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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KINIJOS MįSLE
Kas slepiasi po maištu prieš Konfucijų?

K’ung Fu-tzu, Vakaruose 
žinomas kaip Confucijus, mi
rė 479 metais prieš Kris
taus gimimą, atseit prieš 
2.500 metų. Nepaisant to ko
munistinėje Kinijoje šian
dien prieš jį vyksta1 riaušės! 
Tiesa, jis turi suokalbinin
ką. Bet ir tas yra miręs prieš 
tris metus. Tai Lin Piao, pa
ties Mao-Centungo oficialus 
įpėdinis, žuvęs lėktuvo kata
strofoje, bėgdamas į Sovie
tų Sąjungą. Jei jis iš tikrų
jų ten bėgo (dėl to dar nega
lime būti visai tikri), jis var
giai tinka į Confucijaus drau
gystę, nes Confucijos mokė 
santūrumo ir žmoniškumo, 
kuo nei viena komunistinė 
sistema negali pasigirti. Tei
sė valdyti, pasak ta sena ki
nų filosofą, išplaukia iš su
gebėjimo padaryti valdo
muosius laimingais. 0 tai sa
vo keliu priklauso nuo suge
bėjimo ir padorumo....

Jei kas iš Confucijaus ga
lėjo pasimokyti, tai tik prem 
jeras čiu-Enlai, kuris sovie
tinės grėsmės akivaizdoje 
užmezgė draugiškesnius san 
tykius su kapitalistinėm 
valstybėm. Iš tikro, Čiu-En- 
lai pragmatizme galima įžiū
rėti šiokios tokios Confuci
jaus įtakos. Iš to išplauktų, 
kad pereitų metų rugsėjo 
mėn. 10-tojo Kinijos kom
partijos kongreso išvakarė
se prasidėjusi, nauja "kul
tūrinė” revoliucija iš tikro 
yra nukreipta ne tiek prieš 
seniai mirusį Confucijų kiek 
dar gyvą Čiu-
Enlai. Juo labiau, kad dabar
tinei revoliucijai vadovauja 
Mao Cetungo žmona Čiang- 
Čing, kuri turėtų būkštauti, 
kad Mao mirus, Čiu Enlai 
taps Kinijos valdovu.

Yra teorija, kad Čiu En
lai, permalęs savo varžovų 
žaidimą, pats griebėsi inicia
tyvos primesdamas Confuci
jaus įtaką ne kam kitam, o 
pačiai Čiang-Čing, kuri pasi
kvietusi į Kiniją Italijos fil
mų režisorių Antonini su
sukti filmą apie Kiniją, kuri 
esanti netikusi, ir Philadel- 
hijos simofinį orkestrą, ku
ris patiekė Kinijos rinkti
nei publikai Beethoveną. To 
muzika esanti ‘buržuaziniai 
sentimentali’. Tuo pačiu lai
ku Čiu Enlai atšaukė iš JAV 
savo neoficialų ambasado
rių Huang Chen, o prieš po
rą savaičių švelniai patarė 
iš Kinijos kuriam laikui iš
vykti Washingtono neoficia
liam ambasadoriui Bruce. 
Tų abiejų pareigūnų grįži
mas į savo postus galėtų bū-

Maištaujantis tigras...
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ti ženklu, kad Čiu Enlai vėl 
susitvarkė su savais prie
šais.

Maskva, aišku, su dideliu 
dėmesiu seka paaštrėjusias 
varžybas dėl Mao įpėdinin- 
kystės, tačiau sau naudos iš 
to nesitiki. Tai galima spręs
ti iš ką tik pasirodžiusios 
Maskvoje Petro Parfjonovi- 
čiaus Vladimirovo dienoraš
čio: “Kinijos specialus rajo
nas 1942-45 metais”. Oficia
liai Vladimirovas buvo 
TASSo korespondentas, pri
skirtas prie Mao-Cetungo są 
jūdžio. Vėliau (nuo 1948 m. 
iki 1951 m.) Vladimirovas 
buvo Sovietų generalinis 
konsulas Šanchajuje, o pas
kui ambasadorius Burmoje. 
Jis mirė 1953.

Savo dabar išleistam die
noraštyje Vladimirovas tei-

AMERIKOJE PRASIDĖJO 
'RAGANŲ’ MEDŽIOKLĖ

Praeitų Kalėdų metu New 
YorkTimes trumpai prane
šė (o kiti laikrščiai pakarto
jo), kad Amerikoje pradėta 
nauja akcija, norint surasti 
‘buvusius nacių kolaboran
tus’ ir kitus karo nusikaltė
lius. Visa Amerikos terito
rija, esą, padalinta į 30 apy
gardų ir Imigracijos bei Na
tūralizacijos valdininkai pra
dėjo tikrinti pagal turimus 
sąrašus kaikurių emigran
tų (daugumoje jau natura- 
lizuotų Amerikos piliečių) 
bylas. Vien New Yorke 
tokių ‘įtartinų’ asmenų esą 
36 (kaip praneša Imigr. ir 
Natur. įstaigos viršininkas 
Mara).

Po poros savaičių Darbi
ninkas davė jau smulkesnių 
žinių apie šitokius tikrini
mus. Esą, žinoma, kad sąra
šuose yra įtrauktas kun. L. 
Jankus (jau miręs), vienas 
estas ir rumunas. Manoma, 
kad sąrašuose yra ir daugiau 
lietuvių. Kaip duota supras
ti, emigrantai, kad jau ir na- 
turalizuoti Amerikos pilie
čiai, jeigu jiems bus įrody
ta kažkada buvusi ar nebu
vusi nacių bendradarbiavi
mo kaltė, galį turėti nemalo
numų. Manoma, kad tokius 
‘buvusių nacių bendradar
bių’ sąrašus yra įteikusios 
tam tikros sovietų įstaigos. 
Taip pat žinoma, kad jiems 
‘norimų’ asmenų ieškančios 
ir tam tikros žydų organiza- 

gia, kad Mao iš pat pradžios 
buvęs sovietų priešas ir ne
dorėlis, kuriam jo pati žmo
na Čiang Čing parūpindavu
si vis naujų meilužių. Tarp 
kitko, Vladimirovas Mao ap
linkoje užtikęs JAV agentą 
žydų tautybės gydytoją 
George Hatem, kuris vė
liau Kinijoje išnaikino sifi
lį ir dar dabar gyvena Peki
ne!

Vladimirovas savo dieno
raštyje šiltai atsiliepia tik 
apie sovietų šalininkus Ki
nijos komunistų partijai, ku
rių dabar jų nėra gyvų tar
pe ar gyvena Sovietijoje. 
Jiems Mao priekaištavęs: 
“Užtenka Stalinui sugadinti 
orą, o jūs tai jau laikote kve
palais. Čiu Enlai pagal Vla- 
dimirovą yra eilinis oportu
nistas, o pats Mao nuolat iš
minties ieškodavęs pas... 
Confucijų.

cijos.
Vasario mėti, viduryje Chi 

cagos Imigracijos ir Natū
ralizacijos įstaigos valdinin
kai jau pradėjo lankytis pas 
kaikuriuos jiems žinomus as
menis ir klausinėja žinių, ne 
tik apie juos pačius, bet iŠ tu 
rimų sąrašų ir apie kitus as
menis: ar pažįsta tokį 
žmogų, kur jis gyvena, kur 
tarnavo praeito karo metu ir 
kokias pareigas ėjo, ar ir 
kaip bendradarbiavo su na
ciais, ar kuo nors prisidėjo 
prie žydų naikinimo ir t.t. 
Klausinėjami kaikurie buvę 
policijos, savivaldybių ir ka
lėjimų administracijos tar
nautojai. Taip pat į sąrašus 
esą įtraukti žinomi 1941 m. 
sukilimo vadai ir organiza
toriai.

Matot, kai dabar prasidė
jo ‘atoslūgis’ (detente) ir ten 
nuolat besilankant ir besi- 
bičiuliaujant, sovietai bus 
brūkštelėję sąrašėlį: žino
me, kad ten, jūsų pastogė
je, sau sėdi tokie baisūs nu
sikaltėliai ir niekadėjai, ar 
nemalonėtumėte patikrinti. 
Nors nuo to laiko jau ir 30 
metų praėjo ir kai jau ir bu
vę didžiausi praeito karo 
priešai bučiuojasi ir glėbes
čiuojasi...

Kokie to tikrinimo rezul
tatai bus, gal paaiškės ne
trukus. , , .

(ab)

HARTFORDO LIETUVIŲ DELEGACIJA Lietuvos Nepriklausomybės 56-rių mėty, pa
skelbimo sukakties proga aplankė Connecticuto gubernatorių Thomas Meskill, kuris 
Vasario 16-ją paskelbė Lietuvių Diena, pasirašė deklaraciją ir leido iškelti Lietuvos 
vėliavą Kapitoliuje. Nuotraukoje iš kaires: Adolfas Čampė, Waterburio ALT pirmininkas, 
Viktoras Vaitkus, LB Tarybos narys, Dalia Dzikienė, Hartfordo Lituanistinės Mokyklos 
vedėja, Romas Grajauskas, LB Hartfordo apylinkės pirm., gub. Thomas Meskill, kun. 
Juozas Matutis, Hartfordo Šv. Trejybės lietuvių parapijos klebonas, ir dr. Petras Vileišis, 
LB Tarybos narys. Kuia studio nuotrauka

Ruošia naują ginkluotą
konfliktą RIMAS DAIGONAS

Atrodo, ginkluotų konflik- 
ty.* ui gana. Perdaug jau pra 
lieta kraujo. Perdaug jau 
kančių, materialinių nuosto
lių ir politinio netikrumo. 
Tarytum nematomos rankos 
suorkestruoti, vienas po ki
to, seka Vietnamo karas, 
Egipto ir Izraelio karas, Si
rijos ir Izraelio karas, Irako 
ir Irano susišaudymai... Da
bar noksta naujas ir kraujin- 
gas konfliktas. Tai įtempta 
Peru ir Čilės laikysena. Tai 
vis senų, teritorinių sąskai
tų suvedimas.

Per 1879-1883 metų karą 
Čilė užvaldė mineralais tur
tingą Peru provinciją. Pra
ėjo beveik šimtas metų, kei
tėsi generacijos, bet peru- 
viečiai tebelaiko ginčytiną 
Tacnos provinciją sava teri
torija. Tai yra vienas iš se
niausių teritorinių konflik
tų, koks bebuvo valstybių 
santykiuose. Dabar tas kon
fliktas kyla ant putoto bend
rų tarpvalstybinių neramy
bių paviršiaus.

Mat yra stebėtinas reiški
nys, kurį jau drąsiai akcen
tuoja pasaulio koresponden
tai, o puse lūpų patvirti
na ir diplomatai: visur, kur 
bręsta neramumai, atsiran
da perdaug sovietinės gamy
bos ginklų! Ir dėl ginklų ga
mybinės markės nesunku su 
vokti, kam šie kraujingi kon- 
•fliktai reikalingi, kas laimi 
iš ginkluotų ginčų? Ginklų 
gausa visad pašildo seną 
konfliktą. Neturėtų vienas iš 
ginčio partnerių ginklų - už
tektų nukeiksnojimų. Bet 
ginklai turi prabilti. Ginklų 
gauti nesunku.

Šitaip elgėsi Viet Kong, 
pastebėjęs, kad jo ginklų 
sandėliuose nebetelpa sovie
tinių ginklų, gautų dykai, 
net su ginklų vartojimo pa
tarėjų kadrais. Nekitaip jau
tėsi Egiptas ir Sirija, kada 
jų aerouostuose išsirikiavo 
migų eskadriles, o pirami
džių šešėlyje grandinės T-54 
ir T-55 sovietinės gamybos 
tankų. Šiaurės Airijos ne
ramumuose garsiai kala so
vietinės gamybos automatai

ir dunda sovietų gamybos 
bombos. Amerikiniai spaudi
niai: The Christian Science 
Monitor ir The Washing- 
ton Post -- susekė ir paskel
bė, kad Peru gavo iš Sovietų 
Rusijos apie tūkstantį sunk
vežimių ir automobilių, pri
taikytų kariškiems reika
lams. Gavo taip pat 200 tan
kų, kurie pritaikyti vietos 
terenui. Karo veiksmai gali 
prasidėti dykumos teritori
joje, todėl tie tankai padeng
ti atitinkamu ‘kamufliažu’, 
pritaikyti ypatingai sausam 
klimatui. Visiškai to pat ti

Sol. Anita Pakalniškytė (koloratūrinis sopranas/, spar
čiai žengianti dainos ir muzikos kelyje. Dainavimo ir pianino 
konkursupse bei varžybose buvo atžymėta 87 aukso, 61 si
dabro ir 27 bronzos medaliais. Taipgi gavo 30 stipendijų ir 
17 trofėjų. Dainavimo studijas pradėjo 1965 m. Toronto uni
versiteto skyriuje, Karališkoje Hamiltono muzikos konser
vatorijoje. Šiuo metu studijuoja pas Givmppe Macina, 
Toronto mieste. Gyvena Hamilton, Ont. Šiame mieste išau
go sol. Lilija Šukytė. Kas žino, gal ko gero, Anita pa
seks L. Šukytės pėdomis. Nuotraukoje sol. Anita Pakal
niškytė su 1973 m. Itiimėtomu trofėjomis.

po ir operatyvumo tankai 
veikė Egipto atakoje prieš 
Izraelį. Atacamos dykuma, 
kurion gali būti nukreipta 
Peru ataka, yra viena iš sau
siausių teritorijų žemės pa
viršiuje. Specifinės kons
trukcijos tankai rodo, kad 
jie skirti veikti Atacamos 
dykumoje, tvirtina komen
tatoriai. D. F. Belnap, ko
respondentas, sako, kad ge
nerolas Velasco Alvarado, 
karinės Peru vyriausybės 
prezidentas, patvirtino, kad

(Nukelta į 2 psl.)
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Australijos padangėje
tNTANtS LAUKAITIS

DIDĖJA GYDYTOJU ŠEIMA
Be visų kitų lietuvių or

ganizacijų, Australijoje vei
kia ir sėkmingai, ypatingai 
Sydnejuje reiškiasi gydyto
jų sąjunga. Be vieno kito 
senesniosios kartos gydyto
jo, pati pagrindą čia turi, 
jau Australijoje baigę medi
cinos ir odontologijos moks
lus. Jų veikla nesiriboja 
vien tik savo mediciniškuo
ju pasauliu. Daugumoje, pri
klausydami ir filisterių pa
skiriems vienetams, jie taip 
pat dalyvauja ir mūsų bend
ruomeniniame gyvenime, 
remdami paskiras, daugiau
siai jaunimo ir mokslo, or
ganizacijas ir kt. Jeigu ki
tuose kraštuose yra aiš
kiai jaučiamas daugumos gy
dytojų išsiskyrimas iš eilinio 
bendrojo mūsų gyvenimo, 
kartais sudarant net atski
rus savojo luomo ratelius, 
tai to Australijoje tikrai 
nebūtų galima pastebėti.- 
Dalyvauja jie mūsų bend
ruomeniniame gyvenime ir 
lietuviškoje aplinkumoje, sa
vuose klubuose bei organi
zaciniuose subuvimuose ne
siskiria jie nuo eilinio kito 
kurio nors tautiečio. Visur, 
daugumoje, vyrauja drau
giškumas, vienas kito supra
timas ir neturėjimas jokių 
klasinių skirtumų, nes visam 
tam pagrindas yra lietuviš
kumas ir lietuvybės bendri 
rūpesčiai ir tuo pačiu atsiek
ti šiame idealistiniame dar
be, vaisiai.

Praeitų metų pabaigoje, 
kiek man yra žinoma, medi
cinos mokslus baigė du vy
rai ir viena mergina. Šiuo 
metu visuose Australijos uni 
versitetuose studijuoja ke
liolika studentų medicinos 
mokslus, taip kad, nors i me
dicinos fakultetus ir yra la
bai sunku papulti, tačiau 
ir mes turime iškiliųjų savo 
studentų, kurie vis daugiau 
ir daugiau papildys šią gar
bingąją ir svarbią profesiją.

Melbourne medicinos 
mokslus baigė ir įsigijo Ba- 
chelor of Medicine and Sur- 
gery laipsnius Bronius Tom- 
kevičius, nuo pat savo jau
nystės dienų pasižymėjo 
moksle ir sporte. Koledžą jis 
baigė pirmuoju mokiniu,

Ruošia naują 
ginkluotą 
konfliktą...

(Atkelta iš 1 psl.) 
Peru gavo militarinę pagal
bą iš Sovietų vyriausybės, 
nenurodydamas (kas savai
me suprantama) kuriam tiks 
lui tos pagalbos prireikė.

Spaudos komentatoriai 
Lotynų Amerikoje sutinka, 
kad Allendės Čilė buvo 
Maskvos nužiūrėta, kaip pir
mas politinės ir militarinės 
ekspansijos punktas. Ku
bos šalpa palieka tradicine, 
be didesnių vilčių į jau pa
kankamai apsenusį ir subur- 
žuazėjusį Fidelį. Kuba yra 
sala ir ideologinės marksiz
mo ekspansijos punktas. 
Tuo tarpu Peru laikoma pa
togiu punktu palaikyti per
manentinę įtampą, sėti pa
dėties netikrumą, platinti 
ekonominį ir politinį erze
lį.

Sena ir tradicinė Peru 
skriauda dėl 1879-1882 me
tų karo, sovietams tapo nau
ju radiniu, kur ir pora šim
tų sovietinių tankų gali 
daug ką reikšti. Ryšy su Pe
ru ginklavimu sovietiniais 
ginklais jau aiškiai girdėti 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse riksmų, užginančių, 
tam tikri JAV viešosios 
nuomonės ‘fabrikūotojai’ vis 
aršiau ima pulti Čilės reži
mą. Įvykių orkestracija aiški 
be komentarų.

gaudamas aukštus honorus, 
kai sporte buvo geras futbo
lo žaidėjas ir ypatingai leng
vojoj atletikoj atsiekė gerų 
rezultatų, laimėdamas vi
sos Viktorijos valstijos mo
kyklų bėgimo varžybose tre
čiąją vietą. Lietuviškame 
gyvenime jis buvo taip pat 
veiklus, daugiausiai, šok
damas tautinius šokius.

Dr. Šarūnas-Henrikas Uo
selis irgi baigė brolių maris- 
tų koledžą pirmuoju moki
niu, tuo gaudamas ir univer
sitete valstybinę stipendiją. 
Mokslas universitete irgi se
kėsi labai gerai, nesudarant 
kliūčių geram baigimui. Abu 
naujieji gydytojai yra gimę 
1950 metais.

Mūsų gražiąją lytį medici
nos moksle ir jo užbaigime, 
atstovavo dr. Jūratė Kantvi- 
laitė. Ši, Australijoje gimu
si, lietuvaitė medicinos 
mokslus baigė Hobarto uni
versitete. Be sunkių savo 
studijų, ji reiškėsi ir lietu
viškame gyvenime, šokda
ma tautinius šokius, skam
bindama pianinu, nes muzi
ka tai yra jos vienas iš mėgs
tamiausių dalykų ir kt.

Sveikinant mūsų naujuo
sius gydytojus, linkėtina 
jiems, be jų asmeninio gy
venimo pasisekimo, pasketi 
jų vyresniųjų kolegų gydy
tojų pėdomis, įsitraukiant ir 
į savąjį lietuviškąjį profesinį 
ir akademinį gyvenimą.

*♦*

Vienas iš ryškiųjų Mel
bourno bendruomenės lietu
vių, Karolis Prašmutas, at
šventė savo amžiaus 60-ties 
metų sukaktį. Šis, nuoširdus 
ir niekada lietuvškuose rei
kaluose nepavargstąs vilnie
tis, yra gimęs Švenčionių 
apskrityje. Kariavo jis lenkų 
armijoje ir vėliau, penkeris 
metus išbuvo vokiečių belais 
vėje, iš kurios išėjęs, įsijun
gė į lietuviškąjį gyvenimą 
Oldenburgo stovykloje. Į 
Australiją atplaukė su pačiu 
pirmuoju emigrantų trans
portu 1947 m., vėliau Mel
bourne sukurdamas lietuviš
ką šeimą. Be savo akty
vaus gyvenimo visuomenė
je jis dažnai pasirodo ir 
spaudos puslapiuose, gvil
dendamas įvairius klausi
mus. Prašmutų šeima yra 
išauginusi tris vaikus. Sū
nus Linas, gimnazijos moki
nys, atšventė taip pat savo 
16 metų sukaktį, kai 18-tė 
Birutė, su labai gerais pažy
miais, metų gale baigė gim
naziją ir pradėjo studijuo
ti humanitarinius mokslus. 
Vyriausioji 20 metų Zita, 
prieš Kalėdas baigė chemi
ją - matematiką Monash uni
versitete, gaudama bakalau- 
rės laipsnį. Šiuo metu ji gili
nasi savoje srityje univer
sitete ir ruošiasi magistrės 
laipsniui. Kaip ir visa šeima, 
taip ir vaikai ir labai geri 
lietuviai. Mokėsi ir baigė 
aukštuosius lituanistinius 
kursus, aktyviai dalyvauja 
Lietuvių Studentų S-je, dai
nuoja chore ir vargonais gro 
ja per lietuviškas pamaldas.

Visai maloniai Prašmutų 
šeimai geriausios sėkmės 
ateityje.

Melbourno Parapijos Sek
madieninė mokykla vasario 
24 dieną atšventė savo 
darbo dvidešimtmetį. Ji pra
dėjo veikti 1954 m. vasario 
24 dieną. Šios mokyklos stei
gėjas buvo tuo metu buvęs 
ir dabar esąs Melbourno kle
bonas kun. Pr. Vaseris, per 
visą laiką šią mokyklą glo
bodamas ir dėstydamas ti
kybą. Pirmasis šios mokyk
los vedėjas buvo Vyt. Samu
lis ir mokytojai St. Švamba- 
rienė ir Br. Zumeris. Ši 
mokykla prasidėjo su 50 mo
kinių, vėliau siekiant iki 150.

Melbourno lietuvių parapijos sekmadieninė mokykla.

ffiyfaĘjjgL 'lĮB

Darbas pradėtas su šešiais 
skyriais, vėliau prijungiant 
dviejų metų jaunimo kursus 
ir vaikų darželį, kuris veikė 
11-ka metų ir, dėl patalpų 
trūkumo turėjo užsidaryti. 
Per šiuos 20 metų mokyklo
je yra dirbę, be jokio atlygi
nimo, 55 mokytojai. Visą lai
ką veikia aktyvus tėvų ko
mitetas. Prie mokyklos vei
kia ir tautinių šokių grupė. 
Mokykla yra suruošusi eilę 
ekskursijų ir pastačiusi ne
mažai meninių jaunimo vei- 
kaliukų, bei paskirų minė
jimų. Per savo darbo 20-tį, 
ši sekmadieninė mokykla, 
yra atlikusi didžiulį tautinį 
lietuvišką darbą ir, reik tikė
tis, kad ir ateityje šis darbas 
bus nepavargstamai dirba
mas ir toliau.

Buvusi veikli Sydnėjaus 
jaunimo ir skautų atstovė, 
Liuda Apynytė, prieš porą 
metų baigusi humanitari
nius mokslus, nepasitenki
no tuo, bet įstojusi į Sydne- 
jaus dramos studiją, baigė 
ją ir šiuo metu važinėja su 
skrajojančia Sydnėjaus dra
mos teatro grupe. Savai
siais studentavimo laikais 
ji ne vieną kartą pasirodė ir 
su lietuviais menininkais ir 
jos artistiškus gabumus gali
ma buvo jau tada pastebėti.

Žinomo mūsų sportininko, 
buv. krepšininko, dabar gol- 
fininko ir stalo tenisininko 
dantų gydytojo ir dr. K. 
Bagdonavičių sūnus Vikto
ras, šiais metais taip pat 
baigęs odontologiją, yra 
Australijos greitojo čiuoži
mo vicemeisteris. Jis sukūrė 
šeimą ir pradėjo savąją 
praktiką. Ateityje jis tikisi 
dalyvauti savo pamėgtoje 
žiemos sporto šakoje, Euro-
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laiškai Dirvai
BOLŠEVIKIŠKI FANATIKAI

Dirva palankiai recenza
vo Lenkijos lietuvių mėne- 
sinuką Aušra. Tas lietuvių 
leidinys pasirodo vargo mo
kyklos sąlygomis, bet lietu
vių noras turėti savo infor
macinį laikraštį nugali kliū
tis. Savo laiku buvo kažin 
kieno pastangomis uždusin
tos Varsnos. Dabar mes ži
nome, kas talkino Vars
nas dusinti ir uždusino. Tai 
bimbinės Laisvės tipo bolše
vikiški fanatikai.

Kodėl taip tvirtiname? Į 
teigiamą Dirvos recenziją, 
skirtą Aušrai, pasigirdo 
keiksmai ir staugsmai Lais
vės puslapiuose. Laisvės bol 
ševikai aimanuoja: jeigu jau 
Dirva pagyrė, reiškia Auš
ra netvarkoj! Mat, Dirvos 
apžvalgininkas pastebėjo ‘va 
karietiškumą’ Aušros išvaiz
doje!

Laisvės fanatikai rašo: 
reikia rimtai pagalvoti, 

ar nepažeidei savo įsitikini
mų, ar nenusidėjai savo idė
joms, ar nepadarei kur nors 
kokios rimtos klaidos, kai

jau priešas pradeda girti”.
Visų pirma klaidą padarė 

pati Laisvė: Dirva niekad 
nebuvo ir nėra Lenkijos lie
tuviams priešu. ‘Vakarietiš- 
kumas’ reiškia sumanų ir iš 
radingą redagavimą. Tai te
mų gausa ir tų temų prista
tymas. Argi bolševikinė 
Laisvė mato klaidų neturė
jimą tokiuose leidiniuose, 
kur nuo pirmos raidės iki pa
čios paskutiniosios, siautė: 
ja raginimai dirbti ir akis zu
lina begalinės ‘vadų’ ir 
‘vadukų’ kalbos. Pati Laisvė 
vengia ir bijo dėti L. Brežne
vo ir Co. vadų kalbas, pasi
tenkindama jų trumpu per
pasakojimu. Jeigu Laisvė ne 
perspaudinėja ‘vadų’ kal
bų, ar ji pati neįsiklampino į 
tas klaidas, kuriomis kitus 
nori pakaltinti ir šmeižti lie
tuvius ‘vyresniajam broliui’ 
okupantui.

Laisvės rašeivos nė nesu
pranta, kad ir marksistinis

pos ir tarptautinėse pirme
nybėse.

***
Kitas mūsų veterano spor 

tininko Petro Pilkos sūnus, 
taip pat geras krepšininkas 
ir slidininkas Arūnas, išvyko 
į Japoniją. Tai jis padarė 
pagal Australijos-Japonijos 
studentų pasikeitimo planą. 
Japonijoje jis gyvena japo
niškoje šeimoje ir toliau stu
dijuoja.

MELSKIMĖS IR AUKOKIME

TIKĖJIMUI PALAIKYTI LIETUVOJE 
GAVĖNIA YRA VAJAUS METAS RELIGINEI ŠALPAI

Visi lietuviai ypatingai meldžiasi už

LIETUVOS LAISVĘ IR PERSEKIOJAMĄ 
BAŽNYČIĄ LIETUVOJE

PRAVEDAMA RINKLIAVOS

Mūsų asmeniškos maldos Ir pamaldos parapljų-organl- 
zacljų-|stalgų-vienuolijų, pagal maldos kalendorių, skiriamos 
pavergtiem tėvynainiam pagelbėti.

Šv. Mišios už Lietuvą Ir geradarius aukojamos kasdien. 

Savo auką siųskite: LITHUANIAN CATHOLIC RELIGIOUS AID,, 
64-09 56Rd., M a spėt h, H. Y. 11378

Aukos atleidžiamos nuo mokesčių.

LKRŠ valdyba

Vysk. Vincentas Brlzgys, pirm.

SIUNČIU SAVO AUKĄ

Parašas .....

Adresas

leidinys gali būti sumaniai 
redaguojamas, temos įdo
miai pristatomos. Pavyzdį 
čia rodo sovietinių satelitų, 
Lenkijos, Vokietijos, Veng
rijos spauda. Ar ir šia 
spaudą, kurią galime pava

dinti ‘vakarietiška’ pagal iš
vaizdą, Laisvės rašeivos pa
skelbtų pasimetusią ir netin
kama?

Kažin koks Laisvės glu- 
šas skelbia: “vakarietiškas 
reiškia smetoniškas”!

Tikrai įdomu pastebėti, 
kad bimbininkai iki šiol 
‘marksizmu - leninizmu’ lai
ko tiktai Maskvos diktatū
rą. Tuo tarpu valstybės, 
kurioms Maskva užkorė so-
cialistinę santvarką, Laisvei 
nėra košer. Bimba galvoja, 
kad be Maskvos negalima 
‘teisingai’, be priekaišto, ‘le- 
niniškai’ tvarkytis. Bimba 
pasinešęs kaltinti lenkus, 
vengrus, bulgarus, vokie
čius, kodėl jie iki šiol nesura
do savo tarpe Paleckių, 
Cvirkų, Sniečkų, kurie pasi
prašytų priimami į visišką 
Maskvos bučių?!

O kaip tiktai tuose nelai
minguose kraštuose ir užsi
liko dar kibirkštėlė to ‘va- 
karietiškumo’, kuris skiriasi 
nuo maskvinio barbarišku
mo. Tad apie tą savybę ir 
kalbėjo Dirvos apžvalginin
kas Laisvės fanatikai nepa
jėgia to suprasti. Norint 
suprasti reikia norėti su
prasti, stebėti, nagrinėti, 
lankyti satelitines socialisti
nes respublikas...

KuDroto neištiesi ir lais- 
viečiui bimbininkui plates
nio apmąstymo neįkalbėsi. 
Juk jie net ir sovietinės 
spaudos neskaito, visas ži
nias iš ‘rojaus’ gaudami per 
aštuoniasdešimtį metų 
slenkstį peržengusio senio 
spekuliacijas.

Apolinaras S. 
Chicago

AGRESORIAI TURI PASITRAUKTI
Vilniuje leidžiamas išeivi

jos lietuviams mulkinti laik
raštėlis Gimtasis Kraštas’ 
1973 m. spalio 18 d. Nr. 42 
paskelbė V.B. įdomų straips
nelį -- "Agresoriai turi pa
sitraukti”. Labai teisingai V. 
B. rašo, kad visokie “agreso
riai”, kur jie nebūtų rytuose 
ar vakaruose. Juodi ar gel
toni turi iš okupuotų kraštų 
ir svetimų Žemių pasitrauk
ti. Toliau V.B. porina: “Ka
rinis konfliktas, atsinaujinęs 
Artimuosiuose Rytuose, ke
lia pasaulio visuomenės su
sirūpinimą ir rūstų pasipik
tinimą naujais Izraelio agre
sijos aktais. Dabartinių karo 
veiksmų pobūdis dar kartą 
išryškino agresorių kėslus 
ir moralinį veidą”. Irgi tei
singai parašyta, nes Arabai 
kovoja dėl savo prarastų 
žemių susigrąžinimo, ku
rias 1967 m. Izraelis yra oku
pavęs. Bet ne tiesa, kad 1973 
m. spalio m. karą pradėjo 
Izraelis, o ne Arabai.

Šia proga norisi paklausti 
straipsnio autoriaus, kodėl 
Sovietų Sąjunga 1940 m. 
birželio m. 15 d. įteikusi 
trims Baltijos valstybėms - 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai 
ultimatumą ir karinėmis jė
gomis jas okupavo ir iki šios 
dienos iš tų užgrobtų trijų 
Valstybių vis dar nepasi
traukia! Ar ji nėra agreso
rė? Taip pat Sovietų S-ga 
1968 m. okupavo Čekoslo
vakiją ir dar vis ten tebelai
ko savo kariuomenę. Ar šis 
Sovietų S-gos pasielgimas 
neišryškina agresorės kės
lus ir moralinį veidą?

Jeigu straipsnio autorius 
V.B. yra jaunesniosios kar
tos augintinis, tai gal jis ne
žino, kad 1920 m. vasario 
12 d. Sovietų S-ga pasirašė 
su tuometine Lietuvos vy
riausybe sutartį, pripažinda
ma nepriklausomą Lietuvos 
Valstybę. Tą patį padarė su 
Latvija ir Estija. Bet po 22 
metų, progai pasitaikius, jas 
1940 m. okupavo. Ar nėra 
agresorė? Be to, dar auto-

riui norime priminti, kad 
1945 m. vasario 4 d., prieš 
besibaigiant II Pasauliniam 
karui, Sovietų S-ga drauge 
su D. Britanija ir Amerika 
Jaltoje pasirašė pasižadėji
mą, kad po karo lėis tau
toms laisvai, nevaržomai ir 
bei prievartos pasisakyti ir 
išsirinkti savo krašte valdo
muosius organus.

Praėjo jau beveik dau
giau kaip 30 metų, bet 
Sovietų S-ga okupuotuose 
kraštuose neleidžia pravesti 
laisvų rinkimų, žmonėms pa
sisakyti, ko jie nori. Tokiu 
būdu dabartiniai Sovietų S- 
gos valdovai, tęsdami Carų 
vykdytą imperializmą sėja 
komunistines bacilas ne tik- 
okupuotuose kraštuose, bet 
skverbiasi ir į laisvąjį pasau
lį, norėdami ir jį pavergti. 
Gerai, kad V.B. parašė tokį 
straipsnį, nes jis yra įdomus 
ne tik išeivijos lietuviams, 
bet ir okupuotoje Lietuvoje 
gyvenantiems broliams ir 
sesėms. Juk visi mes žino
me, kas šiuo metu yra 
didžiausias pasaulyje agre
sorius, tai Sovietų S-ga.

Be to V.B. dar cituoja iš 
Tasso straipsnio tokį posmą: 
“Agresija negali likti nenu
bausta, ir agresoriui turi 
tekti rūsti atsakomybė už jo 
veiksmus”. Visai teisinga, 
kad Sovietų S-gos valdovai 
negalės likti nenubausti už 
jų 1940 m. birželio 15 d. pa
darytą žiaurią agresiją į tris 
Baltijos valstybes - Lietu
vą, Latviją ir Estiją. Vėliau 
tų valstybių gyventojų žu
dymą ir trėmimą į Sibiro 
koncentracijos stovyklas, ku 
rias taip vaizdžiai aprašo A. 
Solženicinas ką tik išleisto
je savo knygoje, sudrebinu
sioje ne tik laisvojo pasau
lio skaitytojus, bet ir dabar
tinius Kremliaus valdovus. 
Istorijos bėgyje sugriuvo 
didingos imperijos -- sugrius 
ir dabartinė Sovietų S-ga 
su vergų stovyklomis.

J. Jr. 
Chicago.
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TAUTINES MINTIES KELIU
ALTS-gos pirminin

kės Emilijos Čekienės 
žodis, pasakytas š.m. 
vasario 24 dieną ALTS- 
gos Philadelphijos sky
riaus narių metiniame 
susirinkime.

Šiandien visas pasaulis, 
visais kanalais kalba apie 
taiką, apie humaniškumą, 
apie kultūros kėlimą, bet 
net visi tai vykdo, ne visi tų 
idealių vertybių siekia.

Mes esame to pasaulio ma 
ža dalelė išeivijoje, todėl ne 
nuostabu, kad ir mus, ypač 
jaunimą pasiekia svetimam 
pasauly plintančių negero
vių dvasia. Jei gyventume 
savo gimtajame krašte ne
priklausomoj valstybėj, tai 
nebūtų pavojinga. Negero
vės, nors greičiau plinta, ne
gu gerosios ypatybės, bet 
laisvoj tėvynėj neneša tau
tai tiek daug nuostolių, nes 
tai tik praeinanti laiko mada 
ir, gyvenant tarp daugumos 
idealistų tos negerovės il
gam neprigyja. Ten, ko tė
vai vaikams šeimoje nesi
stengia ar nepajėgia perduo
ti, tai mokykla atlieka, uni
versitetas, kur idealizmas 
perduodamas įvairiais laips
niais, jaunuomenės tarpe įsi
vyravusiomis tradicijomis.

Jei nepriklausomoje Lie
tuvoje leistas žurnalas ‘Vai
ras’, nr. 19 besisielodamas 
pasaulyje plintančiomis nei
giamybėmis, kurios neaplen
kia nei Lietuvos jaunimo, 
rašė, kad ‘akademinio jauni
mo pažiūra į mokslą ir stu
dijas yra dažnai vulgari ir 
profaniška: mokslas jam tik 
ancilla ventriculi, tik prie
monė susikurti patogiam 
gyvenimui, kad toks nusista
tymas mokslo atžvilgiu bei 
minimalus teoretinio žinoji
mo troškimas negali išsiug
dyti tikrąjį tautos elitą, 
kuris spinduliuotų visam 
kraštui intensyvia kultūrine 
šviesa”, tad mūsų išeivi
jos jaunimui tokia pažiūra 
šiuo metu jo aplinkos yra 
dar labiau skiepyjama įvai
riais būdais ir jam bet koks 
idealas darosi dar mažiau su
prantamas, tačiau jis šiuo at
veju, gyvenant svetimam 
krašte daug svarbesnis, 
daug labiau reikalingas bei 
reikšmingas, nes jaunimui, 
neturinčiam idealų gali turė
ti įtakos kiekvienas gatvės 
praeivis.

Akademinis jaunimas ide
alistiškai nusiteikia gana 
lengvai, jeigu ir jo aplinka 
padeda tuos jausmus ugdy
ti, nes jo psichika jautriai 
reaguoja į teisingumą, tie
sos meilę ir sąžiningumą. 
Jaunuolių psichika visuomet 
linkusi į gerąsias idealias 
vertybes, į švelnumą, kilnu
mą, gerumą, bet nusivylus - 
į žiaurumą. Nepažindami 
gyvenimo, jie nemoka daug 
ko suprasti, atleisti, todėl 
nematydami vyresniųjų nuo 
širdaus, tikrojo, nemeluoto 
pavyzdžio, nesistengs siek
ti vyresniųjų tik žodžiais 
kalbamų idealų. Mums rei
kia jaunų akademikų, kurie 

dirbtų tautinį idealistinį dar
bą be atlyginimo, iš pasiau
kojimo, arba už mažesnį 
atlyginimą.

Kiekviena išeivijos veikla 
yra savanoriško įsipareigoji
mo vykdymas. Tai mūsų 
dvasinis turtas, įgytas dar iš 
pat sielos gelmių ir saugo
mas čia, svetimuose kraš
tuose, kad jis dvasiniai ne- 
menkėtų, o dar stiprėtų ir 
būtų taupomas vėl grąžin
ti ten, kur jis priklauso - sa
vo tautai.

Tokių idealistų iki šiol 
mes turėjome pakankamai, 
kurie nemokamai arba už 
simbolinį atlyginimą rašo į 
spaudą, redaguoja, organi
zuoja, lituanistikos mokyk
lose dėsto ir k. Tačiau jų 
eilės retėja, o neturėtų taip 
būti prisimenant, kad prieš 
ketvirtį šimtmečio į šį 
kraštą atvyko tūkstančiai 
lietuvių papildydami senųjų 
išeivių eiles jaunu krauju, 
papildydami ir taip jau bu
vusias jų gausias ir veik
lias gretas. 0 kalbant apie 
tautinės srovės veiklą, ku
rią mes jau čia radome, te
gu kalba anų laikų veikėjai 
patys iš 1939 m. balandžio 
18 d. Vienybės laikraščio, re
daguoto S. E. Vitaičio:

VIENYBE 3939 M., BALA NDŽIO-APRIL 18 D.

TAUTINE SROVĖ AMERIKOJE VIE
NINGA IR STIPRI

Tautinės srovės veikėjams initėmytini faktai
Tūliems šaltiniams sklei

džiant gandus apie Amerikos 
lietuvių tautinės srovės (tauti
ninkų ir .sandariečių) "suiri
mą”, “turėjimą daugiau gena- 
rolų, negu armijos”, apie mūsų 
“silpnumą ir nesusiklausymą”, 
visuomet turėkime mintyje 
šiuos argumentus:

1. Tautinė srovė dabar yra 
vieningiausia, negu bet kuomet 
buvo ir po.senovei tautininkai 
dirba rimčiausį tautinį darbą.

2. Tautines srovės veikėjai, 
po Clevelando ir Scrantono 
konferencijų, bendradarbiauja 
vieningiau, negu kitados ir ne
gu kitų srovių veikėjai.

3. Tautinė srovė gausinga 
Spauda, turi šiuos laikraščius: 
Amerikos Lietuvj, Dirvą, Jau
nimą, Margutį, Sandarą ir 
dienraštį 'Vienybę. Visj Šie 
laikraščiai 'bendradarbiauja su 
ta tautininkų visuomene, kuri 
vieninga ir šių laikraščių tarpe 
vienybė yra stipri.

4. Tautinė spauda turi tūks
tančius sekėjų-skaitytojų, ku
riais lyginasi ar ųet viržyja 
bent kurią kitą paskirą srovę 
Amerikoje (neįskaitant jų or
ganus),

5. Tautinėje srovėje taip va- 
dinamų "nepasitenkinusių” 
skaičius yra mažutis, ko nega
lima niekur išvengti, ir jų vi
sas "nepasitenkinimas” yra dėl 
tūlų asmeniškumų ir tai tik 
vienoje kolonijoje (Brookly
ne). Yra vilties nesusipratimus 
su jais greitu laiku išlyginti.

6. Tautinė srovė turi centra- 
linių organizacijų (ALT San
dara, TMD ir A.L.T. Taryba), 
taipgi daugelyje kolonijų va
dovauja cėntralinių organiza
cijų kuopoms (SLA ir VVS). 
Be to, tautiniai veikėjai valdo 
dešimtį pašelpinių draugijų, 
lietuviškų svetainių, politiškų ir 
socialių klubų, meno organiza
cijų, moterų draugijų ir rate
lių, jaunimo organizacijų, mo

Tai mūsų tautinės min
ties veiklos praeitis, kurioje, 
palyginus su šių dienų veik
la, daug yra kas pasikeitę, 
daug ir panašumo likę. Iš jų 
praeities galime pasimokyti, 
kai kas mūsų laiku nepa
stebėta ar dėmesio neat
kreipta ir jau nesugrąžina
mai prarasta.

Tai praeitis anų veikėjų 
palikta mums tęsti ir įsijun
gę į jų eiles, mes tęsiame jau 
ketvirtį šimtmečio. Per tą 
laiką daug nuveikėm, didelį 
įnašą į lietuvių tautos kultū
rinį lobyną sudėjom, Lietu
vos laisvinimui daug jėgų ir 
pastangų pašventėm. Bet ką 
žinos apie tai ateinančios 
kartos? Aną istorinį, pagel
tusį, betrupantį laikraščio 
lapelį atsitiktinai radau išli
kusį. Kiek tokių lapelių reik
tų surasti ir kiek jų išliktų 
dar nesubyrėjusių po antro 
ir trečio ketvirčio šimtme
čio? Laisvame pasaulyje vi
suose kraštuose yra tauti
nės minties žmonių giliai 
įmintų pėdsakų, o ir čia šiais 
metais 1974-siaįs Tautinė 
Sąjunga švenčia 25 metų 
sukakti, kurią atžymėti ALT 
S-gos valdyba nutarė ne
nykstančiu paminklu palie
kant ateities istorijai. Tuo 
labiau, kad bolševikams oku
puojant Lietuvą pačios pir
mosios pavergėjo aukos 
buvo daugumoj tautinės 
minties žmonės, tai savaime 
suprantama, jog mums, ku
riems likimas lėmė gyviems 
išlikti ir gyventi laisvėje, 
tęsiant jų darbus, tenka pa
gerbti jų atminimą ne trum
palaikiu paminklu.

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos valdyba ėmė
si iniciatyvos išleisti leidi
nį Tautinės Minties Keliu,, 
grindžiant šiais motyvais, 
siekiančiais:

1) atvaizduoti ir nuodug
niau išryškinti tautinės sro
vės didžią reikšmę lietuvių 
tautos ir išeivijos gyveni
me,
2) užfiksuoti ir tuo būdu įam
žinti visą eilę Lietuvos isto
rijai reikšmingų įvykių ir 
svarbių duomenų, susijusių 
su tautinės minties žmonių

kyklėlių ir įvairių jaunimo 
veiklos grupių.

Šie ir dar kiti faktai aiškiai 
rodo mūsų tautinės srovės stip
rumą, vieningumą, susiklausy
mą ir turėjimą armijos. Su tos 
mūsų armijos pagelba tautinės 
srovės vadai, seniau ir dabar, 
davė milžiniškas sumas aukų 
paramai mūsų tėvynės Lietu
vos, parėmė ir paremia visuo
tinus kultūrinius darbus mūsų 
išeivijoje (Dariaus-Girėno pa
minklas Chicagoje, Lietuvių 
Kultūrinis Darželis Clevelande, 
Lietuvių Kambarys .Pitts- 
burgho Universitete ir t.t.).

Tautinė srovė turtinga inte
ligentija: profesijonalais, biz- 
niėriais, labdariais, veteranais 
veikėjais, mūsų organizacijų 
kurėjaiir jaunais veikliais in
teligentais bei apsišviptusiomis 
profesijonalėmis veikliomis 
moterimis.

Dar vienas svarbus faktas: 
tautinė srovė savo armijos ne
tampo, neišnaudoja jokiems 
savo smulkiems politiškiems 
reikalams; tautinės srovės vei
kėjai ir jų laikraščiai nesisten
gia kaulyti aukų savo pragyve
nimui iš tautinės visuomenės, 
kaip tą daro kitos srovės. To
dėl iš tautinės srovės vadų pu
sės ir esti mažiausia rėavimo, 
gyrimosi ir kišimosi ne į sayo 
reikalus.

Gana mums tylėti ir priimti 
tokius užmetimus iš mūsų prie
šų pusės. Privalome naikinti tą 
nuomonę visuomenėje ir patys' 
savo tarpe, nes tas ne tiesa!

Pagaliau, prašome ir Lietu
vos oficialių įstaigų Amerikoje 
nesinaudoti mūsų priešų į mus 
svaidomais išmisiais paremtais 
argumentais. Mes su pasišven
timu dirbome, dirbame ir dirb
sime labui mūsų valstybės it 
labui tėvynės Lietuvos.

Amer. Liet; -Tautini Taryba

APIE... PRIEVARTAVIMĄ UTERATOROIEh)
Maskva įtaringai žiūri į 

lietuviškus romanus, kur at
randa tam tikrų atgyvenų 
šešėlius. Ten aiškėja, kad 
kadaise egzistavo sumanūs, 
iniciatyvos kupini žmonės, 
įdomus visuomenės tipas, 
laisvas ūkininkas, kurio bū
tis ir buitis, kovos ir laimė
jimai, drąsa ir žemės meilė 
ir dabar sudaro dėkingą 
masalą tarybiniam rašyto
jui. Tokius pasažus išmeta iš 
vertimų, patiekdami rusui 
skaitytojui aprobuotus vei
kalo fragmentus. Pav: J. 
Avyžius!

Maskva geidauja gauti su
idealinto, skruzdės pavidalo 
roboto tipą. Ant tos bazės 
tenka lipdyti asmeniškus 
konfliktus. Rašytojas, kaip 
matyti, sunkiai įveikia tą už
davinį. Man teko skaityti to
kio tipažo gruzinų, kazachų, 
ukrainiečių veikalus (verti
muose). Tų veikalų persona
žų vardus pakeitus lietuviš
kais, arba lietuviškų roma
nų vardus pakeitus anų var
dais, turėsime nuostabiai 
identišką personažų ir siuže
tų monotoniją. Net tas 
‘happy end’, kuriuo neiš
vengiamai baigiams pado
rus sovietinis veikalas, yra 
žudanti siužetinė spekuliaci
ja.

Greta to poreikio sukosi 
ir šio pokalbio temos. A. Bie
liauskas stengėsi užglostyti 
skaudulį. ‘Pergalė’ periodiš
kai deda apsakymus iš dar
bininkiškai - kolūkinės bui
ties. ‘Vaga’ stengiasi prakiš
ti knygos formoj tuos labai 
jau retus savo siužetais ro
manus. Jų nedaug. Nežinia, 
ar rašytojai negeba siužeto 
išnaudoti, ar tokio siužeto 
rankraščiai perstropiai tikri
nami ir, radus nespausdin- 
tinais, atmetami? Tikrai, 
darbininkiškos temos vi
siškai nėra! AAemiški veika
lėliai, kurie pasirodė, neį- 
trauktini į literatūros sky
rių.

Kita linkme, žaibolaidžio 
tikslu, nuskambėjo A. Bie
liausko pareiškimo projek
tas. Jis galvojąs, kad savo 

veikla ir atliktais darbais,
3) parodyti nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpį tikrą, 
tokį, koks buvo su visomis 
teigiamybėmis ir trūkumais, 
lietuvių jaunimui, nepriklau
somą Lietuvą pažįstančiam 
tik iš raštų, o ypač iš periodi
nės spaudos.
4) atsakyti okupanto šmeiž
tams, nukreiptiems į nepri
klausomą Lietuvą ir į dabar
tinės išeivijos veiklą.

Į redakcinę kolegiją suti
ko įeiti šie mūsų profesio
nalai istorikai: prof. J. Jakš
tas, prof. B. Nemickas, prof. 
J. Puzinas ir ALTS-gos pir
mininkė Emilija Čekienė, 
kurie š.m. sausio 5 d. buvo 
suvažiavę į New Yorką 1-jo 
posėdžio ir nustatė leidinio 
planą, apimtį, paskirstė sky
riais ir poskyriais, nustatė 
puslapių skaičių ir kita. Be
liko kontaktuoti kitus auto
rius ir darbą vykdyti.

Taigi, išleidę aukščiau mi
nėtą leidinį, būsime ir mes 
bent maža dalimi prisidėję 
prie lietuvių tautos tam tik
ro laikotarpio įamžinimo.

Bet gerai žinome, jog nie
kas negali atlikti didesnių 
darbų be kitų didesnės tal
kos. Ir ALTS-gos aukščiau 
minėtam užsimojimui įgy
vendinti mes kreipiamės į 
visus skyrius jungtis į šį mil- 
žinikšką darbą būti mecena
tais, garbės prenumerato
riais ir prenumeratoriais bei 
aukotojais, o vėliau aprūpin
ti bibliotekas.

***
Po pranešimo susirinkime 

dalyvavę skyriaus nariai 
suaukojo 150 dol. ir ALTS- 
gos Philadelphijos skyrius 
pažadėjo būti mecenatu su 
500 dolerių.

ST. PERMINĄS
klausytojų surūgusiems vei
dams praskaidrinti, užtenka 
gana lengvapėdiško pasiūly
mo. “Mes manome, jog paga
liau pribrendo būtinumas 
pradėti leisti Vilniuje litera
tūrinį žurnalą rusų kalba”.

Per tą žurnalą A. Bie
liauskas norėtų rodyti rusų 
auditorijai sovietinių lietu
vių rašytojų vertimus, su
teikti galimybę Maskvos kri
tikams eiti koja kojon su 
lietuvišku literatūriniu der
liumi.

Kas gali suabejoti mūsų 
raštijos vertimų reikalin
gumu? Jų reikia vis dau
giau. Įmanoma ir visus ver
tingus veikalus išversti į 
stambias pasaulio kalbas. 
Bet toks vertimas privalo 
būti kultūrinis darbas, ne 
politinio pobūdžio tiktai 
tokių veikalų parinkimas, 
kurie įtvirtina okupanto pa
dėtį Lietuvoje. Net Done
laitis pateikiamas rusų skai
tytojui su lenininės dialek
tikos padažu! Juk A. Bie

. (e< tto
SKIRPSTAS

Džiugus jausmas, jog Tautos šventę svetur savose apy
linkėse paminėjome vieningu ryžtu gyventi nuoširdžia mei
le savo tautai ir besąlyginiu įsipareigojimu kovoti dėl Lie
tuvos laisvės. Dar dvasinės jėgos ir tikėjimas švieses
niu rytojumi neblėsta, o sutelktinis veržlumas veda į at
kovojimą valstybinės nepriklausomybės. Šioje tautinėje 
kovoje praleidus 30 metų, vadovaujančias vietas pamažu 
natūraliai perima jaunesnioji karta. Deja, jie Lietuvos 
laisvės beveik arba visai neatsimena, kiti ir gimę sve
tur. Todėl vis didesnės reikšmės įgyja tautos švenčių apei
gos ir įvairūs papročiai, tradicijos, nes visa tai prasmin
giau, gyviau ir jautriau pririša prie savos žemės ir saviškių 
kultūros, buities, istorinio paveldėjimo šaknų. Jei vy
resniesiems, gyvenusiems nepriklausomoje Lietuvoje, toji 
meilė tėvynei su Vilniaus sostine buvo savaiminis ir ne
ginčijamas dalykas, tai jauniems dabar būtina turėti prieš 
akis daugiau vaizdingos, meniškai patrauklios medžiagos • 
ir tautinių elementų tikrovės, kad suklestėtų lietuvybės 
žiedai širdyje, kad meilė taptų gyva ir nuoširdi. Tam tiks
lui prie tautinių švenčių gausiau teiktini įvairūs meno ar 
mokslo renginiai, nė vienos srities nepaliekant nuošalyje. 
Taip pat lygia greta vis iškeltini jaunimo lietuviški subliz
gėjimai. Šalia tautinės, istorinės ar aktualios politinės 
temos paskaitos tebūna prigretinta ir gerai parinkta 
literatūrinė dalis, lietuviška muzika, giesmės, dainos, dailės 
ir kt. parodos. Jau pasigendama vaidybos, gal sunkoka 
suorganizuoti, bet tai kone įspūdingiausia mūsų parengimų 
šaka, žmones giliau sudominanti. Tad verta nenuleisti 
rankų ir padirbėti: jei ne ištisą veikalą, bent vieną veiksmą 
suvaidinti iš veikalų tinkamom temom - senovės kar 
žygių heroica, knygnešiai, savanoriai, partizanai, kankiniai 
Sibire. Ir nereikia pabūgti balsų, kurie rodo savos sąmonės 
išblėsimą, esą patriotika nebe madoje, nusibodo, reikia iš
eiti iš savo getų, pasinerti į platesnį pasaulį etc. Tai emi
grantinio nuovargio žymės.

• LB N. Yorko apygarda kelinti metai Vasario 16 proga 
ruošia dailės parodą, šiemet buvo 43 dalyviai su 109 eks
ponatais. Suteiktos 5 premijos (L. Fondo, LB apygardos ir 
Kun. Vienybės) ir 6 garbės pažymėjimai. Tai pavyzdys, 
kaip galima papuošti tautinę šventę meno kūrybos darbais 
ir palikti rimtesnį įspūdį. Taip panašiai prie šios mūsų di
džiausios šventės devintini ir. kiti menai: literatūros, mu
zikos, dainos naujovės, drauge teiktinos premijos, pa 
gerbimai, sudominant platesnę visuomenę savais talen
tais, ugdant aukštesnį kūrybos ir jos supratimo lygį.

Pastebėtina N. Yorko parodoje Kun. Vienybės 
suteikta premija uš religinio turinio dailę (teko P. Jurkui). 
Lauktina, kad K. Vienybė ar kas kitas atgaivintų Vokieti
joj buvusią sėkmingą premiją litreratūrai religinėm temom. 
Anuomet premiją laimėjusi J. Jankaus novelė “Velnio ba
la" buvo aukšto lygio ir literatūriniu atžvilgiu. O tai gana 
veiksminga priemonė žmonėms patraukti į religinius 
klausimus. Čia nereikia didelių pinigų užimponuoti, bet 
svarbu kūrinio įvertinimas, autoriaus darbo viešumon iš
kėlimas, populiarinimas. Ir reali paskata kūrybai visiems 
kitiems. Tokia premija neša dvigubą naudą, nes praturtina 
savą raštiją pozityviais veikalais, drauge gyviau sudo
mina skaitytojus religinėmis ir moralinėmis idėjomis.

• Vos. 16 šventę galima pagerbti kilniai ir prasmin
gai ne tik oficialiuose renginiuose, bet net ir asmeniškai. 
Danutė Venclauskaitė Waterbury kasmet suruošia pobūvį 
su programėle savo motinai Stanislavai atminti ir - to po
būvio pajamas skiria Vas. 16 gimnazijai paremti, šiemet 
toks pobūvis įvyko vasario 16 d. Lietuvių klube.

• LŽS-ga vykdo gražų darbą įsteigusi dr. Daužvardžio 
fondą jauniems spaudos bendradarbiams ugdyti. Kasmet 
apdovanojami jaunuoliai stipendijom - jau antri metai tai 
vykdoma. Tai apčiuopiamai pozityvus žygis, kuomet šiaip 
mes perdažnai tenkinamės vis gražiais projektais ir ma
siname kilniais pažadais, darome net skambius nutari
mus, bet visa tai tuojau konkrečiai pradėti vykdyti - esame 
perdaug nepaslankūs. Kiek dailių sumanymų jau nuėjo 
vėjais arba tebelaukia...

liausko svajotas žurnalas ru
sų kalba taps A. Bieliaus
ko pranešimo motto vykdy
toju: “esame kupini akty
vaus noro pavaizduoti savo 
kūriniuos komunizmą ku
riantį žmogų”.

Daugelio mūsų autorių 
pasirodymas rusų kalba, o 
per tą kalbą ir kitomis kal
bomis, be abejo, yra didelė 
mūsų raštijos atestacija. Su 
širdperša tačiau matome 
kad kulvertomis per verti
mų mašineriją eina tie daly
kai, kuriuose arba istorinė 
tiesa žiauriai suniekinta, ar
ba komunizmą statąs perso
nažas stovi didvyrio pozo
je. Palyginus sovietinius ver 
timus su išeivijos nuovei- 
kiais vertimais pristatyti 
lietuvių literatūrą anglų kal
ba, sovietinė vertimų maši
nerija turėtų smarkiai pa
sitempti ir suintensyvėti. 
Taip yra, palyginant veiki
mą proporcingai resursams. 
Tačiau, kas padaryta ten, 
turi būti, nors su aukščiau 
išdėstytais rezervais, pri
pažinta tam tikru nuopelnu.

(Bus daugiau)
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Gyvename laikotarpi, ka
da laikraščiai yra pilni 
straipsnių apie taiką ir ‘de
tante’. Žodis ‘taika’ yra kar
tojamas tūkstantį kartų, bet 
niekas nenori kalbėti apie 
teisingą taiką, darosi labai 
nepopuliaru kalbėti apie tau
tas, kurioms buvo atimta 
laisvė. Tokia ‘detante’ lietu
viams ir kitiems paverg
tiems žmonėms reikštų dar 
ilgesnę vergiją, dar sunkes
nę priespaudą ir dar mažiau 
vilties.

Šio krašto žmonės nuėjo 
dviem skirtingais keliais: 
vieni tapo pasaulio herojais 
ir nuvežė Amerikos vėlia
vą į mėnuli ir į erdves; 
kiti tą pačią vėliavą sunieki
no ir sudegino savo sostinė
je Washingtone. Kai mūsų 
valdžia metė tūkstančius ka
rių ir milijonus dolerių 
Pietų Vietnamui apginti mū
sų priešai nėrėsi iš kailio 
šiam kraštui paraližuoti iš 
vidaus, būtent: sugriauti pa
sitikėjimą vyriausybe, išnie
kinti karines pajėgas, su
griauti tautos dvasines ver
tybes bei organizuoti masi
nes riaušes, streikus ir kelti 
nesantaikas.

Galutinis tikslas yra pa
ruošti tautą pralaimėjimui. 
Iki tam tikro laipsnio jie sa
vo tikslą atsiekė: tam tikra 
tautos dalis pasuko apatijos 
kryptimi. Gyvename laikus, 
kad galima daužyti valdžios 
įstaigų langus, vogti vy
riausybės paslaptis iš Bal
tųjų Rūmų, bet negalima to
kių žmonių bausti ir- laikyti 
nusikaltėliais, kaip yra labai 
nepopuliaru komunistus va
dinti karo nusikaltėliais.

Čia vėl norisi paklausti: 
Quo vadis America? Kur ei
ni Amerika? Kur paliko tie 
kilnūs Atlanto čartos paža
dai? Kur dingo pažadai po 
karo suteikti visoms tau
toms laisvę? Kas atsitiko su 
Roosvelto pažadais atstatyti 
laisvę Lietuvai? Kai rusai 
pasiuntė i erdves šunį, visi 
jo gailėjosi. Bet kada tūks
tančiai mūsų brolių mirė Si
bire, apie tai kol kas visi 
tyli.

Mūsų prezidentas savo 
kalbose labai gailisi rusės 
Tanios kuri mirė Leningra
de antrojo Pasaulinio karo 
metu. Tačiau dar nė karto 
neprisiminė mūsų Gražinu, 
Živilių, Simų, Romų ir kitų 
Lietuvos jaunuolių, kurios 
ir kurie mirė Sibire. Vieną 
Tanią (Khodevich) aprašo ir 
Solženicinas. Jo Tania drįso 
pasakyti teisybę: Rusijoje 
“galima laisvai melstis, bet 
tik taip, kad tave tik vienas 
Dievas girdėtų”. Už tai ji bu
vo nuteista 10 metų kalėji
mo.

Šalia įvairių faktų, kurie 
sunkina mūsų laisvės kovą 
tenka paminėti tris svar
biausius: Rusams pasisekė 
įkalbėti, kad reikia Europos 
saugumo ir bendradarbiavi
mo konferencijos. Ta proga 
jie nori gauti ‘status quo’ 
pripažinimą ir įgyvendinti 
Europos sienų neliečiamu
mą. Labai apgaulintai jie sie
kia Baltijos valstybes lega
liai ir galutinai palikti savo 
teritorijos ribose.

Mūsų laisvės reikalui yra 
nenaudinga, kad Vakarų Vo
kietijos valdžia pateko į so
cialdemokratų koalicijos 
rankas. Bent ant popierio, 
jie atsižadėjo prarastų že
mių ir pripažino dabarti
nes sienas. Lietuva atsirado 
vėl toliau už laisvų tautų in
teresų zonos.

Amerikos lietuviai yra ne
pakankamai vieningi: ligi 
šiol jie nesudarė jungtinio 
komiteto Lietuvos laisvės 
kovai planuoti. Daug ener
gijos eikvojama tarpusavio 

rungtynėms, kada visas pa
jėgas turėtume skirti kovai 
prieš bendrą priešą. Mūsų 
tarpusavio ginčai ir nesuta
rimai labai patinka Mask
vai. Mūsų nesugyvenimą ru
sai skatins ir rems visoms 
išgalėmis. Jie darys viską 
kad mūsų veiksniai tik nesu
sivienytų.

Yra ir daugiau reiškinių, 
kurie sunkina Lietuvos lais
vinimo darbą, bet čia truk
tų laiko juos tinkamai aptar
ti. Tenka paminėti: klastin
gą ir netikrą ‘detente’ ir ne
išnaudotas progas Lietuvos 
laisvės reikalui kelti. Kur 
buvo lietuviai, kada Ameri
koje važinėjosi Brežnevas 
ir kai 10,000 žydų surengė 
demonstracijas Washingto- 
ne?

Šalia šių nemalonių reiški
nių yra daug faktų, kurie 
kelia pasitikėjimą, kad, ne
žiūrint visko, Lietuva bus 
išvaduota ir, nežiūrint vis
ko, mes laimėsime.

Vienas toks reiškinys, ku
ris gali priartinti pavergtų 
tautų išsilaisvinimą, yra vi
so pasaulio žydų kova už 
jų teises komunistinėje Ru
sijoje. Yra rengiamos mil
žiniškos demonstracijos, pla
tinama tūkstančiai lapelių 
bei iškeliami rusų nusikalti
mai spaudoje. Pernai, trys 
žydai slapta įėjo į rusų am
basadą ir ten iškilmingo ba
liaus metu pradėjo šaukti 
"Laisvės žydams”! Visam pa 
šauliui yra paskleista žinia 
apie žiaurią rusų sistemą ir 
vergų stovyklas. Drąsesnie
ji žydai pranašauja, kad ru
sų imperija sugrius taip, 
kaip sugriuvo visos imperi
jos, kurios juos persekio
jo. Įsidėmėtina, kad Izrae
lis ir Rusija neturi oficialių 
diplomatinių santykių.

Kai kurie Amerikos žydai 
padarė naujus ėjimus - kon
taktavo rytų Europos tau
tų žmones ir siūlo veikti 
bendrom jėgom.

Rusų - kinų konfliktas taip 
pat labai reikšmingas. Pra
eityje, rusų - kinų nesan
taika atrodė netikra. Sunku 
buvo patikėti kad dvi komu
nistinės imperijos nesusi
tartų. Dabar vis daugiau 
faktų liudija, kad Kinija 
turi interesų Sibiro erdvė
je ir tuo klausimu jos nuo
monė nesikeis. Keista ironi
ja, kad ne Amerika, bet Ki
nija buvo pirmoji didelė 
valstybė, kuri apkaltino Ru
siją imperializmu ir kuri 
tiesiog jai pirštu parodė į 
pavergtas rytų Europos tau
tas. Sklinda gandai ar tei
sybė, kad nežinomos kilmės 
lapeliai buvo išmėtyti ties 
Ukraina. Juose sakoma “Ga
na vergauti rusams; jei kils 
karas - meskite ginklus”. 
Vienintelė Europos valsty
bė kuri nepasiuntė atstovo į 
Helsinkio konferenciją, buvo 
Albanija, Kinijos sąjungi
ninkė. Taip pat iš Albanijos 
yra vykdomos radijo trans
liacijos rusų ir ukrainie
čių kalbomis.

Trečias labai svarbus fak
tas kovoje už laisvę yra tai, 
kad per 30 metų rusai ne
pajėgė sukomunistinti Lie
tuvos jaunimo. Spaudos at
stovai, kurie sutiko mūsų 
žmones Lietuvoje, rašo jog .. 
"šie žmonės nevergaus; jų 
akyse ir jų laikysenoje trykš 
ta laisvės troškimas”. Veng
rijos sukilimo, ir vėliau Ka
lantos susideginimo metu 
truko tik kibirkšties, kad iš
siveržtų masinis sukilimas. 
Tad tokie išdavikai Lietuvą 
valdytų ar pardavinėtų, ši 
tauta jiems nevergaus.

Šiuo metu lietuvių tauta 
turi jau tūkstančius žmonių, 
baigusių aukštąjį mokslą 
šiame krašte ir kitur. Paly
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ginti su padėtimi prieš pir
mąjį pasaulinį karą, šiandien 
mes turime daug didesnį 
potencialą kovai už Lietuvos 
laisvę. Turime daug žmonių 
valdžios ir politiniame gyve
nime, kurie kiekviena proga 
kelia Lietuvos reikalą, ir 
palaiko gyvą visą Lietuvos 
laisvės klasuimą. Ypatingos 
reikšmės turi mūsų dalyva
vimas įvairiose tarptautinė
se koalicijose. Daug poli
tinės jėgos turi Amerikos 
Respublikonų tautybių tary
ba (jai priklauso daugiau 
kaip 1000 klubų). Ši taryba 
jau pravedė daug rezoliuci
jų, remiančių pavergtų tau
tų išsilaisvinimą. Tos tary
bos pačiose viršūnėse dirba
me ir mes, lietuviai, ir sten
giamės išnaudoti kiekvieną 
progą Lietuvos laisvės rei
kalui kelti.

Jungtinės Amerikos Vals
tybės Lietuvos pavergimo 
nepripažįsta ir bent dabar 
nėra ženklų, kad šį nusista
tymą keistų.

Mes turime šimtus drau
gų JAV kongrese. Kasmet 
per Vasario 16 minėjimus 
kongrese jie labai stipriai 
viešai pasisako už Lietuvos 
laisvę. Tokių sąžiningų kon- 
gresmanų ir senatorių skai
čius nemažėja, bet didėja. 
Pereitais metais JAV kon- 
greses griežtai atmetė pa
siūlymą suteikti Rusijai pre
kybos lengvatas ir pareiš
kė, kad Rusija tol nebus lai
koma ‘labiausiai mėgiama’ 
tauta, kol neįsives žmoniškų 
emigracijos įstatymų. Šis 
kongreso veiksmas buvo di
delis smūgis Rusijos dikta
toriams.

Vienas iš svarbiausių 
Kongreso aktų buvo paskir
ti fondus Radio Liberty ir 
Radio Free Europe trans
liacijoms, skirtoms žmo
nėms už geležinės uždangos. 
Šį įstatymą pristatė šen. 
Percy, o jam priešinosi šen. 
W. Fullbright ir kiti kairie
ji radikalai. Vykstant balsa
vimui JAV Senate, šen. Full 
brightas pralaimėjo santy
kiu 76-10, ir jam buvo suduo
tas toks smūgis, kad spaudo
je jis ilgai neištarė nė žo
džio. Dabar mes, lietuviai, 
latviai ir estai, stengiamės 
pasiekti, kad transliacijos 
būtų įvestos lietuvių kal
ba.

Šiemet, vasario 7 d., Lie
tuvos Nepriklausomybės mi
nėjimą Jungtinių Amerikos 
Valstybių Senate pravedė 
senatorius Charles Percy 
iš Illinois. Jis drąsiai pasi
sakė už Lietuvos laisvę. .

Kongresmanas Dervinski 
įnešė labai svarbią rezoliuci
ją, (H. Con. Res. 394), kurio
je reikalauja Baltijos tautų 
neišduoti Rusijai. Šiuo metu 
ta rezoliucija yra svarstoma 
Atstovų Rūmų užsienio rei
kalų komisijoje.

Taip pat yra įneštos At
stovų rūmų bei Senato re
zoliucijos, reikalaujančios 
laisvės Simui Kudirkai.

Lietuvos reikalui yra nau
dingas Europos valstybių su 
siorganizavimas į stiprią 
ekonominę ir politinę jėgą.

Reikia paminėti faktą, kad 
mūsų pačių (Amerikos lietu
vių) pastangos, keliant Lie
tuvos laisvės reikalą ne su
mažėjo, bet padidėjo. Jos, 
įskaitant Baltijos tautų 
veiksmus Helsinkyje, prade
da atkreipti viso pasaulio 
dėmesį. Lietuvių piniginė pa 
rama veiksniams, dirban
tiems Lietuvos laisvinimo 
darbą kasmet didėja. Oku
pantas tikisi, kad lietuviai 
šioje laisvės kovoje pavargs. 
Tačiau jo džiaugsmui nėra 
mažiausio pagrindo. Kokios 
bebūtų tarptautinės sąly-
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Lietuvių delegacija pas Colombijos valstybės prezidentą Misael Pastrana Borrero. Stovi 
iš kairės: dr. J. Zaranka, K. Deksnys, G. Breichmanienė, L. Virbickaitė, A. Gudinskas, R. 
Šemaitytė, N. Stasiukynienė, prezidentas M. P. Borrero su ponia, Br. Nainys, S. Sirutis ir 
kun. M. Tamošiūnas. Sady nuotrauka

gos, kiek sunki būtų mūsų 
kova - mes niekada nesiliau
sime rūpintis savo brolių 
ir seserų vargais okupuoto
je Lietuvoje ir niekada ne
sustosime kovoję už Lietu
vos laisvę.

Peržvelgę padėtį, mato
me, kad Lietuvos laisvės rei
kalas tebėra aktualus. Lietu
va tebėra gyva, ir mūsų 
draugai tebėra mūsų pusė
je. Mums labai svarbu išlai
kyti Lietuvos klausimą gyvą 
pasaulinėje spaudoje. Taip 
pat svarbu:

Remti visas gerąsias mū
sų organizacijų pastangas.

Toleruoti politines kitų 
žmonių idėjas ir kitų žmo
nių priemones, siekiant to 
paties tikslo.

Tvirtai reaguoti į reikalą, 
rašant laiškus nurodytiems 
pareigūnams.

Jungtis į politines orga
nizacijas, nes per šias orga
nizacijas mūsų balsas gali 
būti išgirstas.

Ieškoti draugų Lietuvai 
visur ir visada. Kiekvienas 
lietuvis turi tapti savo tau
tos ambasadoriumi.

Ateis laikas, kada pasau
lis vėl rašys teisingą istori
ją. Tada istorikas ras Atlan
to čarterį, kuris prižadėjo 
laisvę visoms tautoms. Jis 
ras, kad tuo čarteriu tikėjo 
lietuvių tauta. Jis ras, kad, 
tikėdami tuo čarteriu, 30 
000 jaunų vyrų (net karui 
pasibaigus) kovojo ir mirė 
už laisvę. Niekas neatėjo 
jiems į pagalbą.

Jis ras kad 100,000 Varšu
vos sukilėlių kovojo ir buvo 
sunaikinti tada, kai už Vys
los stovėjo rusų armijos, bet 
nė piršto nepajudino jiems 
išgelbėti. Istorikas sužinos, 
kad rusai neleido anglų lėk
tuvams nusileisti jų teritori
joje, kai šie vežė maistą Var
šuvos sukilėliams.

Jis ras, kad Katyno miške 
buvo išžudyta 5000 lenkų, 
dar kitur ilsisi 90,000 išžudy
tų kazokų, kuriuos sąjungi
ninkai atidavė rusams. 
Aš, kaip ir jūs, daug kartų 
save klausiau ir daug kartų 
neradau atsakymo, kodėl 
man reikėjo palikti savo tė
vų žemę, kurią mano protė
viai amžių amžiais dirbo, ir 
kodėl aš turėjau palikti tą 
kraštą, kuris yra mano tė
vynė, ir tuos namus, kuriuos 
mano tėvas savo rankomis 
pastatė. Ten aš gimiau, ten 
aš augau, ten aš dirbau, ten 
mano namai ir ten mano že
mė.

Mačiau tėvų pūslėtas ran
kas, ir mačiau jų vargą dir
bant su žeme ir statant tuos 
namus, iš kurių jie buvo iš
mesti. Jie tik vieno dalyko 
nepadarė - nepagarbino oku 
panto. Garbingi lietuviai ne
pagarbino ir nepagarbins tų, 
kurie išniekino mūsų tautą, 
išniekino mūsų Dievą ir iš
vertė mūsų kryžius ir rūpin
tojėlius. Jiems užkliuvo net 
Lietuvos globėjo Š v. Kazi
miero kaulai.

Kai kas pradeda sakyti,

LIETUVIAI PAS COLOMBIJOS 
VALSTYBĖS PREZIDENTĄ

Minint Colombijos lietu
vių kolonijos įsteigimo 25 
metų sukaktį, vasario 22 
dieną Colombijos preziden
tas Misael Pastrana Borre
ro priėmė lietuvių delegaci
ją, kurią sudarė: PLB pirm. 
Bronius Nainys, Colombijos 
lietuvių katalikų komiteto 
pirmininkas kun. Mykolas 
Tamošiūnas, Bogotos LB 
apylinkės pirmininkas dr. 
Juozas Zaranka, konsulas 
Stasys Sirutis, tautinių šo
kių gruopės Gyvataro vado
vė Genovaitė Breichmanie
nė, Bogotos lietuvių moterų 
klubo pirmininkė Nijolė Sta
siukynienė, Medelino lietu
vių jaunimo atstovė Rasa 
Šernaitytė ir Kanados lie
tuvių jaunimo atstovai, Gy
vataro nariai, Lina Virbic
kaitė, A. Gudinskas, Ka
zys Deksnys ir Lukošius, vi
so vienuolika asmenų. Pri
ėmime dalyvavo ir prezi
dento žmona. Priėmimo me
tu buvo įteikti atatinkami 
raštai. Colombijos lietuvių 
buvo paruoštas memorandu
mas, prašant prezidento 
ginti Lietuvos reikalus Jung 
tinėse Tautose, o taip pat 
buvo pareikšta padėka už lie 
tuviams suteiktą globą.

Delegaciją pristatė ir pre
zidentą pasveikino konsulas 
Sirutis. Trumpas kalbas pa
sakė Bogotos LB apylinkės 
pirmininkas dr. J. Zaranka 
ir PLB pirmininkas Bronius 
Nainys. Prezidentui ir po
niai buvo įteiktos dovanos: 
medžio drožinys, koplytstul
pis ir gintaro karoliai.

Prezidentas padėkojo už 
dovanas ir savo trumpame 

kad laikai pasikeitė, kad 
"šaltojo karo” nebėra, kad 
viskas Europoje gerai. Nie
kas nepasikeitė, niekas ne
pagerėjo.

Mes, lietuviai, nežengia
me nė vieno žingsnio atgal. 
Mes reikalaujame laisvės 
Lietuvai, mūsų siekimai yra 
kilnūs ir šventi. Tą kovą mes 
laimėsime, nes mūsų sąjun
gininkai yra Dievas ir teisy
bė. Anksčiau ar vėliau, ar 
kas nori ar nenori, Lietuva 
vėl bus laisva.

Kiek ilgai okupacija tęsis 
ir kiek ilgai rusai išlaikys 
milijonus pavergtų žmonių, 
niekas atšakymo neturi. 
Kartą juodukų vadas Martin 
Luther King, Jr. išpranaša
vo savo tautai laisvę, saky
damas “I have a dream”. 
Ir mes turime viziją:

Ateis laikas, kai nuo Bal
tijos iki Juodųjų jūrų kelsis 
pavergtosios tautos. Truks 
vergijos pančiai., ir dabar
tinė rusų imperija grius kaip 
paraližuota nusikaltėlė. Kel 
sis visos tautos, ir eis ran
ka rankon į laisvą gyveni
mą. Kelsis ir mūsų tėvy
nė Lietuva. Bus gėda tiems, 
kurie ją perdavė, ir tiems, 
kurie pagarbino okupantą. 

žodyje pabrėžė, kad šiuo me
tu pribrendo reikalas, kad 
tautos turi vienos kitom ne
laimės atveju padėti ir kad 
žmogaus laisvė turi rūpėti 
visiems, nes ji yra aukščiau
sias jo gyvenimo siekimas. 
Jis pasakė, kad Colombijos 
tauta užjaučia lietuvius, jų 
reikalus supranta ir yra pa
siryžusi padėti.

DIRVAI 
AUKOJO

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomid 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
Č. Šadeika, Farmington .. 5.00 
K. Januška, Chicago .... 2.00 
A. Šumakaris, Cleveland $5.00 
Juozas Venys,

W. Germany.................. 2.00
Vyt. Patašius, Australija 6.00
F. Salpukas. Flushing .. 7.00 
A. Vaitaitis, Littleton ... .10.00 
A. Jurgėla, Glendale .... 7.00 
A. Daugirdas, Willowick 2.00 
St. Vilinskas, Windsor .. 7.00
G. Biskis, Claredon Hills 7.00 
JAV Lietuvių Bendruomenės

Krašto Valdyba, Phila. 25.00 
X. Y., Cleveland ............... 2.00
K. Gražys, Chicago......... 5.00
J. Šepetys, Detroit ........... 2.00
K. Žukauskas,

Beverly Shores............ .  2.00
Vytautas Zdanys,

Wethersfield .................. 12.00
J. Radas, Livonia .............3.00
A. Garmus,

North Palm Beach .... 2.00
S. Mankus, Chicago.........  2.00
Malvina Jonikas, Chicago 2.00 
V. Ahdriukonis, Arlington 2.00 
Gale Klans, Woodhaven 3.00
L. Š.S.T. Vytauto Didž.

Rinktinės Valdyba,
Chicago .................. 13.00

R. Jurkūnas. Lomita .... 2.00 
Ona Žukas. Glendale .... 2.00 
P. Sakas, Palm Springs 2.00
V. Meilė. Chicago .......... 2.00
K. Trečiokas, Union .... 7..00 
J. Petrauskas. Oak Park 7.00 
T. Janulėnas. Dorchester 2.00
J. Paskųs. Detroit .......... 7.00
K. Biskis,

Downers Grove .......... 2.00
A. Pilipavičius. Juno Beach 2.00
I. Plcchavičienė,

Timbcrlake .. . ..................20.00
Pr. Stanionis. Detroit .... 5.00 
A. Jucys. Toronto .......... 7.00
J. Jankaitis, Toronto .... 7.00 
A. Matuzas. Chicago .... 2.00 
A. Penkauskas. Cleveland 2.00 
J. Z. Budrys, Chicago .... 2.00 
G. Žilionis. Ncw York .. 2.00 
M. Vaišnys. Ocean City 2.00
J. Valdys. Albion .............. 2.00
K. Matutis. Chicago .... 7.00
VI. Bložė. Cleveland ....10.00 
A. Juozaitis, Lakewood 2.00 
St. Tallat-Kelpša,

Baltimore ..................... 3.00
V. Vaitužis.

Satcllite Beach .............. 7.00
A. Lukšytė, Australia .. 7.25 
K. Narbutaitis, Cleveland 5.00 
Edv. Skopas, Cicero .... 2.00 
X. Y., Chicago ..................20.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.
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ŽODIS 'RAMUNĖLĖS’

AUTORIUI VACYS KAVALIŪNAS

30 METŲ NUO POETO JURGIO BALTRUŠAlClO MIRTIES PROGA

Jau trisdešimt metų nuo 
Jurgio Baltrušaičio mirties. 
O tačiau jis tebėra gyvas. 
Gyvas savo poežija ir ypač 
‘Ramunėle’.

Ji, kaip Maironio ‘Vasa
ros naktys’, Binkio ‘Rugia
gėlės’, Putino ‘Rūpintojėlis’, 
Aisčio ‘Peizažas’, Brazdžio
nio ‘Šiaurės Pašvaistė’ ir kai 
kurie kitų mūsų poetų eilė
raščiai, negesdama spindi 
mūsų poezijos horizonte.

Tačiau Baltrušaičio ‘Ra
munėlė’ maž kuo tėra pana
ši į čia kitų kelių poetų pa
minėtus eilėraščius. Ji tarsi 
poeto kelio uvertiūra į 
tolius, kuriuose atsiskleidžia 
jo santykiai su išoriniu pa
sauliu ir kur jo siela pajunta 
metafizinių aidesių virpe
sius.

Rabindranath Tagore, kai 
bedamas apie tapybą, pabrė
žia, kad negalima ribotis 
vien tik išorine forma. Rei
kią, sako jis, visa nušvies
ti savo sielos spinduliais ir 
pasitikti šviesą, kuri kyla iš 
matomų ir nematomų daik
tų.

Tai, ką šis didysis indų ra
šytojas, poetas ir filosofas 
yra pasakęs apie tapybą, pa
sakytina ir kalbant apie poe
ziją, o šiuo atveju - taip pat 
ir kalbant apie Jurgio Baltru 
šaičio ‘Ramunėlę’. - Tai poe
to sielos spindulių . emana
cija, kuri harmoningai susi
lieja su šviesa, spinduliuo
jančia iš pakelės ramunėlės 
žiedo, ir kuri, eidama hori
zontaline ir vertikaline kryp 
timi, išsiskleidžia likiminių 
dimensijų žmogiško kelio plo 
tuose ir suaidi Visatos psal
mės dvasiniais virpesiais.

Mūsų literatūrininkai, kal
bėdami apie Baltrušaičio po
eziją, pabrėžia simbolinj jos 
aspektą. Tačiau tai maž ką 
tepasako: simbolizmo sąvo
ka nėra lengvai apibrėžia
ma. O ieškant jo kilmės ir es
mės, reikėtų išeiti į labai to
limus - mitologinius - laiko 
plotus ir paliesti žmogaus vi
dinio pasaulio gelmes - 
sąmonę, pasąmonę bei sap
nus, vedančius į nematomos 
tikrovės sritis, ir jo santy
kius su neaiškia, neapibrėž
ta ir paslėpta išorinių daik
tų ir jų reiškinių prasme. 
Be to, ir kiekvieno kūrėjo^ 
pasaulio vizija yra individua

Jurgis Baltrušaitis

li. Individualiai ji ir atsisklei
džia jo kūryboje, kurioje jo 
siela ir nuotaika nesąmonin
gai yra susiliejusi su išorinio 
pasaulio daiktais ir, R. Tago
re žodžiais, su jų šviesos 
emanacija.
- Menas, aplamai imant, at
skleidžia ir išreiškia žmogų 
ir jo sielą, o taip pat ir jo 
santykius su išoriniu ir daž
nu atveju su metafiziniu pa
sauliu. O toji žmogaus sie
la, kiek pakeičiant Montaig- 
ne žodžius, įvairi ir nesusto
jančiai banguojanti ir tekan
ti.

Banguojanti, kaip, vėjui 
pūstelėjus, sujuda suvirpa ir 
ima siūbuoti ežero bangos, 
atskleisdamos įvairias ir be
sikeičiančias spalvines van
dens atošvaistas, pareinan
čias nuo vėjo stiprumo ir jo 
krypties. Jų tačiau pagrin
das yra vanduo, kaip įvairių 
meno srovių ir krypčių pa
grindas yra žmogaus vidaus 
pasaulis ir jo siela, atsisklei
džianti įvairiais savo pri
gimties aspektais: protu, 
jausmais, dvasia...

Gi nuo tai, kuris žmogaus 
vidinio pasaulio pradas -pro
tas, jausmai, dvasia... - kiek

EKSKURSIJOS Į LIETUVA 1974 METAIS
American Trevel Service Biūres iieit metais yra suorganizavfs 

tO grupiniu kelionių į Lietuvę. Tai yra kelionių blūras, kuris pirma
sis pradėjo orgtnizuati šias ekskursijas ir turi didelį patyrimu šioje 
srityje.

VISOS GRUPĖS LIETUVOJ PRALEIS 5 DIENAS (l dien* Kauna).
Ekskursijp išvykimo datos yra sekančios:

GEGUŽĖS MĖN. 20 D.

BIRŽELIO MĖN. 11 D.
BIRŽELIO M£N. 17 D.

LIEPOS MĖN 1 D.

LIEPOS MĖN. 8 D.

LIEPOS MĖN. 14 D. 

RUGPIOCIO MĖN. 4 D. 

RUGPIOCIO MĖN 15 D.
RUGSĖJO MĖN. 1 D.

SPALIO MĖN. 2 D.

— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 
sustoja Leningrade

— CHICAGO — 15 dienų
— CHICAGO — NEW YORK — 17 dienų — 

sustoja Helsinki
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 
sustoja Lisabonoje
— CHICAGO — NEW YORK — 17 dienų — 

sustoja Romoje
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 

sustoja Romoje
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 

sustoja Helsinki
— CHICAGO — 17 dienų — sustoja Romoje
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 

arba 20 dienų (sustojant Romoje)
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 

sustoja Helsinki

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — DALYVIŲ SKAIČIUS GRUPĖSE 
YRA RIBOTAS.

KELIONIŲ KAINOS BUS PASKELBTOS VĖLIAU.

DĖL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South VVestern Avenue

Chicago, Illinois, 60643 Tel. (312) 238-9787
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos padarome reikalingu* 

iškvietimo dokumentus. Taip pat telkiame informacijas kelionių rei
kalais po vis* Amerika ir kitus pasaulio kraštus, parduodame bilietus, 
parūpiname visas — be jokio papildomo mokesčio.

galingiau atsiskleidžia, pa
reina ir atitinkamos literatū
ros ir apskritai meno srovės: 
klasicizmas, sentimentaliz
mas, romantizmas, realiz
mas, simbolizmas ar surre- 
alizmas ir kitos.

Tačiau jų visų pagrindas 
- tikrovė, kuri įvairiai suvo
kiama ir kurios įvairūs 
aspektai vienu ar kitu laiko
tarpiu labiau akcentuojami. 
Josios suvokimas pareina ir 
nuo individualios kūrėjo 
dvasinės konstrukcijos, kuri 
netelpa griežtuose vienos ar 
kitos meno srovės rėmuose 
ir kuri individualiai ir skir
tingai atsiskleidžia jo kūry
boje.

Individualus ir skirtingas 
yra ir Baltrušaitis, kad ir 
įjungiamas į simbolizmo sro
vę, susiformavusią devynio
liktojo amžiaus pabaigoje 
Prancūzijoje ir kiek vėliau 
nuaidėjusią ir kitų kraštų 
literatūroje.

Baltrušaitis atsiskleidžia 
susitikdamas ir harmoningai 
susiliedamas su gimtosios 
mūsų žemės peizažu ir savo 
dvasios gelmėm pajusdamas 
jo melodijos prasmę:

Ranj'iėle tu baltoji,
Kad išpuoštum mano kelią,
Tu iš dulkią atsistoji,
Skaisčią pakeli galvelę...

Pirmame ketureily iškyla 
ne tik optinis ramunėlės žie
do vaizdas. Atsiskleidžia ir 
kelias, kuris čia įgyja ne tik 
simbolinę-žmogaus gyveni- 
mo-prasmę, bet tarsi nusi
tiesia ir į tolius, kuriuose 
suaidi likiminių jo žings
nių ritmas, atsiskleisdamas 
grakštaus, tačiau sukelian
čio susimąstymą ir liūdesį 
eilėraščio chorejais.

O toliau pakelės rugiagė
lė ir poetas susilieja dar in
tymiau ir dar harmoningiau. 
-- Susilieja į bendrą nesi
baigiančio ir likiminio kelio 
plotmę:

Vargui - takui pro rugienas
Tavo žiedas - džiaugsmo kraitis. 
Štai pasauly aš ne vienas, 
Jo bedugnėj ne našlaitis...

Prie kitų Baltrušaičio po
ezijos kūrinėlių čia nesusto- 
jame. Tai ir nenorėta. Tepa- 
sakytina, kad iš daugelio jų 
kyla, skleidžiasi ir aidi ta pa
ti gilios minties ir nuotaikos 
bei dvasios melodija. O joje 
atsiskleidžia ir poeto sielos

DIRVOS NOVELĖS 1973 M. KONKURSO
PREMIJOS ĮTEIKIMAS LAUREATEI 

PETRONĖLEI ORINTAITEI 
ĮVYKS Š.M. KUVU 24 U., SEKMADIENI.

3 VAL. P.P. LOS ANGELES LIETUVIU 
TAUTINIUOSE NAMUOSE

Kun. S. Yla, M. Galdikienė ir sės. Margarita Putname
atrenka parodai A. Galdiko paveikslus.

GALDIKAS, PUTNAMAS IR RĖMĖJAI

Put namą. Be to, kun. A. 
Kezys, S. J. parodys garsi
nę filmą apie dail. A. Galdi
ką. Visi lietuviai, kurie do
misi seselių gyvenimu ir 

, sielojasi lietuvišku jauni
mu, kviečiami šioje vakaro
nėje dalyvauti.

Kovo 17 d., 4:00 v. v„ 
sekmadienį, tėvų jėzuitų 
koplyčioje, bus šv. Mišios, 
kurias atnašaus vysk. Vin
centas Brizgys. 5:00 v. v. 
Jaunimo Centre visi kvie
čiami į vakarienę, kur me
nine dalį atliks solistė Pru- 
dencija Bičkienė.

Putnamo seselių rėmėjai 
tiki savo darbų reikalingu
mu, gausiai dalyvaus ruo
šiamoje pomirtinėj Adomo

CHICAGOJE Galdiko dailės parodoj ir 
taip pat rėmėjų vakarienėj.

Netrukus, Putnamo sese
lių rėmėjai Chicagoje, turės 
savo metinę šventę, kuri 
prasidės kovo 15 d., penkta
dienį. Tą vakarą Čiurlionio 
galerijoj bus atidaryta po
mirtinė dailininko Adomo 
Galdiko dailės darbų paro
da ir kartu lietuvių visuo
menė buą supažindinta su jo 
monografija. Galdiko kūri
nių monografija yra neeili
nis kultūrinio gyvenimo 
įvykis, o meno mylėtojams 
bus gera proga pamatyti ir 
įsigyti jo kūrinius. Daili
ninko Adomo Galdiko "spal
vos Odisėja” atsiskleis Čiur
lionio galerijoj nuo kovo 15 
d. iki kovo 24 d.

Apie jo tapybos vysty
mąsi ir kūrybinius ieškoji
mus kalbės dailininkė Alek
sandra Kašubienė, kuri spe
cialiai atvyksta tai šventei 
iš Nexv Yorko. Iškilmingas 
parodos atidarymas įvyks 
kovo 15 d., 7:30 v. vakaro ir 
ją atidarys Lietuvos konsu
le Juzė Daužvardienė.

Kovo 16 d.. 7:00 v, vaka
ro Jaunimo Centro kavinė
je tais vakaronė su seselė
mis. Jos kalbės svarbiais 
lietuvybės klausimais, o 

ypač apie lietuvių jaunimą 
ir apie laisvajame pasauly
je liet, vaikų mėnesinį laik

santykiai su išoriniu pasau
liu ir amžinybės aidesiais, 
kylančiais iš gimtosios že
mės peizažo. Atsiskleidžia ir 
likiminis žmogaus kelias...

Kuri šio kelio, kuriuo eina 
poetas ir iš dulkių atsisto
jusi ramunėlė, kryptis? Ne
ieškokime čia nei religinių, 
nei aplamai pasaulėžiūrinių 
Baltrušaičio poezijos pradų. 
Tačiau kitas jo eilėraštis - 
‘Apynys’ - ir poeto ragini
mas: *
Jei aukščiau tu nori lipti. 
Imk nelūžtamą ramentą 
Ir, pakeitęs diego kryptį, 
Kopk sode Į kryžių šventą...

atskleidžia krikščioniškąjį to 
kelio ir jo krypties aspektą.

raštį "Eglutę”. Jos parodys Visi kviečiami ir laukiami, 
skaidres apie lietuviškąjį Marija Remienė

Putnamo seselių rėmėjos Chicagoje: A. Laitienė, O. Gra- 
dinskienė, M. Remienė, P. Kinderienė ir S. Endrijonienė, 
besirūpinančios dail. A. Galdiko parodos suruošimu.

V. Jasinevičiaus nuotrauka

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

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

— yr. Certificates (Min. $1,000.00)

Member F.S.L.I.C.. Wa$hington, D.C. Equal Opportunity Lender

gjalnt 
Ąyitliony 
gavlngs

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

Ooen Mon., 9-8; Tue»., Thurs., Fri., 9-5; Sat.,9-1; Cloted Wed.

ĮSIDĖMĖTINAS išradi m as
Geriausia Amerikoje ir Europoje "JIB Haorptlegc-Lotion" proparotas sulaiko 
plaukų slinkimu, naikina pleiskanas, pabalina niežėjimų, plautu skilimų, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų soalvą. J18 var- 
lodami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Jraiyti vaistinių REO BLUE knygoi. 
JIB Medicinų Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei; 

2498 Dougall Rd., VVindsor 12, Ontario, Canada arba 
J. 1. B. Laboratory 1437 So. 49th. Avė., Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.
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CHICAGOS NEOLITUANAI
PAMINĖJO VASARIO 16

Š. m. vasario 24 d., Lietu
vių Tautinių Namų salėje, 
Chicagoje, Korp! Neo-Lithu- 
ania valdyba suruošė tradi
cinį Lietuvos nepriklau
somybės minėjimą.

Korporacijos herbu pa
puoštoje salėje, susirinko 
šimtinė įvairaus amžiaus kor 
porantų ir ju bičiulių.

Minėjimas pradėtas iškil
minga sueiga. Korporacijos 
vėliavą įnešė Marius Kas- 
niūnas, asistuojamas G. Va
liukėno ir E. Kniukštos. Už 
garbės stalo išsirikiavo Chi
cagos padalinio valdyba: A. 
Gulbinienė, dr. V. Dargis, V. 
Kasniūnas sr., J. Valkiūnas, 
V. Lauraitytė ir L. Hofma- 
nienė, dalyvaujant vyr. val
dybos pirm. J. Lendraičių!. 

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį 
lietuvį kailininku 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ «
Tel. 263-5826 MįIU 
(įstaigos) ir
677-8489 (buto)

185 North Wabash Avenue 2nd Flbor 
Chicago, III. 60601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Sugiedotas Lietuvos him
nas.

Pirmininkė A. Gulbinie
nė pasveikino susirinkusius 
ir prie mikrofono pakvietė 
vyr. vald. pirm. Jurgį Lend- 
raitį. J. Lendraitis savo 
kalboje priminė nepriklauso
mybės laikotarpį ir korpo- 
rantų įnašą į valstybinį gy
venimą. Linkėjo nepalūžti 
po tremties našta, o jaunuo
sius kvietė dar aktyviau įsi
jungti į mūsų tautos likiminę 
kovą. Kalbą baigė Maironio 
žodžiais:

0 tačiau Lietui 
Tik atbus gi kada: 
Ne veltui ji tiek iškentė
jo!

Ilgesnį žodį pasakė šios 

dienos prelegentas Romas 
Česas. Savo kalboje palie
tė šių dienų jaunuomenę ir 
jos pažiūrą į lietuvišką 
veiklą, lietuvybės išlaikymą 
ir gyvąjį ryšį su tėvyne. Kal
ba buvo daugiau praktiška 
ir gyvenimiška.
MENINĖ DALIS

Daiva Vaitkevičiūtė raiš
kiai padeklamavo Bernardo 
Brazdžionio ‘Raudonoji jū
ra’, o Eglė Juodvalkytė pa
skaitė Nelės Mazalaitės le
gendą “Tenai” iš partizanų 
gyvenimo. (Nevienam ir aša
ra, beklausant, nuriedėjo 
per skruostus).

A. Simonaitytė, akompa
nuojant C. Sisk, padainavo 
porą liaudies dainų, Šuberto 
Barkarolę ir ariją iš ope
ros ‘Mano dailioji ponia’. 
Bisui solistė padainavo lietu
višką dainą’Lietus lynoja’.

Korporacijos pirmininkė 
A. Gulbinienė padėkojo fil. 
S. Adomaitienei už suorga
nizavimą šios puikios pro
gramos ir prisegė gėlę. Taip 
pat po gėlele buvo apdova
notos ir visos programos at
likėjos.
BAIGMĖ

Minėjimas buvo suruoštas 
gerai. Kalbos ir meninė dalis 
neperkrauta, užtruko apie 
pusantros valandos. Viską 
pravedė ir programą išpil
dė vien tik jaunieji korpo- 
rantai-ės. Atrodo, kad po 
didesnių pastangų ir rūpes
čių, jaunieji vis daugiau ir 
daugiau pradeda įsijungti į 
lietuvišką veiklą. Nuogąs
tavimai, kad po mūsų nieko 
neliks, neturi pagrindo. Be
rods, ir didysis minėjimas 
Maria salėje buvo pravestas 
jaunųjų. Tai labai pagirtinas 
dalykas.

Grįžtant prie korpora
cijos minėjimo, reikia palan
kiai įvertinti jaunąsias me
nines jėgas ir tautinių šo
kių šokėjus. Visi turėtumėm 
jų užmojus ir pastangas vi
sokeriopai remti.

A. Juodvalkis
• Sol. Elena Blondytė ko

vo 24 d. koncertuos Bosto
ne, Piliečių Klube, Minkų 
radijo programos parengi
me. Jai akompanuos V. Va- 
syliūnas.

• Cambridge, Mass. lie
tuvių kolonija iškilmingai 
paminėjo Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo su
kaktį vasario 10 d. Kalbėjo 
Elena Vasyliūnienė. Ta pro
ga buvo surinkta aukų 179 
dol., kurie pasiųsti ALTui.

MAINTENANCE 
MECHANIC 

NEEDACHANGE?
OWENS CORN1NG FIBERGLAS has 
a continuing need for maintenance 
mechanįcs with general plant main
tenance experience in a heavy manu- 
facturing environment. Our team of 
over 50 maintenance mechanics per- 
form preventive maintenance and re- 
paif on »uch systems, eųuipment as 
air power systems, beit and chain 
conveyor systems, variable speed 
bearings, drives.hydraulics, and trans- 
missions. If you have experience in 
these areas, can read blueprints, are 
weld, cul and burn, you are probably 
the man for the , job. This may be 
the change you are looking for. Apply 
in peTson to Employment Office ot 
call, 964-9814 to arrange an inter- 
view.

We are an Equal Opportunity 
Employer

OWENS CORNING 
FIBERGLAS 

7000 McLarin Rd.
Fairburn, Ga.

(14-23)

MAINTENANCE.
Ppsitions abailable for experi- 
enced maintenance people in 
electricity and general plant 
maintenance.

ALSO 
JOURNEYMEN 

TOOL & DIE MAKERS 
Mušt be able to sėt up work 
from blue prints & elose toler- 
ance. Also apprentices accepted, 

Industrial 
Electronic'Rubber Co. 

8589 Darrow Rd. 
Twinsburg, Ohio 44087 

______________________________ (18-22) 

TURRET LATHE 
OPERATORS

Call Mr. Stan Ubick — 
216-391-2626

PAL-VIN MACHINE & 
MFG. CO.

1419 E. 40th
An Equal Opportunity Employer 

(18,20)

PRESS BRAKEMAN
Experienced Only Apply 

Excellent job with paid benefits

Stahl Metai Products 
4750 W. 160 

Cleveland, Ohio 
or call 216-267-0330 

_______________________________ (18-20)

VVELDERS & FITTERS 
Who Are Presently 
MISEMPLOYED

We are a small (locally) shop. 
(Large. internationally). Look- 
ing for good men with Mig & 
Are experience, who want to bet- 
ter themselves.
First and 2nd shifts to START 
N0W.
We offer to the right individuals
• Excellent hourly rates
• With excellent shift premium
• Paid hosp. & insurance
• 9 paid holidays
• Free uniforma & tools
• Attendance bonus
• Excellent vacation program
• Safety shoe allowance
Ali inquiries are held confiden- 
tial! Evenings and Saturday by 
appointment.

I would likę the chance to 
discuss YOUR future.

With DEMAG, 
216-248-7990

(18-20)

DRAFTSMEN
AND

DESIGNERS 
ELECTRICAL— 
MECHANICAL

EAST WEST
216-942-6930 216-241-1971

REGCO INC.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

RUBBER MOLO MAKERS 
TOOL MAKERS 

MAiCHINISTS 
JIG & FIXTURE

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & elose tolerance. Also 
accepted men with a minimum of 2 
yesrs. Steady work & fringe bnefits.

Apply call or write 
MONROE TOOL CO.

RT. 7 SPARTA PIKE'. 
LEBANON. TENN. 3 7087 

615-444-6840
(18-24)

WANTED JOURNEYMEN

IST CLASS SKILLED 
TOOL-DIE DESIGNER 

3-4 yrs. exper. in designinR. Ali types 
of press room dies.

Salary open
ANGE TOOLING & ENGINEERING 

CO.
5100 S. 35lh St.

Port Smith, Arkansas 72901
Jim Curlis 501-646-5564

(18-20)

\VANTED JOURNEYMEN 
BORING MILL 

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & elose tolerance.

AFTERNOONS
Full Benefits. Bonus.
Full time. Overtime 
FIRWOOD MFG. CO. 

23915 Kean, Dearborn, Mich.
313-274-5100

(18-20)

VASARIO 16 FLORIDOJE
Š. m. vasario 16 d. 2 vai., 

iškilmingomis pamaldomis ir 
vietinio skyriaus vėliavos 
šventinimu, Palm Beach ir 
apylinkės lietuviai iškilmin
gai paminėjo 56 nuo < Lie
tuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo metines. Iškilmin
gas pamaldas laikė kun. 
Bielskus.

Dar prieš pamaldų pra
džią, tautiškais rūbais pasi
puošusi F. Dirsienė, Lietu
vių Klubo vicepirmininkė, 
lydima V. Tomkaus ir Pi
lipavičiaus atnešė Lietuvos 
trispalvę, kuri čia pat ir pa
šventinta. Šią vėliavą Klu
bui padovanojo Bieliūnienė.

Kun. Bielskus pritaikyta
me pamoksle ragino gausiai 
susirinkusius tautiečius nie
kada neužmiršti savo Tėvy
nės šiandien kenčiančios bol
ševikinę okupaciją. “Mes gy
venantieji laisvėje privalo
me visada neužmiršti, jog 
mūsų broliai okupuotoje 
Lietuvoje su savo mintimis, 
kurių negali niekas paverg
ti, šį momentą yra su mu
mis”, pabrėžė kun. Biels
kus.

Minėjimo pradžioje A. 
Dirsienė pakvietė visus susi
rinkusius susikaupti vienai 
minutei ir prisiminti visus 
žuvusius dėl Lietuvos lais
vės. Perda-vusi vesti minėji
mą St. Balčiūnui, ji kvietė 
Znotinienę padeklamuoti 
šiai šventei pritaikintą eilė
raštį. Po Znotinienės St. Bal
čiūnas pakvietė R. Bieliūnai- 
tų perskaityti Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
aktą.

JOB
OPPORTUNITIES

Our company is a long established major manufacturer 
of sheet metai products. We have enjoyed rapid steady 
growtli and now have new opportunities for experienced 
personnel. Bud Radio offers good starting rates and 
excellent fringe benefits. We are now accepting applica- 
tions for the following;

• SHEAR OPERATOR
• P0W.ER BRAKE OPERATOR
• MAINTENANCE MECHANIC

Qualified Applicants Apply In Person 
Weekdays 9 A.M. To 5 P.M.

BUD RADIO, INC.
4605 E. 355 St. 216-946-3200

Willoughby, Ohio 44904
An Equal Opportunity Employer

(18-22)

DIE MAKERS
FLORIDA

World’s fastet growing manufacturer of electrical svritehes has 
immediate openings for top joumeymen at modera aircondi- 
tioned plant in SUNNY FLORIDA. Die makers will build, 
maintain and troubleshoot small, high-speed, progressive dies. 
These are permanent positions — top salary — overtime — full 
benefits. Please call or ivrite:

M r. Tony Gebell
UID ELECTRONICS

Division of AMF, Ine.
4105 Pembroke Rd. Hollywood, Fla. 33021

305-981-1211
An Equal Opportunity Employer .

PROJECT ENGINEER
Responsibility will include all phases of design and project 
work in a medium-size hose plant. We are particularly in- 
terested in a person who has a mechanical background in hose 
manufacturing machinery.

Starting salary commensurate with background and experience 
Excellent benefit program.
Send detailed confidential resume, including salary require- 
ments to:

Mr. John M. Kruzel 
AEROQUIP CORP. 
Republic Rubber Div.

1410 Albert St., Youngstown, Ohio 44501
An Equal Opportunity Employer

(18-19)

Šiai dienai pritaikintą žo-
dį buvo pakviestas tarti V. 
Bražėnas, atvykęs į Palm 
Beach iš Fort Meyers, Fla. 
Savo išsamioje kalboje pre
legentas skatino visus susi
rinkusius būti nepavargstan
čiais kovotojais dėl Lietu
vos laisvės. “Mes neprivalo
me net prileisti; kad mes 
esame maži, kad mes maža 
ką galim nuveikti. Atsimin
kime, kad ir pačius didžiau
sius kalnogriūvius pradeda 
nekokios nors nuo kalnų be
siritančios uolos, bet, daž
niausia, tik kokia netyčia 
mažo paukštelio paliesta 
snaigė! Mes privalome skelb
ti • mūsų visiems artimie
siems amerikiečiams kokią 
didžiulę skriaudą jie daro 
patys sau nekovodami už 
bolševizmo pavergtų tautų 
išlaisvinimą”, kalbėjo p. Bra
žėnas.

Visų, padėka taip pat pri
klauso solistei Daugėlienei 
savo skambiu dainavimu pri- 
davusiai daug iškilmingumo 
šios dienos paminėjimui.

Reikia paminėti, kad į mi
nėjimą gausiai susirinkusie
ji iš apylinkės ir vasarojan- 
tieji Tomkų ir Pilipavičių 
-Dirsių moteliuose lietuviai 
suaukojo Tautos Fondui 304 
dol., LB 20.00 ir bažnyčios 
reikalams $36.76.. (br)

• The Catholic News, iš
einąs Buffalo, N. Y., praei
tų metų Nr. 46 įsidėjo Jur
gio KuŠleikos ilgą straipsnį 
apie religinį persekiojimą 
sovietų okupuotoje Lietu
voje.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 185th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRĄ DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnūs William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai; Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

Mokyt. Vida Augulytė 
prašo pranešti, kad šv. Ka
zimiero lit. mokyklai minint 
Vasario 16-ją, išdalintą mo
kiniams raštą parašė ne ji, 
kaip buvo Dirvoje paskelb
ta, bet 12-to skyr. mokinys 
Remigijus Belzinskas. Ji tik 
paskatinusi mokinius Vasa
rio 16 proga pagarsinti Lie
tuvą ir jos dabartinę padė
tį visose jų lankomose ame
rikietiškose mokyklose ir 
sudarė sąlygas jiems tuo

Clevelando Vysk. Valančiaus Lituanistinę mokyklą baigu
sios ir gavusios atestatus: R. Giedraitytė, L. Švarcaitė ir D. 
Marcinkevičiūtė.

reikalu pasitarti bei išsi
rinkti vadovus. Visą darbą 
— lapelių paruošimą ir at

Everybody has his 
own idea oian office.

UNITED STATĖS ARMY RECRUITING STATION
RM.201, 9802 EUCLID AVENUE 229-5256/3718 CLEVELAND, 0H 44106

Tbdayk Army wants to joinyon.

V. Bacevičiaus nuotrauka
spausdinimą, trispalvių žen
kliukų padirbimą, maldų pa
rašymą — atliko patys mo
kiniai.

Į CLEVELANDO PAREN6IMU 
I_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

KOVO 23 D. Kaziuko mugė. 
Nauj. parapijos salėje.

BALANDŽIO 20 D. Pavasari
nis balius. Rengia Liet. Inž. ir 
Architektų S-gos Clevelando sk. 
ir Ohio Liet. Gydytojų D-ja Lie
tuvių Namuose. Pradžia 7:30 v.

BALANDŽIO 20 D, Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mokyk
los pavasario balius.

BALANDŽIO 28 D. Grandinė-, 
lės pasirodymas CCC Teatre.

GEGUŽĖS 4 D. A. Kairio dra
ma iš 1941 m. sukilimo. Nauj.pa- 
rapijos salėje.

GEGUŽĖS 5 D. birutiečių pa
rengimas.

.GEGUŽĖS 12 D. Skulptoriaus 
P. Baltuonio.kūrinių paroda 
Europa Travel Service salėje. 
Rengia Korp. Giedra.

GEGUŽĖS 19 D. Motinos' die
nos minėjimas. Rengia šaulių 
kuopos moterų sekcija Lietuvių 
Namuose. Pradžia 4 vai. p.p.

BIRŽELIO 23 D. Pensininkų 
klubo Joninės.

SPALIO 12 D. Dirvos balius 
Lietuvių Namų salėje.KOVO 17 D. Diplomato-poe- 

to J. Baltrušaičio paminėjimas 
Lietuvių Namuose. Pradžia 4 
vai. p.p.

LAPKRIČIO 23 D. Lietuvos 
kariuomenės šventės minėji
mas. Rengia LVS Ramovė.

Vysk. Valančiaus Lituanistinės mokyklos mokiniai suvai
dinę Putino poemą ‘Vergas’. Vaidino T. Palubinskas, G. Puš- 
korius, J. Mickevičiūtė, A. P alūnas, L. Nasvytis, A. Raz- 
gaitis, R. Palūnaitė, V. Janavičiūntė ir kiti.

V. Bacevičiaus nuotrauka.

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus.

Automatinė, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★

Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 
naujoms statyboms, priestatams ir 

remontui.
★

Už reguliarius taupymo indėlius 
mokama

Už terminuotus taupymo pažymėjimus 
mokama 6V2% — 7^2%

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $20,000.

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

parduodami JAV bonai.
★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland, Ohio *44119 
6742 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44112 
14406 Cedar Rd., University Hts., Ohio 44121

★

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

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

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

7 DIENOS
ČIKAGOJE...

CLEVELANDO LIETUVIŲ ŠIMTMEAIUI ATŽYMĖTI 
PAMINKLO STATYBOS 

DARBŲ IR PAJAMŲ - IŠLAIDŲ APYSKAITA

1. AUKOS TAM1NKLUI STATYTI
Mecenatai

(Įmokėję po $500.00)
fcun. J. Angelaitis, A. Buknis, Vyt. 

Cfvlnskas, V. ir T. Cesnai, J. ir S. De 
Righters, A. W. E; Jakubs, V. P. Glu- 
godai, Dr. D. Kesiūnaitės atminimui 
(įmokėjo St Radzevičiūtė), Lietuvos 
Vyčiai, J. A. Kweder, A Masilionis, F. 
ir G. O’BelI ir šeima, J. ir R. Sadaus
kai, A. ir J. Zorubai.

Sponsoriai
(paaukoję po $300.00) 

Ateities Klubas $314.00
(Aukotojai išvardinti atskirai)

E., ir H. Baltakiai, K. Eidukaitis, J. ir 
A. Kančiaus šeima, W. ir A. Kančiaus 
šeima, Lietuvių Bendruomenė, A. ir V. 
Mačiokai, Balio Rėkaus atminimui 
(įmok. Ap. ir V. Senbergai), J. M. Ša
mas Dr. J. ir B. Skrinskai, Superior 
Sav. ir Loan Ass. J. Wayionis, St. ir 
K. Ziedoniai.

$112.20 — Ed. Kersnauskai.
$100.00 — Clevelando Skautija. 
$75.00 — Dr. Stp. ir G. Matai 
$50.00 — J. Balbatas, S. Butrimas,.

W. Dautas, J. Kijauskas, J. ir M. Miko- 
niai, Stp. Radzevičiūtė, Ad. Masilionis.

$35.00 — Petras Mikoliūnas.
$30.00 — Pr. Karalius, Dr. J. Masi

lionis.
$27.61 t— buv. Liet. Namų Draugi- 

ja(įmok. Ve. Gecevičius).
$25.00 — ALT Clevelando Skyrius, 

Liet. Kat. Mot. S. 36 kp., L.V.S. Ramo
ve, Dr. A. ir N. Čepuliai, A. Kartelius, 
Alb. ir Gen. Karsokai, V. ir A. Mau
ručiai, S. Nastopkienė, A. Navickienė, 
A. ir K. Sadauskai.

$20.00 — A Bielskis, B. Deives, F. 
ir E. Eldimtai, P. Jurgutavfčienč, J. 
Kaklauskas, Alf. ir O. Mikulskiai, R. 
Kudukio pagerto, komiteto įnašas, Dr. 
K. Pautienis, Pr. ir P. Petraičiai, E. ir
J. Stepą), J. Stravinskas, J. Malskis.

$15.00 — A ir R. Babickai, Dr. Bri
džius, L ir R. Bubliai, V. Degutis, G 
Penkūnas, J. ir O. Žilioniai.

$10.00 -r- S. Ir E. Alšėnai. D. ir N. 
Balčiūnai, Dr. J. Balčiūnas, Ram. Bai
sūnas, M. Balys, P. ir O. Banloniai,
K. Budrys, J. Damušis, B. Galdžiūnas, 
A. Gailiušis, Br. Gražulis, Ad. Gry
bauskaitė, Mae Iešmantienė, Z. Ir E. 

Jakuliai, V. ir O. Jokūbaičiai, A. ir A. 
Jonaičiai, Dr. E. Juodėnas. Ant. Kava
liūnas, Jul. Kazėnas, J. Krištolaitis, A. 
Lakačiauskas, A Kijauskas. E. Mal- 
canas, O. ir B. Maželiai, P. ir E, Mik
čiai,?. Modestavičienė, V, ir V. NykŠ- 
tėnai, Alg. Pautienis, J. Puškoriūtė, V. 
ir O. Rociūnai, P. Sejonas. Ver. Sa
dauskienė. P. Skardis, Dr. J. Stankaitis, 
V. Stankaūskas, SLA — 136 kp., Br. 
Snarskls, Herir. Stasas, H. ir R. Ta- 
tarūnai, P. ir M. Titai, R ir S. Žiedo- 
niai, V. ir V. Ziedoniai, P. Zigmantas.

$8.00 —• P. Kltorys.
$5.00 V. ir S. Akelaitis, A. Alkaitis, 

V. Augulytė, VI. Bačiulis, M. Bamiš- 
kaitė, A. ir St Barzdukai, Mar. Bly
nas, O. Gelažius, V. Januškis, G. Jieš
mantienė, V. Kasakaitis, J. Kalvaitis 
S. ir S. Laniauskas, Ig. ir A. Malėnas, 
A Mflcoliūnas, V, ir A. Miškinis, Ad. 
Neimanienė, V. Palonas, V. Ir N. Palu
binskai, J. Pikturna, K. Ralys, O. Rum- 
butiesvė, P. Salasevičienė, D. ir D. Sta- 
niškiai, J. ir A SuŠinskaL E ir R Šit 
galiai, JuL šumakarienė, K. Vaičeliū- 
nienė.

.$3.00 — A Bakūnas, V. Brizgys, P.
O. Žilinskai.

$2.00 — P. Ežerskis.
$1.00 — Grabliūnas, Dr. Gruzdys, A 

Korsakas, Kaubrick.
Pajamos:
Gauta aukų ...................... $12,532.81
% už banke laikytus pini
gus ir įvairios kitos papa- 
mos ..........   $435,51

Viso gauta $12,968.32

Išlaido#:
1. Pamatų iškasimas ir iš

liejimas ....................... $970.29
2. Akmens plokščių apdir

bimas, raidžių iškali
mas, koplytėlės kry
žiaus ir Rūpintojėlio 
stovylos įmontavimas .. $3254.74

3. Paminklo pastatymas .. $3500.00
4. Skulptūra ir bareljefas $500.00
5. Vėliavų stiebai ir |moi>

tavimas ........   $675.30
6. Elektros įvedimas ....... $67.18
7. Kryžius ........  $1301.28
8. Koplytėlės padarymas .. $1107.45
9. Lenta mecenatams at

žymėti ..........   $414.50
10.. Suolai prie paminklo .... $240.10
11. Darželis ...................... $278.49
12. įvairios kitos išlaidos $546.99

Viso išleista $12,856.32
Likutis $112.00

Balansas $12.968.32

Paminklo pašventinimo banketo — 
koncerto, įvykusio 1973 m. gegužės 
13 d., apyskaita:

Gauta pajamų ...........  $1183.00
išleista .............................. $1182.27

Likutis $0.73
K. Žiedonis,

LB Ohio Apygardos Valdybos ir 
Paminklui Statyti Komiteto 

Pirmininkas 
Pr. Karalius

Ohio Apygardos V-bos narys 
ir Komiteto talkininkas

Revizijos komisija, susidedanti iŠ 
Jurgio Malskio, Antano Mikoliūno, Ig
no Visockio ir Juozo Žilionio, 1974 
m. sausio mėn. 19 d. patikrinusi Pa
minklo statybai surinktų aukų lapus 
bei išlaidų pateisinamuosius dokumetv- 
tus, rado, kad apyskaita atitinka vi
sus turimus dokumentus.

—--------- o ———
Paskelbiant šią apyskaitą, yra pra

vartu paminėti tuos asmenis ir orga
nizacijas, kurių pastangų, darbo i* 
aukų dėka naujosios parapijos aikš
tėje buvo pastatytas šis gražus ir pras
mingas lietuvių paminklas.

Projektui paruošti, lėšoms tėlktl ir 
daroams organizuoti bei vykdyti bu
vo sudarytas komitetas iš. LB Ohio 
Apygardos Pirmininko Kazio Žiedo 
niOj architfekto Edv. Kersnausko, Juo
zo Sadausko, inž. Vlado Gyvo ir muz 
Alfonso Mikulskio. Bene daugiausia 
sielos į visą darbą įdėjo paminklo au
torius arch. Edv. Kersnauskaš, kuris 
sukūrė projektą ir vadovavo statybos 
darbams. Visą organizacinio darbo bei 
visų, su paminklo statyba ir jo pa
šventinimu susietų, rūpesčių naštą sėk
mingai išnešė ant savo pečių pirmi
ninką.* K. žiedonis. Iždininkas Juozas 
Sadauskas, nepalūžtančios energijos ir 
pasišventimo žmogus, sutelkė gausų 
mecenatų ir sponsorių būrį, kurie su
dėjo paminklo statybai virš $8000.00. 
Kitos sumos buvo gautos kitų komite
to narių pastangomis. Aukotojų sąra
šuose yra 148 šeimos ir paskiri as
mens bei organizacijos. Iš organiza
cijų paminėtinos vra šios. Lietuvos Vy
čiai. Ateities Klubas, Lietuvių Bend
ruomenė, Superior Savings & Loan 
Ass. bankas, Clevelando Skautija, ALT 
Clevelando skyrius LVS Rartiovė, 
LKMS 36 kp., SLA 136 kp., buv. Liet 
Namų Draugija.

Nauj. parap. klebonas kun. J. Ange
laitis, kurs nuoširdžia! pritarė pamink

lo satymo idėjai, pats kaip mecenatas 
prisidėjo su $500.00 auka,

paruostam; paminklui pamatus Ir 
vykdant pačią statybą, o taip pat su- 
tvarteant visą aplinką reikėjo atlikti 
daug jvairių darbų. Čia paminėtini 
Edv. Kersnausko talkininkai inž. Vyt. 

Civinskas, v. sktn. Vald. šenbergas ir 
V. sktn. Vvt Jokūbaitis, kurių darbu 
ir pastangomis atlikti svarbūs pamink
lo koplytėlės bei jos detalių darbai 
sutaupant keletą tūkstančių dol. Pa
minklo apsodinimo dekoratyviniais 
krūmais — medeliais išlaidos neįrašy
tas į apyskaitą, kadangi ir medelius 
davė ir savo poros dienų darbą atliko 
dipl. miškininkas Z. Dautartas, neim
damas už tai atlyginimo (auka virš 
200 dol.). Daug kruopštaus darbo n 
menininko nuovokos įdėjo f>t. Ignata
vičius, paruošdamas paminklo modelį 
ir reikalingas, formas bronzos Medi
niams koplytėlės kryžiaus — saulutės 
konstrukcijai. Chicagiškis skulptorius 
R. Mazoliauskas labai vykusiai į pro
jekto visumą įkomponavo Rūpintojėlio 
skulptūrą įr nežinomo kario galvos 
bareljefą. V. sktn. Iz. Jonaitienė pa
siuvo ir DLK Birutės dr-jos vardu pa
minklui padovanojo dvi tautines vėlia
vas. Propagandinius paminklo projek
to bei modelių atvaizdus gražiai pa
ruošė J. Vyšnionis. Nemaža nuotrau
kų pagamino VI. Bacevičius ir J. Garla. 
Statybai leidimą išrūpino inž. J. Au- 
gustinavičius. Paminklo statybos dar
bus atliko visa eilė mūsų žmonių: J. 
Sadauskas, J. Mekeša, S. Butrimas, J. 
Visockas, A. Styra, P. Vaiginis, V. Že
maitis, K. žiedonis, A Masilionis, K. 
Eidukaitis, J. Urbšaitis, J. Bartkus, 
Alf. Mikulskis, V. Zagarskas, P, Mi
koliūnas, Alb. Sušinskas, V. Abraitis, 
Fel. Eidimtas, J. Malslkis, DŽ. Kižys, L. 
Čepulis, R. Staškus, Andr. Kazlaus
kas ir kiti.

Amerikiečių firmos, atlikusio# stam
biuosius darbus, buvo: Agresta C. A 
Construction Co. nemokamai atliko 
cemento iškirtimo darbą (atlyginant 
tik darbininkams). St Clair Cut Stone, 
Inę> paruošė akmens plokšte#. Art 
Brass & Aluminum Castings, Ine. atli
ko bronzinių paminklo dalių atlielimo 
darbus. Philip Grane Co. sumontavo 
paminklo dalis.

Paminklo šventinimo ceremonijas, po 
to sekusį banketą organizavo Lietuvių 
Bendruomenės Ohio Apygardos valdy
ba drauge su paminklo statymo komi
tetu.

Pr. Karalius,
Ohio Apygardos Valdybos nary# ir 

Paminklui statyti komiteto 
talkininkas

(Atkelta iš 8 psl.) 
vaujančiųjų veiksnių atsto
vai - išvirsta iš kojų ir aukš
tielninki sugriūna. Tuo ir 
baigiasi spektaklis, tarsi pa
tvirtindamas ir anapus At
lanto okupantų skelbiamą 
mūsų niekinimą, kad mūsų 
visuomeninė bei politinė 
veikla artėjanti prie saulė
lydžio... Kai šią savo liūdną 
pabaigos nuotaiką perda
viau kai kuriems savo 
šeimos artimiesiems, susi
laukiau atsakymo: “Tu esi 
senų pažiūrų žmogus, tu nei
ni kartu su gyvenimu...”

♦ APLAMAI “Antro kai
mo” spektakliai, neskaitant 
vieno kito liūdnesnio niuan
so, paliko tikrai gerą įspū
dį. Šalia sėdėjęs kun. J. 
Prunskis radęs ir daugiau 
nešvankumų, ypač kiek tai 
lietė seksą. Bet man atrodo, 
kad ‘Kompiuterinis supora- 
vimas’, lietęs seksą, buvo 
labai alegoriškas škicas ir 
kai kurie vyresnės kartos 
žiūrovai jo nesuprato. Kaip 
ryškiausia charakterų kūrė
ja, regis, pasireiškė Vaiga- 
lė Kavaliūnaitė, pernykŠčiuo 
se pastatymuose dar buvu
si gana žalia. Žinia, gegu
žės 5 d. 'Antras kaimas' 
vyksta į Clevelandą. Siūly
čiau clevelandiečiams, kurie 
supranta juoką, spektaklį 
pamatyti. Gi premjerinį 
spektaklį Chicagoje lydėjo 
gal ne tiek audringi plojimai, 
kiek pakilus juokas, karto- 
jęsis kuone kiekvieną minu
tę.

TOOL R00M
Lathe hands and tool makers for 
night shift,

Near Brook Purk
West 130 Street

Call Mr. Tardio, 216-267-6200 
(15-24)

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



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PARAMA MOSI! 
SPAUSTUVEI 
ATNAUJINTI
Kaip jau rašėme, naujoji 

rinkimo mašinėlė nupirkta 
ir Dirva ja renkama, tačiau 
ji atsiėjo žymiai brangiau, 
negu pradžioje buvo numa
tyta: su dviem naujais 
šriftais ir visais priedais 
kainavo 8,219.55 dol.

Iki šiai ciiėnai malonūs 
Dirvos skaitytojai mašinė
lės įsigijimui suaukojo 
G,530.25 dol. Skolai pilnai 
išmokėti, neužtraukiant 
banke paskolos, mums dar 
reikia 1,680.30 dol.

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

PADĖKA
Mirus mūsų mylimom sesutėm

A. A. ELENAI ŽILINSKAITEI-SNARSKIENEI 
Lietuvoje, Kaune-Aleksote, 1973 m. gruodžio mėn.
25 d. Liko vyras Kazys, trys sūnūs Narimantas, 
Kęstutis su šeimomis ir Algis.

A. A. MAGDUTEI 
ŽILINSKAITEI-AUKŠTIKALNIENEI 

mirus Australijoje, Melbourne, 1974 m. sausio 17 
d. Liko vyras Pranas, du sūnūs Rimas ir Jonas. 
Taip pat liūdi abiejų mirusių seserų Lietuvoje 
sesuo Marytė Mikšienė su šeima ir brolis Jonas 
Žilinskas su šeima.

Už pareikštą mūsų visai šeimai užuojautą 
nuoširdžiai dėkojame: mieliesiems giminėms, 
draugams, pažįstamiems. Užprašiusiems šv. Mi
šias, pareiškusiems mums paguodos žodžius laiš
kais ir asmeniškai mūsų liūdesyje, širdingas ačiū 
Čiurlionio Ansambliui ir jo vadovams p.p. Mikuls- 
kiams.

Liūdinčios seserys,
Antanina Vaičaitienė su šeima ir 

Ona Dailidienė

A. A.

A. BARZDUKIENĖS

vyrui gerb. p. STASIUI BARZDUKUI, 

dukrai AUŠRAI, sūnums GYČIUI ir 

ARVYDUI su šeimomis mūsų nuoširdi 

užuojauta

ALBINAI BARZDUKIENEI

mirus, jos vyrui STASIUI BARZDU

KUI, dukrai ir sūnums su šeimomis 

reiškia nuoširdžia užuojautą ir drauge 

liūdi

• Marija Bačiūnienė, Chi
cagoje, spaustuvės masinos 
skolai sumažinti atsiuntė 
100 dol.

• ALT S-gos Philadelphi
jos skyriaus valdyba spaus
tuvės mašinoms įsigyti at
siuntė 50 dol.

• Antanas Anicetas Ba
lys, Chicagoje, per Vilties 
d-jos pirm. K. Pocių naujų 
mašinų skolų padengimui 
atsiuntė 20 dol.

• Simas Kašelionis, Chi
cagoje, Dirvos kasmetinių 
novelės premijų mecenatas, 
kad Dirvos spausdinimo ma
šinos suktųsi, jų atnaujini
mui atsiuntė 53 dol.

• ALT S-gos Los Angeles 
skyrius metiniame susirin
kime, svarstant tautinės 
spaudos rėmimų, naujai įsi
gytos rinkimo mašinos sko
los išmokėjimui sudėjo 100 
dol., kuriuos skyr. pirm, ir 
Vilties d-jos vicepirm. A.

Čiurlionio Ansamblis

Steponas Nasvytis

Aldona ir Juozas 
Augustinavičiai

Mažeika atsiuntė Dirvai. 
Mašinų įsigijimui aukojo: 
Dr. P. ir E. Pamataičiai 10 
dol., E. ir H. Balceriai, R. 
Jurkūnienė, F. Masaitis, A. 
ir V. Mažeikai, J. ir M. Nau
sėdai, M. Vaičienė po 5 dol.. 
J. Rukšėnienė 3 dol. ir ALT 
S-gos Los Angeles skyrius 
57 dol. viso 100 dol.

• Albertas Vaitaitis, 
Littleton, Col., mašinų sko-
lai sumažinti atsiuntė 10 
dol.

• Algirdas Gustaitis, Los 
Angeles, Ca. mašinų fondui 
atsiuntė 5 dol.

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

• Skaitytojų dėmesiui. 
Paštui nuo kovo 2 d. pa
branginus laiškų persiunti
mą, prašome Dirvai adre
suotus laiškus pilnai apmo
kėti, kad nereikėtų primo
kėti. Už paprasto laiško 
siuntimą mokama 10 c., už 
oro paštu 13 c.

žymiai pabrangintas kny
gų ir laikraščių persiunti
mas.

• Petras Pečenkis, gyv. 
Elizabeth, N. J., įstojo į Vil
ties draugiją su 10 dol. įna
šu. Sveikiname naująjį vil- 
tininką.

• Stasys šimoliūnas, gyv. 
Detroite, nuoširdus tautinės 
spaudos rėmėjas, savo įnašą 
Vilties draugijoje padidino, 
atsiųsdamas dar 15 dol. 
Ačiū.

• JAV LB Krašto Valdy
ba atsiuntė per ižd. P. Mita
lą Dirvai paremti auką 25 
dol. už patalpinimą krašto 
valdybos apyskaitos. Ačiū.

• LŠST Vytauto D. rink
tinės valdybos nariai sudė
jo 13 dol., ir atsiuntė per 
ižd. Ant. Balčytį, kad būtų 
užprenumeruota Dirva Tur
kijoje kalintiems Pranui ir 
Algirdui Bražinskams.

• ALT S-gos Detroito 
skyrius, per ižd. P. Dalinį 
atsiuntė 50 dol., apmokėji
mui oro pašto išlaidų, kad 
Dirva greičiau pasiektų 
Turkijoje kalinamus Bra
žinskus.

Šį sumanymą iškėlė susi
rinkime V. Alantas, kuriam 
pritarė skyr. pirm. J. Švoba 
ir visi nariai. Tokiu būdu 
Dirva Bražinskus pasiekia 
oro paštu per 3 dienas, vie
toj keliavusi laivais porą 
mėnesių. Bražinskai dėkin
gi detroitiečiams už tokį 
greitą Dirvos pristatymą.

• V. Zdanys, Wetersfield, 
Conn., atnaujindamas pre
numeratą, pridėjo auką Dir
vai paremti 12 dol. Ačiū.

• Danys Mekišius, visuo
menininkas ir Lietuvių Fon
do atstovas Long Beach, 
Calif. sunkiai yra susirgęs 
ir guli San Mary’s ligoninė
je pusiau suparaližuotas.

A. A.

ALBINAI BARZDUKIENEI 
staigiai mirus, giliam liūdesy pasilikusius jos vy
rą STASĮ BARZDUKĄ. dukrą AUŠRĄ ir sūnus 
ARVYDĄ bei GYTĮ su jų šeimomis nuoširdžiai 
užjaučia

.Jūratė ir Vitas Kokliai

A. A.

ALBINAI BARZDUKIENEI 
mirus, jos vyrą PLB Garbės pirmininką STASĮ 

BARZDUKĄ, dukrą AUŠRĄ, sūnus ARVYDĄ ir 

GYTĮ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame

Neries Invest. Klubas

VLADAS BUTĖNAS
• VISI gerai žinome, kad 

Amerikos žmonės mėgsta 
humorą ir televizijoje links
mos programos dažnai nu
stelbia kitas. Mūsų, vyres
niosios kartos, akimis žiū
rint, tas humoras, ypač kiek 
jis liečia šalies prezidentą 
ir kitus valstybininkus bei 
politikus, kartais išeina toli 
iš ribų. Bet amerikiečiams 
per du šimtmečius gyvenan
tiems pilnoje laisvėje bei de
mokratijoje, tai įprasta ir 
jie dėl peržengimo ribos vi
sai nesijaudina. Tomis pa
čiomis amerikiečių akimis į 
humorą žiūri ir mūsų, lietu
vių, jaunoji karta gimusi ir 
auganti šiame žemyne.

PREZIDENTO ANTANO 
SMETONOS MINĖJIMAS 

NEW YORKE
Lietuvos respublikos pre

zidento Antano Smetonos 
100 metų nuo gimimo su
kakties pagrindinis minėji
mas įvyks š. m. gegužės 12 
d., sekmadienį, 4 v. p. p. 
Kultūros židinyje New Yor
ke.

Minėjimą rengia Ameri
kos Lietuvių Tautinė Sąjun
ga ir New Yorko Lietuvių 
Organizacijų Komitetas.

Visi lietuviai maloniai 
kviečiami minėjime daly
vauti.

• Dail. Adomo Varno, 
kuriam šiais metais sukako 
95 metai amžiaus, apžval
ginė meno paroda įvyks š. 
m. balandžio 6 d. Lietuvių 
Tautiniuose Namuose Chi
cagoje. Parodą rengia Ame
rikos Lietuvių Dailininkų 
Sąjunga.

• A. A. Vincei Pavilčienei 
amžinybėn iškeliavus, mielą 
Audronę — Korp! Neo-Li
thuania Vyr. Valdybos vice
pirmininkę, mylimos moti
nos netekus, užjaučiame ir 
kartu liūdime. Vietoje gė
lių — $20.00 auka Dirvai.

Korp! Neo-Lithuania 
Chicagos Skyrius

• Edvardas Šumanas, lie
tuvių respublikonų veikėjas, 
kandidatuojas Chicagoje 3- 
čiame distrikte į kongresą, 
yra didelis kovotojas už lie
tuvių teises ir Lietuvos iš
laisvinimą, tad verta jo 
kandidatūrą remti.

• Lietuvių Dailininkų Są
junga kviečia visus dailinin
kus jungtis j S-gą. Kreiptis 
į dail. V. Vaitiekūną, 112 
Charlton Avė., Willow 
Springs, III. 60480.

♦ ŠIOS įžanginės mintys 
čia pabertos pristatant ‘Ant
ro kaimo’ vienuoliktojo se
zono spektaklius, įvykusius 
vasario 23 ir 24 bei karto
tus kovo 2 ir 3 d.d. Play- 
house salėje, Marųuette Par 
ke, talpinančioje 120 žiūro
vų. Premjeros vakarą 80 pro 
centų žiūrovų sudarė jauni
mas, daugumoje studentija 
ir tai liudija, kad ‘Antro kai
mo' teatrinis vienetas yra 
jaunimo mėgiamas bei verti
namas. Kaip kiekvienais me
tais, taip ir šiais prievaiz
dos A.T. Antanaičio vado
vaujamas ‘Antro kaimo’ vie
netas programoje vėl pasisa
ko savo egzistencijos tikslą: 
“Juokingi esame ne mes, 
juokingas yra gyvenimas”. 
Ir toliau: “Mes neglostome!.. 
O jeigu glostome, tai tik 
prieš plauką”. Iš to aiškiai 
galima suprasti, kad antra- 
kaimiečiai scenoje tik pasi
šaipo iš mūsų bėgančio lie
tuviško gyvenimo, iš įvairių 
asmenų, kurie savo garsu 
yra iškilę. Šiemetiniuose 
spektakliuose, kurie ne vie
no nuomone lenkė pernykš
čius sukaktuvinius spektak
lius, dalyvavo Jūratė Jakš- 
tytė, Vaigalė Kavaliūnaitė, 
Nijolė Sparkytė, Juozas 
Aleksiūnas, Eugenijus Būtė
nas, Rimas Cinką ir Romas 
Stakauskas. Šviesas ir gar
sų efektus tvarkė Jonas 
Kaunas, plakatus ir progra
mos viršelį darė Vincas 
Lukas, sceną apipavidalino 

Rimas Cinką. Teksu auto
riai: K. Almenas, A.T. Anta
naitis, J. Gliaudą, A. Gied
rius, J. Grušas, Ant. Gustai
tis, R. Stakauskas, V. Žilins
kaitė ir kt. Tik programoje 
dar neįvardintas pagrindinis 
spektaklių kūrėjas prievaiz
da A.T. Antanaitis, kurio su
jungtas, globojamas bei sce
nos pasirodymamas apipavi
dalinamas gyvuoja ‘Antro 
kaimo’ vienetas. Taip pat ne
galima pamiršti ir Auksės 
Antanaitienės, nes ant jos 
pečių gula dauguma admi
nistracinės naštos.

•KAI SKAITYTOJAMS 
paminėsiu faktą, kad šiais 
metais į ‘Antro kaimo’ spek
taklį įvedama net 22 paskiri 
škicai, ne vienas jų pagal
vos, kad programa nusitę
sia gal iki paryčių. Beje, 
ne. Spalvinga programa, kur 
įvairūs škicai bėga vienas po 
kito, teužtrunka vos dvi su 
trupučiu valandos. Tiesiog 
nepajunti kai, muzikai su
skambėjus, staiga pasikeičia 
scenos ir atsiveria nauji ški
cai. Pats pirmasis škicas, 
pliekiantis grafomaniją, pa
vadintas ‘Poezijos vakarone’ 
iš karto gerai nuteikia klau
sytojus ir kartu linksmina 
režisūros išmintingumas, 
kai scenoje esantieji ‘antra-

Antrakaimiečiai pasakoje ‘Laimingi broliai'. Iš k. į d.: R. 
Stakauskas, J. Aleksiūnas, E. Būtėnas ir R. Cinką.

Alg. Stasiulio nuotrauka

V. Kavaliūnaitė ir E. Būtė
nas škice ‘Geras darbelis'.

Alg. StasiuUo nuotr, 
kaimiečiai veda dialogą su 
savo vieneto kitais nariais, 
išsimėčiusiais publikoje. Tas 
pats pasikartoja ir kitame 
dialoge - ‘Svečias-žvaigž- 
dė’, kur vienintelį kartą pra
kalba ir prievaizda. Čia nė
ra vietos aptarti visus ge
rus, linksmus gabalus. O to
kių apstu. Kartas nuo kar
to paliečiamos pavardės, 
mūsų laikraščiai. Iš asmenų 
labiausiai linksniuojamas 
dramaturgas Anatolijus Kai 
rys. Tik, deja, su gilia pa
šaipa. O vis dėlto A. Kai
rys yra tas žmogus, iš kurio 
įsteigtos bei globojamos jau 
nimo dramos studijos ‘Ant
ras kaimas’ šiais metais su
silaukė prieauglio - dviejų 
naujų narių. ‘Laureato’ škice 
garbė, atrodo, atiduodama 
rašyt. J. Gliaudai. Bet čia 
išlaikytas saikas, epizodas 
neužgauliojantis, visai links
mas. Arba ‘Bendrame fron
te’, kur susitinka Draugo 
korespondentas su kitu, 
mums nei jam nežinomu. 
Abu kalba apie prez. Nixono 
politiką, abu jai pilnai prita
ria. Tik išsiskiriant paaiškė
ja, kad antrasis korespon
dentas buvęs iš vilniškės 
Tiesos. To epizodo besiklau
sant, man prisiminė žurn. 
Vyt. Meškausko politinių 
straipsnių teisingumas bei 
objektyvumas: jis niekad 
nieko nekelia į padanges, 
kalba ramiai, pasiremdamas 
faktais. O visgi ‘Antro kai
mo’ finalinis škicas, rašyt. 
Ant. Gustaičio parašyti ‘Did
vyriai’, man ir, tikiu, kitiems 
vyresnės kartos žiūrovams 
sukėlė ir liūdesio jausmus. 
Ten aerodrome laukiamas iš 
Genevos taikos konferenci
jos grįžtantis lietuvių veiks
nių atstovas. Aerodroman 
susirinkę ir ‘kriukiais pasi
ramstydami’ šauliai, ir neoli- 
tuanų orkestras su ‘blizgan
čiomis misinginėmis dūdo
mis’, ir skautai ir lit. mokyk
lų mokiniai. Jų priekyje pa
senę Altos, Vliko ir LB at
stovai. Daugumą jų apklau- 
sinėja speciali ‘Margučio’ 
radijo korespondentė. Bet 
štai, kada įvyksta sutikimo 
finalas, mūsų seneliai --

(Nukelta į 7 psl.)
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