje, tautinių ir 
dainų festivalius, operą, 
sportininkų išvykas, ALTą, 
lietuvišką spaudą, be kurios 
mes liktume akli lietuviško
je veikloje. Su virš tūkstan- 
ties dol. įnašu yra įstojusi 
į Lietuvių Fondą ir t.t. Suor
ganizavusi masines demons
tracijas prieš N. Chruš- 
čevo vizitą JAV, ypač prieš 
jo apsilankymą pramoninga
me Calumet rajone. Akylai 
sekė visus politinius įvykius 
susijusius su okupuotą Lie
tuva: Bražinskų pabėgimą 
į Turkiją ir jų vadavimui su
rinko keletą šimtų dol. auk- 
kų, protestais reagavo į S. 
Kudirkos išdavimą ir JAV 
ambasadoriaus vizitus į Vil
nių, dėl tikinčiųjų persekio
jimo Lietuvoje ar tragiško 
žuvimo R. Kalantos, tikėda
ma, kad besikeičiant pasau
linės politikos centrams ir 
žmogaus išnaudojimo ideolo
gijai, atsiras proga atgauti 
laisvę ir mūsų tėvynei.

Judrus organizacinis gy
venimas sukasi apie lietuviš
ką šv. Pranciškaus parapi
ją, kuri atparnaujama lietu
vių kunigų, bet kalbiniu po
žiūriu jau darosi dvikal
bė. Visos Apylinkės valdy
bos ją rėmė auka, raginda- 
mos ir savo narius netapti 
šios parapijos tik įndmiais ir 
nepamesti jos dėl viliojan
čio užmiesčio pavėsio. Baž
nyčioje per lietuviškas pa
maldas dar tebegieda cho
ras, niekieno neglobojamas 
ir neraginamas, bet nenu
traukia savo aukos net tik 
Dievo garbei, bet tėvynės 
labui. Per įvairius renginius 
visada suskamba giesmės 
perpintos patriotiniais mo
tyvais, mus visus dar dau
giau suglaudindamos į bend
rą lietuvišką šeimą ir Straz
delio griaudinga giesmės 
melodija - 'Pulkim ant ke
lių’ primena kiekvienam pa
reigą -- nenutolti nuo lietu
viškos bendruomenės.

Vis dėlto daugelis jau 
junta gyvenimo kraunamos 
naštos sunkumą ir vis sun
kiau darosi besudaryti val-

DIRVA

CHICAGO
ALT S-GOS PIRMININKĖ
E. ČEKIENĖ ATVYKSTA 

J CHICAGĄ

ALT S-gos pirm. E. če- 
kienė šį savaitgalį 
atskrenda j Chicagą. Ta 
proga ALT S-gos Chicagos, 
East Chicagos ir Cicero 
skyriai rengia šeštadienį, 
sausio 19 d., 3 v. p. p. Lie
tuvių Tautiniuose Namuose 
informacinį susirinkimą, 
kuriame pirm. E. čekienė 
padarys Sąjungos reikalais 
pranešimą.

Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti.

POPIETĖ SU DR. R. 
NEMICKU

Popietė su dr. R. Nemic- 
ku, Loyolos Universiteto 
profesorium, širdies ligų 
gydytoju, rengiama sekma
dienį, sausio 20 d., 3 vai. 30 
min. po pietų Chicagoje, 
Lietuvių Tautinių Namų 
salėje. Rengia: L.M.F. Chi
cagos klubas ir Lietuvių 
Tautiniai Namai.

dybos. Jaunimas baigęs 
mokslus ir neradęs čia dar
bo, pasitraukė kitur, beieš
kodamas gyvenimui patir
ties ar kitoniško miesto vei
do. Ant likusiųjų dažniau
sia gula visa darbo našta. 
Iš nekuriu susilaukiant 
net šaltoko atsinešimo ar 
net trinties, įskaudinant as
menis savo neapgalvotais 
įsišokimais. Valdyboms į to
kius įsišokimus tenka kar
tais reaguoti, o pro kitus 
praeiti negirdomis.

Persijojus leidžiamas šios 
apylinkės ‘JAV LB East Chi
cagos Žinias* ir atrinkus 
kruopščiau medžiagą, išeitų 
gerokas veikalas, kuris gal 
nesibijotų pretenduoti ir į 
istorinį darbelį, vaizduojan
tį šios nausėdijos kultūrinę 
ir kitokią veiklą. Bet juo to
liau slenkame laiko nugai
rintu keliu, tuo labiau pa
mirštame klausimą -- ar atli
kome savo įsipareigojimus 
tautai ir lietuviškos kultūros 
ugdymui ir čia savo atsira
dimo įteisinimui.

Apylinkės valdyba yra gi
liai įsitikinusi, kad praeitis 
suformavo dabartį, kurioje 
esame atsidūrę, o ateitis pri
klausys nuo mūsų valios ir 
ryžto, kad negyventume 
vien tik sau ryžtąsi 1974 m. 
sausio 26 d. atšvęsti lietu
viško darbo dvidešimtmetį, 
kviesdama visus lietuvius 
pasidžiaugti akademine dali
mi, koncertu, vakariene ir 
šokiais -- grojant Neo-Li
thuania orkestrui.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

OR 
IST CLASS SKILLED

TOOLMAKERS
AND

MACHINISTS
Growing powdered metai firm needs 
full time permanent ernployes for ex- 
panding tool room. Precision tool 
making experience desired. First or 
second shift, good pay and secure 
fu tu re. To get in on the ground floor 
apply to

SINTERED METALS 
DIVISION

Sealed Power Corporation
475 NORTH CENTF.NNIAL ST. 
ZEF.LAND, MICH1GAN 49464

We are an equal opportunity rmplovrr 
(3-9)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Mušt have 5 years drafting experience. ability to calculate 
dimensions, tolerances, fits and selection of machine and sys- 
tems components. An understanding of machine shop practices 
& measurement principles knovvledge of hydraulic pneumatic, 
and electrical systems.

APPLY AT EMPLOYMENT OFFICE
8 A. M. to 3 P. M. OR SįEND RESUME TO: G. D. SEIDL

CHAMPION SPARK PLUG CO.
20000 Conner, East Side, Detroit, Mich. 48234

An Eąual Opportunity Employer
(2-4)

DARBINGI METAI
Paskutinis praeitais me

tais Baltimorės tautininkų 
susirinkimas įvyko gruo
džio 8 dieną. Skyriaus 
pirmininkas VI. Bačanskas 
padėkojo nariams, daugiau 
padirbėjusiems prie rudeni
nės parangos. Iždininkas pa
teikė praėjusio koncerto 
apyskaitą ir pranešė, kokia 
dabartinė mūsų iždo padė
tis.

Skyriaus valdybos sekre- 
trius paskaitė Taut. S-gos 
naujosios valdybos 3-čią 
bendraraštį, raginantį savo 
gyvenvietėse paminėti 30- 
ties metų sukaktį nuo prezi
dento A. Smetonos mirties. 
Aptarta tam tikra progra
mėlė, kuri bus įvykdyta per 
Baltimorės Liet. Radijo Va
landą.

Savo apžvalginiame pra
nešime sekretorius pabrėžė, 
kad šie metai buvę ypač 
našūs ir keleriopai rekordi
niai. Visuomenei patiektos 
net trys kultūrinės pramo
gos: sausio 27 d., Philadel- 
phijos liet. ‘Vilties’ choro 
koncertas; gegužės 12 d., 
koncertavo iš Kanados Ha
miltono liet, mergaičių cho
ras su solistu V. Verikai- 
čiu ir pagaliau spalio 27 d. 
pakviestas Bostono liet, vy
rų sekstetas. Taut. S-ga sa
vo kultūriniais renginiais 
praeitais metais buvo pir
maujanti org-ja Baltimorė
je, niekieno nepralenkta.

Per metus sukviesti devy
ni sk. susirinkimai, jie buvę 
rūpestingai lankomi. Treč
dalis skyriaus narių nepra
leido nė vienos sueigos. 
Toks stropumas rodąs idėji
nį tvirtumą, nusistatymo pa
stovumą ir atsidėjimą org- 
jos veiklai. Kai kam narių 
toks pareigingumas reiškia 
piniginį pasiaukojimą, nes 
parengimo laikas kartais su
tapdavo su naktiniu darbu:

MACHINISTS 
HOR1ZONTAL BORING MILL 

TURRET LATHE 
ENC1NE LATHE 
RADIAL DRILL 

Experienced only. Ist or 2nd shifŲ 
Full or part time. 

ATLAS CAR & MFG. 
1140 Ivanhoe Rd. 
Cleveland, Ohio 

216-451-7033
(96-4)

WANTED AT ONCE 
IST CLASSALL AROUND MACHINISTS

Company paid benefits. Overtime. 
DAY SHIFT.

FREDON CORP.
1400 E. 222 

EUCLID, OHIO 
216-531-1780

(4-6)

WANTED EXPERIENCED 
FOUNDRY HELP 

MAINTENANCEELECTRICIAN 
Mušt have electrical knovrledge of 
machine circuitry 6c wiring in otder 
to apply.

Also 
CORE MAKERS 

MOLDERS 
STAND « A1R .GRINDERS 

Steady work 6c fringe benefit,.
APPLY

THE WESTERN FDRY. CO.
310 E. BTH ST.

HOLLAND, MICH. 49423 
(96-4)

AUTOMATIC SCREW
MACHINE OPERATORS

&
SET-UP MEN 

EXPERIENCED
Needed for expanding commercial 
bąli bearing manufacturer in Wi|son, 
N. C. New Britton, Mullies and Brown 
Ac Sharpe single spindle experience or 
equivalent is desirable background. 
Top rates of pay. ••xcellent fringes, 
paid relocation expensė.H and inter- 
view travel expenses. Call SYLVIA 
MATTIIEWS ai 919.237-8181 or 
vvrile P. O. Box J 70, Wilson, N. C. 
2789). (4 10) 

į ji nenueidamas, narys pra
rasdavo keliasdešimt dol. 
uždarbio. Tokie nariai suda
ro sąjungai stiprų pagrindą, 
kuriuo gali pasikliauti, pasi
tikėdamas, kad bet koks sk. 
užsimojimas ar sumanytas 
darbas bus iki galo ištesė
tas.

Šiais metais trys nariai 
nubyrėjo, o naujų neįstojo. 
Skyriui ypač trūksta mote
rų. Pirm-kas vaizdingai pra
sitarė, kad organizacija be 
moterų tai lyg sriuba be 
druskos.

Nors skaičiumi ir negau
sus skyrius visada būna at
stovaujamas S-gos seimuo
se. Praeitais metais mūsų 
atstovas Vyt. Bačanskas, įsp- 
pūdingai pasireiškęs seime, 
dabar yra tapęs tarsi nuola
tiniu baltimoriečių ambasa
doriumi: dalyvavo dar bene 
keturiuose bendrinių org- 
jų suvažiavimuose ar pasita
rimuose.

Skyriaus vardu buvo ap
lankyti du garbės nariai, pa
liegę ar dėl senatvės nebe
pajėgią niekur dalyvauti. 
Jų abiejų gimtadieniai buvo 
gruodžio mėnesį: Petras Ja
ras užbaigė 94 metus, Jonas 
Galinaitis, dabar esąs slau
gymo namuose, -- 87-tuosius. 
Abu savo laiku yra nemažai 
rašinėję į liet, laikraščius, 
tarp jų ir į Dirvą.

Pasvarstyta, kokia auka 
galime prisidėti prie numa
tyto pastatydinti pamink
lo baltimoriečiui dramatur
gui Vincui Nagurnauskui ir 
ketinamo išleisti veikalo 
apie jo gyvenimą ir kūrybą. 
Šiuo dvigubu reikalu rūpi
nasi Baltimorės Liet. Tauti
nio Knygyno valdyba, pir
mininkaujama sk. narės G. 
Auštrienės. Poetas N. Ras
tenis susirinkimui priminė, 
kad velionis V. Nagurnaus- 
kas buvęs tautinės pakrai
pos veikėjas, didelis patrio
tas, vadovavęs vietinei Te
atro Mylėtojų draugijai. 
Baltimoriečiams jis nusipel
nęs dar ir tuo, kad dabarti
nėje Liet. Svetainėje jo įtąi- 
gojimu įrengta didelė ir pa
togi scena, kokios niekur 
kitur Amerikoje liet, visuo
meniniuose namuose nebu
vę. Baltimorės lietuviams bū 
tų gėda šį garbingą kultūri
ninką palikti ir toliau už
marštyje. Nubalsuota prisi
dėti 100 dol.

Pirm-kui pasiūlius, vajui 
Dirvai paremti iš sk. iždo 
paskirta 50 dol. Ir 10 dol. už 
mūsų sk. pasigarsinimą Va
sario 16-tos proga Baltimo
rės Liet. Draugijų Tarybos 
kasmet išleidžiamoje pami
nėjimo programos knygelė
je. Esame jau atsiteisę ir su 
S-gos centru, įmokėdami 
50% nuo surinkto nario mo
kesčio.

Pasitarta dėl 1974 metų 
mūsų pavasarinio, jau įpras
tiniu tapusio, parengimo. 
Daugumas susirinkusių tiki
no, kad šį kartą geriau būtų 
koks vaidinimas, nes įvairių 
balsinio meno koncertų pas 
mus jau yra buvę pakanka
mai. Gal į vaidybos parangą 
ir publikos būtų galima dau
giau privilioti.

Sekretorius priminė, kad 
1974 metais sukanka 25 me
tai, kai lietuvių vidurinė sro-

DRAFTSMAN

1974 m. sausio 16 d............ 1 
vė šiame krašte gyvuoja 
Tautinės Sąjungos vardu. 
Tiek pat metų turės ir mū
siškis skyrius.

Sueiga baigėsi kukliu pa- 
sivaišinimu, lyg ir pabaigtu
vėmis, savitarpy laisviau pa
sišnekant ir artimiau pa
bendraujant. S.M.

DIRVAI 
AUKOJO

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progom i į 
a tiko jo šie Dirvos skaityto
jai:
A. L. Lapinskas, Chicago $7.00 
P. Pagojus. Detroit.......... 2.00
A. Rastauskas, Euclid .... 2.00 
K. Germanas, St. Charles 2.00 
Pr. Turūta, Grand Rapids 2.00 
Liet. Pensininkų Klubas

Cleveland ...................... 10.00
V. Matijošaitis,

Los Angeles .................10.00
M. Kiemaitis, Waterbury 2.00 
Anna Klein, Rochester .. 2.00 
E. Andrašiūnas, Chester 2.00 
J. Krištolaitis, Cleveland 10.00 
G. Taoras, Pittsburgh .... 2.00 
J. Lepeška, Richmond Hts. 7.00 
M. Karaša, Baltimore .... 2.00 
A. Šukaitis, Hamilton .. 2.00
J. Jaškauskas, Dayton .. 2.00
P. Ličkus, Chicago .......... 1.00
M. Ignas, Cleveland .... 5.00
P. Minkūnas, Woodhaven 2.00
Juozas Bartkus, Chicago 11.00
S. Stulpinas, East Chicago 10.00
F. Janonis, Brockton .... 2.00
J. Vinciūnas, Chicago .... 2.00
T. Papartis, Chicago Ridge 2.00
Edm. Mazys, Stanton .... 2.00
V. Senuta, Brockton .... 2.00 
R. Chesonis, Cinnaminson 2.00
W. Diehl, Wickliffe.......... 7.00
J. Kriaučiūnas, Toledo .. 2.00 
A. Rūkas, Chicago .......... 2.00
V. Ambroziejus, Newark 1.00 
Š. A. L. Studentų S-gos

Rengimo Komitetas,
Cleveland .....................  5.00

A. Statulevičienė, Weston 7.00
Petras Vėbra, Chicago ..12.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

FOR SALE
Commercial property 

rented, good income East 
185 St. Principais only. 
Call: 449-0665. (3-6)

WANTED JOURNEYMEN
TOOL AND DIE MAKERS
Mušt be able to sėt up work from 

blue prints, and close tolerance.
FOR IST & 2ND SHIFT.

New bolted radiator plant in Pem- 
berville, Ohio. Exce)lent working 
conditions and compensation, full 
fringe benefits. Prefer experience 
with sheet meta) fabrication plant. 
Interested applicants apply in person 

to:

MODINE
MANUFACTURING CO.

415 Bierley Avė. 
Pemberville, Ohio

An Equal Opportunity Employer 
(3-4i

PACKAGING 
ENGINEER

Foseco,lnc.
ATT.: Director of Peraonnd 

20200 SheldonRd.
Brook Park, Ohk>44142

An F.pual Opportunity F.mploye,r 
f/m n.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Lietuvos Respublikos 
prezidento Antano Smeto
nos 30 metų mirties sukak
ties minėjimas įvyks š. m. 
sausio 20 d. šia tvarka: 10 
vai. ryto Nauj. parapijos 
bažnyčioje iškilmingos pa
maldos; 12 vai. vainiko pa
dėjimas mauzoliejuje prie 
prez. A. Smetonos kapo ir 
4 vai. p. p. Lietuvių Nau
jųjų namų salėje akademi
ja, kurioje paskaita skaitys 
Aldona Augustinavičienė, 
pianinu skambins preziden
to vaikaitis Antanas Sme- /
tona ir ištraukas iš prezi
dento raštų skaitys akto
rius Ig. Gatautis.

Į minėjimą iš New Yor
ko atvyksta Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos 
pirmininkė Emilija čekienė.

Minėjimą rengia ALT 
S-gos Clevelando skyriaus 
valdyba ir kviečia visus Cle
velando lietuvius pamaldo
se, vainiko padėjimo iškil
mėse ir akademijoje gausiai 
dalyvauti.
AUKOS LIETUVIŠKAM 

ŠVIETIMUI
Pereitų metų gale Ohio 

Lietuvių Gydytojų Draugi-

Pianistas Antanas Smetona išpildys meninės progra
mos dalį Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smeto
nos minėjimo akademijoje Lietuvių Namuose šį sekmadie 
nį, sausio 20 d. 4 vai. p.p.

ja, vadovaujama dr. J. 
Skrinskos, vysk. M. Valan
čiaus Lituanistinės Mokyk
los išlaikymui paskyrė 100 
dol. auką.

šv. Kalėdų proga dr. Nelė 
ir Gerardas Juškėnai vysk. 
M. Valančiaus Mokyklai 
įteikė 50 dol. dovaną.

Neprašyta auka — didelė 
retenybė, šios aukos yra ne

tik parama mokyklai, bet ii’ 
didelis moralinis atpildas 
visiems mokytojams bei tė
vams, kurie dirba bei rūpi
nasi mokyklos išlaikymu.

Didelė pagarba jiems už 
jų jautrią širdį ir rūpini
mąsi lietuvišku švietimu bei 
lietuvybės ugdymu.

Mirė Gediminas 
Zebertavičius

Gediminas Žebertavičius, 
gimęs 1924 m. vasario 3 d. 
Suvalkų Kalvarijoje, gyve
nęs Kaune, mirė š.m. sausio 
8 d. Clevelando po sunkios 
ligos.

Palaidotas sausio 12 d.
iš Jakubs laidojimo įstai- ■ nos įvykių bei jų buities 
gos po pamaldų Naujosios 
Parapijos bažnyčioje, Visų 
Sielų kapinėse.

Velionis tarnavo vietinėje 
Lietuvos Rinktinėje (gen. 
Plechavičiaus), 5 metus 
Prancūzijos svetimšalių le 
gione Vietname, Maroke, 
Madagaskare ir kt. Buvo 
sunkiai sužeistas, apdovano
tas pasižymėjimo medaliais.

Clevelande priklausė ra- 
movėnams, reiškėsi Lietu
vių Namų veikloje.

Paliko motiną, seserį ir ki
tus gimines Lietuvoje, pus
brolį Vincą ŽebertaviČių, 
puseserę Angelė Dūdienė 
Detroite, dėdienę Petronę 
Žebertavičienę, puseseres 
Onutę, Magdutę ir Eleną, 
pusbrolius Antaną, Juozą 
ir kt. gimines Pennsylvani- 
joje, pusbrolį Alfonsą Žeber
taviČių Floridoje, Bronių 
Bernotą Clevelande.

Velionis buvo 
Dirvos rėmėjas, 
ir artimiesiems 
užuojautą.

7 DIENOS
ČIKAGOJE...

(Atkelta iš 8 psl.) 
abstrakčios, jie iš rinkinio 
galės pasirinkti ir daug kitų 
gan gyvų eilėraštukų, para
šytų jaunųjų skaitytojų die-

SOCIALINIO SKYRIAUS 
VEIKLA

nuoširdus 
Giminėms 
reiškiame

/uperior Avino#
■and lcan association *

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus. 

Automatinė, kompiuterizuota 
apskačiavimų sistema.

★

Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 
naujoms statyboms, priestatams ir 

remontui.
★

Už reguliarius taupymo indėlius 
mokama 5^ '

Už te minuotus taupymo pažymėjimus 
mokamą 6V2’' —1^2 '

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $20,000.

Išduodami kelionių čekiai, orderiai, priimami mokes
čių įmokėjimai, elektros, dujų ir telefono sąskaitos, 

parduodami JAV bonai.
★

LB Clevelando apylinkės 
socialinis skyrius, praėjusių 
Kalėdų švenčių laikotarpy, 
suorganizavo senelių bei 
sergančių asmenų lankymą. 
Buvo aplankyta apie 20 tau
tiečių. Jie buvo pasveikin
ti ir jiems įteiktos mažos, 
simbolinės dovanėlės. Ap
lankytieji buvo labai paten
kinti, o kai kurie ir sujau
dinti.

Lankymą atliko ateitinin
kai studentai ir mokslei
viai, Neringos tunto skau
tės ir skautininkių draugo
vės skautininkės. Su džiaug
smu tenka pastebėti, kad 
jaunimas, lankęs senelius 
bei sergančius tautiečius, 
pareiškė pageidavimą, kad 
būtų įvestas pastovus sene
lių lankymas.

Socialinio skyriaus vado
vas B. Gražulis ir senelių 
sekcijos K. žiedonis ateiti
ninkų ir skautų organizaci
joms už jų pagalbą lankant 
senelius reiškia gilią pagar
bą ir nuoširdžią padėką..

ilgesnės eilės prie T-bar, 
kėdžių ar gondolų; vis bran
gesni darosi bilietai už vi
sos dienos slidinėjimą, vis 
dažniau reikia prisipilti 
benzino važiuojant j aukš
tesnius kalnus ir t.t. Todėl 
ir daugėja lygumų slidinė
to jų skaičius, nors iš tikro, 
lyg ir grįžtama į pirmuosius 
slidinėjimo šimtmečius.

Sulaukėme didelį varžovų 
skaičių — 35 slidininkus, 
daugiausia suomius, estus 
ir lietuvius. Lenktynių ke
lias buvo geras — mažai 
leduotų vietų, kurias sten
gėsi pridengti snaigės, bet 
tik trumpam.

Varžovai buvo suskirsty
ti į 3 grupes, Patyrusių sli
dininkų "A" klasėje suo
miai užėmė visas pirmąsias 
vietas, palikdami V. Čiurlio
niui, A. Narbutaičiui ir R. 
Benui tik 7, 9, 10 vietas. 
"B” grupėje labai gerai pa
sirodė Andrius Digrys, lai
mėdamas II vietą. Tik vie
ną pirmą vietą "žaibui" iš
kovojo jaunių "C” klasėje 
Rūta Skrinskaitė. (vč)

temomis. LB Švietimo tary
ba susilaukia pagarbos, išlei
dusi šį rinkinį. Kiek žinoma, 
jį stipriausiai rekomendavo 
kun. J. Vaišnys ir kiti. Tik 
gaila, kad pirmieji knygos 
egzemplioriai, pasirodę 
prieš pat Kalėdas, neįrišti į 
kietus viršelius. Berods, tau
pant pinigus, į kietus virše
lius tebus įrišta tik dalis ti
ražo. Jei taip, tai mes supa- 
suojam prieš okup. Lietuvą, 
kur knygos vaikams visada 
būna įrišamos ir daro gan 
monumentalų išviršinį įspū
dį.

• ŠIEMET prieš Kalėdas 
Chicagos lietuviai pajuto 
gražią paslaugą iš tėvų jė
zuitų, nes įvairiose lietu
viu prekybose jie padėjo 
plotkeles, kur žmonės už au
ką ar už dyką galėjo jas pasi
imti kūčių stalui. Iki šiol 
bent šv. Kryžiaus parapijos 
ribose gyvenantiems lietu
viams būdavo vargo. Ka
dangi parapija ilgesnį laiką 
neturi nuolatinio vargoni
ninko, plotkelių niekas po 
namus nenešiodavo. Kaip 
įprasta, prieš šventes Nau
jienų dienraštis liet, jėzui
tus užpuolė, kad jie su plot- 
kelėm lenda į parapijų ri
bas, kad išniekina Dievo py
ragą, jį pardavinėdami šalia 
silkių. Vieno iš ‘Paramos’ 
prekybos savininkų, žurn. J. 
Janušaičio pareiškimu, Nau
jienos padarė tokią didelę 
reklamą, kad kuone kiek
vieną dieną reikėjo užsisa
kyti vis naujas plotkelių 
siuntas. Tuo tarpu tie Mar- 
quette Parko liet, parapijos 
parapijiečiai, pas kuriuos 
kasmet reguliariai su plotke- 
lėmis apsilanko vargoninin
kas muz. VI. Baltrušaitis,- 
plotkeles įsigijo iš savo var
gonininko, kurį, kaip puikų 
muziką, žmonės myli ir ger
bia.

• ANGLOSAKSŲ metraš
tis ‘The Writers Directory’ 
1974-76 m. įsidėjo keletą lie
tuvių. Rašytojus A. Baroną, 
J. Gliaudą ir Vyt. Tamulai- 
tį. Mokslininkus rašančius 
spaudoje: dr. V. Kavolį, dr.

V. Vardį, dr. R. Šilbajorį ir 
kt. Iš leidyklų paminėta ir 
St. Zobarsko Manyland 
Book leidykla. Viso suminė
ta 18,000 pasaulio rašytojų 
poetų, sociologų, politinių 
straipsnių autorių ir kt. Lei
dinys imponuojantis, 940 
puslapių. Malonu, kad nepa
miršta ir dalis laisvėje gy
venančių lietuvių rašytojų 
bei mokslininkų.

• ŽURN. ALGIS Rukšė
nas yra pakviestas į LŽS cv 
rengiamą tradicinį Spaudos 
balių sausio 26 d. puošnioje 
Martiniųue restorano poky
lių salėje. Populiariosios kny. 
gos ‘Day of Shame’ autorius 
bus čia specialiai pagerb
tas trijų minučių programo
je. Spaudos baliuje, kur tilps 
500 svečių, dar yra laisvų 
vietų. Kaip žinoma, meninę 
programą atliks sol. A. Stem- 
pužienė, gitara palydint 
solistės sūnui Linui.

• KELIS kartus Chicagos 
lietuviai jau yra girdėję kon
certuojantį simpatingą Win- 
dsoro mergaičių kvartetą 
Aušra. Gruodžio pirmosio
mis dienomis kvarteto daly
vės buvo atvykusios į Chi
cagą ir čia Margutyje įrašė 
savo pirmąją plokštelę. Ją 
išleis ne kas kitas, o Margu
tis, vadovaujamas P. Petru- 
čio. Tik neseniai su džiaugs
mu pasitikus naująją Cleve
lando vyrų okteto plokšte
lę, laukiame ir Windsoro 
mergaičių. Ta pačia proga 
Aušros kvarteto dalyvės ta
rėsi su PLB pirm. inž. Br. 
Nainiu dėl eventualių kvar
teto gastrolių P. Ameriko
je Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės globoje. Taip pat 
labai galimas dalykas, kad į 
60-tą Pennsylvanijos Lietu
vių dieną bus pakviestas 
Clevelando vyrų oktetas.

t

SĖT UP MEN
BROWN & SHARP 
SCREVV MACHINES

WARNER & SVVASEY 
A. C. CHUCKERS

Set up men and experienced 
operators will be considered for 
these excellent growth positions, 
high pay, overtime, fringe ben
efits. Public transportations 
runs past our front door. Call or 
se Mr. D. MARČUS.

ENCORE MFG. CORP.
4310 Carnegie 

Cleveland, Ohio 44103 
(218) 431-1043

"ŽAIBAS” ŽIEMĄ 
NEMIEGA

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland. 
6712 Superior Avenue, Cleveland, 
13515 Euclid Avenue,
14406 Cedar Rd., University Hts.,

★

Cleveland,

Ohio 
Ohio 
Ohio 
Ohio

*44119
44103 
44112
4 tl21

DARBO VALANDOS
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:30 iki 
4:00 • Penktadieni 9:30 iki 6:00 • šeštadienį 
9:30 iki 2:30 • Pirmadienį uždaryta. • Pagrin

dinė įstaiga E. 185 St. atidaryta iki 2:30.

Sausio 6 d. Mt. Chalet, 
Chesterland įvyko pirmo
sios Clevelando ir apylinkių 
cross-country varžybos. Jas 
suorganizavo negausus, bet 
ryžtingas Clevelando slidi
ninkų "žaibo” klubas.

Cross-country - slidinėji
mas lygumose yra smarkiai 
auganti Amerikoje slidinė
jimo šaka. Gausėjant slidi
ninkų skaičiui, susidaro vis

• Dirvoje Nr. 3 pirmame 
puslapy po nuotrauka "Pa
jūriais, pamariais .. ."palik
ta neištaisyta korektūros 
klaida — turi būti ne 50 
metų, bet 51 metai. Atsipra
šome.

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

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 316Q1 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

(2-8)

MIROUDU PARK CHICAGO
2533 W. 71 St. hi GR 6 2345 6

♦
CICERO IILINŪIS

1410 S. 50 Avė., Jei TO 3’2100-9

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 1 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
įrengta, gerai vėsinama ir yra didelė 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnūs VVilliam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —• * r

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

t



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PARAMA MUSU 
SPAUSTUVEI 
ATNAUIINTI

Kaip jau rašėme, naujoji 
rinkimo mašinėle' nupirkta 
ir Dirva ja renkama, tačiau 
ii atsiėjo žymiai brangiau, 
negu pradžioje buvo numa
tyta: su dviem naujais 
šriftais ir visais priedais 
kainavo 8,219.55 dol.

Iki šiai dienai malonūs 
Dirvos skaitytojai mašinė
lės įsigijimui suaukojo 
5,901.25. dol. Skolai pilnai 
išmokėti, neužtraukiant 
banke paskolos, mums dar 
reikia 2,318.30 dol.

Būsime labai dėkingi, jei 
Dirvos skaitytojai savo, kad 
ir nedidelėmis aukomis, pa
dės mums išmokėti šią sko
lą. Ačiū.

• ALT S-gos Baltimorės 
skyrius spaustuvės naujų 
mašinų įsigijimui atsiuntė 
50 dol.

• Dr. Vladas Kaišys, gyv. 
Vokietijoje, per Br. Kasa- 
kaitį, atsiuntė naujos ren-. 
karnos mašinos skolos pa
dengimui 50 dol. Dr. V. 
Raišys yra labai jautrus 
lietuviškos spaudos ir kitais 
lietuviškais reikalais, daž
nai savo auka paremiąs Dir

vą. Už parama nuoširdžiai 
dėkojame.

• J. Mockus, ALT S-gos 
Clevelando skyriaus pirmi
ninkas, atnaujindamas sa
vo prenumeratą, pridėjo au
ką 12 dol. spaustuvės maši
nų atnaujinimui.

• Naujos renkamos maši
nos skolos padengimui po 10 
dol. atsiuntė:

J. Graužinis, Chicagoje;
J. Krištolaitis, Clevelan

de;
S. Stulpinas, E. Chicago

je;
N. Matijošaitis, Los An

geles ;
J. Rimkūnas, Hammond; 
A. Jonys, Delanco.
• K. Ozolas, iš Elizabeth, 

atsiuntė 7 dol.
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

• B. ir B. Kasakaičiai, 
gyv. Chicagoje, nuoširdūs 
Dirvos rėmėjai, sveikinda
mi Dirva švenčių proga, at
siuntė auką 10 dol. Ačiū.

• Liudas ir Aleksandra 
Sagiai, Grandinėlės vadovai, 
sveikindami Dirvą su šven
tėmis ir dėkodami už talką 
garsinant Grandinėlės veik
lą, tuo pačiu padedant jai 
siekti užbrėžtų tikslų ir po
puliarinti lietuviško jauni
mo veiklą šokio srityje, pri
dėjo auką 10 dol. Ačiū.

• Dr. Vladas Raišys iš 
Vokietijos žurnalui "Nau
joji Viltis’’ paremti atsiun
tė auką 60 dol. Administra
torius Br. Kasakaitis už pa
ramą nuoširdžiai dėkoja.

• P. Lukošiūnas, gyv. 
Australijoj, atnaujindamas 
prenumeratą pridėjo auką 
$16.60. Ačiū.

• Dr. Antanas Butkus,
kuris Dirvoje rašo visuome
niniais ir širdies ligų klau
simais, savo įnašą Vilties 
draugijoje padidino dar 
įnešdamas 25 dol. Ačiū.

Muz. V. STROLIA diri
guos šį šeštadienį, sausio 19 
do. New Yorko vyrų, chorui 
‘Perkūnas ’ ir simfoniniam 
orkestrui choro gyvavimo 
dešimtmečio koncerte Kul
tūros Židinio naujoje salėje 
Brooklyne.

KULTŪROS ŽIDINIO 
ŠVENTĖ

A. A.

ANTANINAI SANDARGIENEI

mirus, jos sūnui dr. JONUI SANDAR

GUI reiškiame užuojautą

Ohio Lietuvių
Gydytojij Draugijos

Valdyba

A. A.

ANTANINAI SANDARGIENEI
mirus, jos sūnui dr. JONUI SANDARGUI, mar
čiai ALDONAI, dukroms, žentams ir anūkams 
skausmo valandose reiškiame gilią užuojautą

Ona ir Alfonsas 
Mikulskiai

A. A.
MARTAI GEDGAUDIENEI 

mirus, jos vaikams: MINDAUGUI, KĘSTUČIUI 
ir VYKINTUI GEDGAUDAMS ir jų šeimoms ir 
MIRGAI GEDGAUDAITEI-PAŽEMĖNIENEI ir 
jos šeimai reiškiame giliausios užuojautos ir kar
tu liūdime

Renius, Lila ir Kazys 
Pažemėnai 

ir šeima

A. A.
ELENAI SNARSKIENEI

Lietuvoje mirus, jos seserims ONAI DAILIDIE- 
NEI ir TOSEI VAIČAITIENEI su šeima reiškia
me giliausią užuojautą ir kartu liūdime

E. P. Grigoniai 
O. J. Kalvaičiai 
ir K. Kalvaitienė

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo paminėtinai 
dienai artinantis, New Yor
ke bus visą savaitę atžymė- 
tinų įvykių: Kultūros židi
nio dedikacija va
sario 10 d.; Darbininko at 
žymimųjų asmenų vakaras 
vasario 17 d., ir Dailės pa
roda, kuri prasidės vasario 
9 d. ir tęsis iki vasario 17 
d. vakaro. Visai tai vyks 
naujame Kultūros idinyje.

A. Kc.
• Tradicinis Spaudos ba

lius Chicagoje, bengiamas 
LžS cv, įvyksta šeštadienį, 
sausio 26 d., 7 vai. vakare 
Martiniųue restorano poky
lių salėje. Kvietimus prašo
ma užsisakyti pas J. Janu- 
šaitį "Paramoje", 2534 W. 
69 St., Chicago, III. 60629, 
telef. 737-3332 arba RE 
7-1731. Už 15 dol. įėjimo 
kainą asmeniu steiko vaka-- 
rienė, gėrimai, puiki pro
grama ir šokiai.

• DRĄSOS ir žodžio te
sėjimo simbolis, aktyviai gy
nęs Lietuvos nepriklauso
mybę generolas Povilas Ple
chavičius, ilgos ligos iškan
kintas, mirė Chicagoje gruo
džio 19 d. Apie jį Dirvoje jau 
buvo išspausdintas išsamus 
nekrologas. Man gi prisime
na vienas epizodas iš neuž
mirštamo susitikimo su ge
nerolu. Tai buvo 1944 m. pa
vasarį Lietuvos Vietinės 
Rinktinės Karo mokykloje 
Marijampolėje. Vokiečiai ta
da jau buvo iššifravę, kad 
LVR vado ir visos Rinktinės 
negalės pagrobti savo inte
resams vykdyti ir kad LVR 
liks tik Lietuvos valstybės 
sienas ginti. Aplamai tomis 
dienomis visoje LVR, o ypa
tingai Karo mokykloje, vieš
patavo labai priešvokiškos 
nuotaikos. Tokiai atmosfe
rai esant, kartą į Marijampo
lę atvyko pats LVR vadas 
pilnoje Lietuvos kariuome
nės generolo uniformoje. At
sistojęs prieš išrikiuotą Ka
ro mokyklą, generolas tie
siai ir atvirai pareiškė: 
‘Vyrai, sunkus spaudimas 
gula mano pečius šiomis die
nomis. Bet aš jūsų neišduo- 
siu. Jei taip atsitiktų, galėsit 
iš mano barzdos visus 
plaukus išpešioti...’ Praėjo 
kelios dienos ir generolas 
žodį ištęsėjo: didžiajai daliai 
Karo mokyklos kursantų lai
ku buvo duota žinia išsiskirs-

Prof. dail. Adomas Varnas, kuriam šiais metais suėjo 95 
metai amžiaus.

A.A. Gen. Plechavičius, Korp! Neo-Lithuania garbės 
filisteris, viename neolituanų pobūvyje kalbasi su gen. A. 

(Sk.) Rėklaičiu.

A. A.
GEN. POVILUI PLECHAVIČIUI

mirus, žmonai, sūnums, dukrai, broliui, seserims 
ir kitiems giminėms bei artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškiame ir giliai liūdime

V. ir M. Meiliūnai 
Toronto

A. A.
GEN. POVILUI PLECHAVIČIUI 

mirus, p. IRENAI PLECHAVIČIENEI, dukrai 
IRENAI ir sūnums POVILUI ir NORBERTUI 
reiškiame gilią užuojautą

Elena žižniauskienė 
Aurelija Balašaitienė 

Mylita ir Vytautas Nasvyčiai

A. A.
GEN. POVILUI PLECHAVIČIUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą velionies 
seserims ELENAI LEGECKIENEI, PRANEI BA- 

. LANDIENEI ir broliui Dr. LEONARDUI PLE
CHAVIČIUI ir jų šeimoms

Jurgis ir Irena 
O k u n i a i

tyti ir tuo išvengti vokiečių 
arešto, gi pats vadas su šta
bo karininkais buvo išvež
ti į Salaspilio koncentraci
jos stovyklą. Tas ir panašūs 
epizodai mano kartos žmo
nėms, tikiu, dar ilgai pri
mins mirusį generolą.

• GEN. P. PLECHAVI
ČIUS, atstovavęs Lietuvos 
karininkiją, mirė peržengęs 
80 m. amžių. Tuo tarpu Lietu
vos meno vienas patriar
chų, prof. dail. Adomas Var
nas, gyvenantis Chicagoje, 
sausio 1 d. atžymėjo savo 
95-tąjį gimtadienį, pilnas gy
vumo ir giedrios nuotaikos. 
Gimęs 1879 m. Joniškyje, 
Šiaulių aps., prof. dail. A. 
Varnas savo ilgą gyvenimą 
apvainikavo dideliais kūry
biniais laimėjimais ne tik 
Lietuvoje, bet ir išeivijoje. 
Jis talkino piešti dekoraci
jas vos besikuriančiai Lietu
vos operai, jis prižiūrėjo 
lietuviškų pinigų spausdini
mą Prahoje, sukurdamas 
piešinius eilei banknotų. Ke
liaudamas po Lietuvą, rinko 
tautodailės kūrinius, foto
grafavo kryžius, sudaryda
mas vertingą albumą, kurio 
rinkinio dalis buvo išstatyta 
tarptautinėje parodoje Itali
joje. Draugo paskelbtomis 
žiniomis, prof. dail. A. Var
nas per savo ilgą gyvenimą

V. Maželio nuotrauka 
yra nutapęs per 1300 alieji
nės tapybos kūrinių, per 
pora šimtų portretinio pobū
džio darbų, apie 500 grafi
kos kūrinių, arti 250 šaržų. 
Kai retkarčiais sutinki prof. 
dail. A. Varną Chicagos gat
vėse vikriai žengiantį pir
myn, iš pagarbos norisi net 
nusilenkus suklupti, nes tai 
asmenybė, kurios niekad ne
užmirš Lietuva ir lietuviai. 
Nepriklausomos Lietuvos 
laikais gimtajam Joniškyje 
Adomo Varno vardu buvo 
pavadinta viena gatvė.

Poetas Jonas Minelga.
•TARP ŠVENTINIŲ do

vanų atėjo ir poeto Jono 
Minelgos knyga vaikams 
‘Kiškio pyragai’, išleista LB 
Švietimo Tarybos 1973 m. 
data. Imi tą knygą į rankas, 
verti puslapį po puslapio ir 
negali atsidžiaugti. Iš kiek
vieno puslapio, iš kuone 
kiekvieno eilėraščio švysteli 
spalvingos ir tikrai gyvos 
dail. Vandos Aleknienės 
iliustracijos. Jose prabėga 
žmonės, paukščiai, gyvuliai, 
vabalai, net traukiniai bei 
raketos. Ir visos jos tokios 
grakščios bei įdomios, kad 
padaro knygą tikrai pa
trauklią. J. Minelga užau
gęs ir kūrybiniai subren
dęs dar Lietuvoje, jau 
pirmame rinkinio eilėrašty
je jaunuosius skaitytojus ve
da į tėvų šalį.

Jei patriotinės temos šių 
dienų vaikams yra gal per 

(Nukelta į 7 psl.)
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