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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KALBOS APIE KARA
Daugiau argumentų prieš negu uz

Kaip ir galima buvo tikė
tis, Valstybės Sekretoriaus 
Kissingerio užsiminimas 
Business Week savaitraščio 
pasikalbėjime, kad jėgos pa
vartojimo galimybė nėra iš
skirtina, sukėlė daug spe
kuliacijų apie JAV karinę 
intervenciją Artimuosiuose 
Rytuose. Juo labiau, kad 
maždaug tuo pačiu laiku 
Amerikos Žydų Tarybos lei- 
dinyj ‘Mommentary pasiro
dė prof. Robert Tucker (ne 
žydo) straipsnis apie in
vazijos i pietinį Persijos įlan
kos pakraštį perspektyvas. 
Užėmusios maždaug 400 my
lių ilgio liniją pakraštyje 
JAV galėtų kontroliuoti apie 
40% visų Artimųjų Rytų 
naftos šulinių. Tiesa, jų įren
gimai būtų sunakinti, tačiau 
juos galima būų per pusme
tį atstatyti. Kariškai žiū
rint, tokio žygio pasiseki
mas yra lengvai įsivaizduo
jamas, nes gyventojų toje

THOMAS G. MASARYKAS - 
"LIAUDIES PRIEŠAS”!

RIMAS DAIGŪNAS
Buvęs nepriklausomos Če

koslovakijos kūrėjas ir pir
masis jos prezidentas Tho- 
mas G. Masarykas priklauso 
prie tautų laisvės apaštalų, 
prie laisvės čempionų. Čeko
slovakijos laisvė ir valstybi
nė forma buvo jo kūrinys. 
Čekams jo vardas ir atmin
tis yra epochinės reikšmės 
vertybė. Jis buvo mokslinin
kas ir politikas, teoretikas 
ir praktikas. Jis buvo nau
jos ir etniniai gana margos 
valstybės realizacijos kūrė
jas. Čekoslovakija turėtų 
būti kažin kaip panaši į kan
toninę Šveicariją. Galima 
tarti, kad Čekoslovakijos kū
ryba turėtų inspiruoti ir 
Pabaltijo valstybių federaci
jos teoretikus. Deja, Pabal
tijo tvėrimo politikai nepa
sekė Masaryko pavyzdžiu 
ir trys Pabaltijo valstybės 
susitvėrė atskirdamos savo 
teritorijas viena nuo kitos 
valstybės sienomis ir lokali
niu separatizmu.

Būdamas čekų valstybinio 
suverenumo simboliu Masa
rykas iki šiol pavojingas 
Prahos prosovietiniems val
dovams. Iš metų į metus vis 
labiau stiprėja priešmasary- 
kinės kompanijos, pasiekda
mos, savo įtūžime kurjoziš- 
kų istorijos kraipymų. Mat, 
Masarykas niekad nesidai
rė į rytus, niekad nesiekė 
intymesnio susiartinimo su 
Maskva. Jis buvo vakarie
tis. Tai yra neatleistina nuo
dėmė Maskvos kartotekose.

Iki 1948 metų, kol sovieti
nės jėgos neužvaldė Prahos, 
čekų kompartija neužkabin
davo didžiojo vakariečio. Jo 
vardas beveik šventas čekų 
širdyse. Bet vėliau, kada so
vietinė įtaiga, sovietiniais 
tankais paremta, pasijuto 
agresyviai, kada dalis vyres
nės generacijos buvo su
tramdyta, pasigirdo pa
reiškimų prieš Masaryką- 
vakarietį, kuris, “kapitalistų 
įsakytas, kraujuose paskan
dino darbininkų streikus“. 
Pirmasis Čekoslovakijos pre 
zidentas pasidarė tariamose 
istorinėse ‘studijose’ perso
na non grata. Priešmasary- 
kiniai pamfletai jau nešė 
jų autoriams politinių nuo
pelnų, sovietinių valdovų 
malonę. Pasibaigė atsargaus

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

srityje nedaug, o terenas -- 
dykuma leidžia ‘blitzkrieg’o’ 
veiksmus.

Chicago Tribūne sekma
dienio laidoje tai galimybei 
apsvarstyti paskelbė net 5 
straipsnius, kurių įdomiau
sias yra Nr. 2. Jame kons
tatuojama, kad normaliai 
bet koks užsiminimas apie 
JAV karinę intervenciją su
keltų pasipiktinimo audrą 
šiame krašte. Šiuo atveju 
prieš tokią galimybę pasi
sakė tik keli plačiau neži
nomi kongreso atstovai, o di
dieji liberalai kaip McGo- 
vern, McCarty, McCloskey, 
taip kovoję prieš Vietnamo 
karą, kol kas dar tyli. Prie
žastis esanti tokia, kad kai 
kurie jų karo pavojų nelaiko 
rimtu, o be to pagal 1973 m. 
naują įstatymą, pakartoti
nai priimtą prieš preziden- 

santūrumo epocha, kada 
kompartijos organas ‘Rude 
Pravo’ klaidinančiai skelbė 
žmonėms: “mes tęsiame jo 
darbus, nenaikiname jo nuo- 
veikių. Mes remiame hu
manistines Masaryko idė
jas, matydami jas naujoje 
šviesoje”.

Deja, tai buvo patikini
mai ir klaidinimai, panašūs į 
Paleckio ‘kabineto’ senus pa
tikinimus, klaidinimus ir me
lus, kad Lietuvoje niekad 
nebūsią steigiami kolchozai.

Po pusantros dekados Ma
saryko vardo orumas rauna
mas iš istorijos veikalų pus
lapių, iš vadovėlių, iš spau
dos, iš čekų širdžių. Masa
rykas jau pristatomas če
kams, kaip trumpažiūris 
buržuazinis politikas, lėkš
tas teoretikas valstybinin
kas. Masarykui jau priker
gia... sąmoniningų nusikalti
mų prieš darbo liaudį, prieš 
proletariato interesus.

Stengiamasi įrodyti, kad 
... Masarykas yra tikras 
‘liaudies priešas’, nes jis ne
pripažino marksistinės kla
sių kovos teorijos ir pasisa
kė prieš tą teoriją.

Čekų sovietinėje istorio
grafijoje vyksta būdingas 
sovietinėms sąlygoms proce
sas: istorija perrašoma ma- 
de in Moscow maketus. Pav. 
Stalinas liepdavo net iš senų 
paveikslų išimti Trockio fi
gūras ir jų vieton įpiešti 
savąją. Taip dabar per
piešiamas ir retušuojamas 
Masaryko atvaizdas. Milži
niškos istorinės reikšmės 
figūra, koks buvo Masary
kas čekų tautos istorijoje, 
staiga tampa mažareikšme, 
nepatraukli, ‘smulkiaburžu
azine’ ir ‘imperialistinių in
teresų’ yes-man. Masarykas, 
pagal dabartinę sovietinę 
versiją, yra ir buvo “pavyz
dinis dešinio sparno oportu
nistas ir revizionistas”.

Savaime aišku, kad šios 
sovietinės defamacijos kaip 
tiktai sutvirtina didžiojo 
tautų laisvės čempiono at
mintį. Pažvelgus į niekini
mo kompanijos autorius, 
matyti ir niekinimų siekiai. 
Ir dabar totalitaristams ir 
diktatūrininkams baisi Ma
saryko humanistinių idėjų 
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to Nixono veto, prezidentas 
neturi teisės įvelti JAV 
karo pajėgas į karinius 
veiksmus užsienyje ilgiau 
kaip 90 dienų.

Bet jei liberalai įtarti
nai tyli, karo veiksmų idė
ja susilaukė kritikos iš aukš
tų karininkų. Pagal New 
York Times karinį korespon
dentą, jų nuomone dėl nuo
tolio nuo JAV karinių bazių 
Persijos įlankos užėmimas 
negalėtų būti netikėtai pra
vestas. Lengviau būtų užim
ti kokią Libiją Viduržemio 
jūros pakraštyje. Be to, 
JAV armija Europoje yra 
pasiruošusi karui centro Eu
ropos terene, o ne dykumo
je. Bet svarbiausias jų ar
gumentas prieš yra politinis. 
Visų pirma, toks žygis iš
šauks sovietų ‘savanorių’ 
atplūdį į arabų kraštus, 
nors oficialios intervencijos 
nelaukiama. Tas privestų 
tik prie sovietų įtakos pa
didėjimo likusiuose arabų 
kraštuose, kas nėra JAV in
teresuose.

Be to, negalima užmirš
ti, kad šiuo metu beveik 
visi arabų kraštai ir Persi
ja yra daugiau ar mažiau 
JAV-bėm draugiškai nusi
teikę, čia perka savo gink
lus ir turi amerikiečius ins
truktorius (vien Persijoje jų 
yra per 500). Saudi Arabija, 
kurios naftos laukus norima 
užpulti, su Sovietų Sąjunga 
visai neturi diplomatinių 
santykių.

Iš kitos pusės, galima įsi
vaizduoti padėtį, kada iš tik
ro ne tik JAV, bet ir visos 
Vakarų pramoningosios vals 
tybės turėtų kariniai reaguo 
ti, pvz. arabams vėl ilges
niam laikui sustabdžius naf
tos eksportą, kuris yra 
gyvybiniai reikalingas Vaka
rų Europai, bet ne JAV. 
Arabai, tarp kitko, galėtų 
per vieną dieną ūkiškai pa- 
klupdyti Didžiąją Britaniją, 
iš karto atšaukdami visus 
savo tenai investuotus kapi
talus. Tačiau Vakarų bank
rotas nėra arabų tikslas, nes 
niekas nenori papiauti kar
vės, kurios pienu maitina
si. Už tat arabų valdovai 
tikrai ilgai pagalvos prieš 
duodami rimtą pretekstą 
karinei intervencijai.

Žinia, atitrauktai galvo
jant, kaip tai darė pvz. 
Jūratė Statkutė de Roza- 
les, galima lengvai įsivaiz
duoti reikalą karinei inter
vencijai, lygiai taip pat kaip 
1945 metais ateities karas 
tarp JAV ir Sovietų Sąjun
gos atrodė neišvengiamas. 
Šiandien tai jau neatrodo 
būtina. Atvirkščiai daugiau 
argumentų yra už koegzis
tenciją negu karą. Svarbiau
sia, negalima užmiršti, kad 
JAV prezidentas nėra visa
galis diktatorius kaip Hitle
ris. Atvirkščiai, Vietnamo 
karas ir Watergate prezi
dentūros prestižą nepapras
tai sumažino. Iš viso, demo
kratinis režimas nėra tinka
mas agresyviai užsienio po
litikai. Aišku, tol kol turima 
karinių pajėgų, kariniai žy
giai nėra visu 100% išskir
tini. Istorija moko, kad ka
rai dažnai kildavo be būti
no reikalo. Ta galimybė nė
ra išskirtina ir ateityje. Ta
čiau kol kas atrodo, kad visi 
pareiškimai apie ginkluotą 
intervenciją yra daugiau te
oriško negu praktiško pobū
džio. Jų kilimas laikytinas, 
ir pabrėžimas, kaip jau nu
rodėme pereitam numeryje, 
yra laikytini nervų karo dėl 
Izraelio sienų dalimi.

Komp. Br. Budriūno ir ponios sutikimas Adelaidėje.

Australijos padangėje...

A. Budrio nuotrauka

LIETUVIŲ DIENOS ADELAIDĖJ
ANTANAS LAUKAITIS

Mano pašto tarnyboje ka
lėdinių atostogų, ką papras
tai turi apie 75% Australi
jos dirbančiųjų, nėra, nes 
šiuo metu, jeigu neturime 
kokių nors streikų, yra pats 
sunkiausias ir daugiausiai 
darbo turintis laikotarpis.

Kūčių dieną, 10 valandą, 
atsidarius pirmiesiems šalia 
darbovietės esantiems ba
rams, pasibaigė ir mūsų dar
bas. Prasidėjo prieškalėdi
niai atsisveikinimai ir šven
tiški, alučiu aplaistomi, ap
mokami subuvimai. Dviems 
savaitėms ir aš atsisveiki
nau su savo bendradarbiais, 
nes, nors atostogų ir netu
rėdamas, gavau ‘special 
leave’ nes kaip gi kitaip 
žmogus galėtum aplankyti 
šiuos didžiuosius ‘lietuviš
kus atlaidus?’

Lietuvių Klube, dalyvau
jant virš 300 žmonių, tarp 
jų ir nemažai atvykusių 
svečių iš Amerikos ir Ka
nados, pavalgėme Kūčių va
karienę ir, jau sekančią 
Kalėdų dieną, prasideda ke
lionė į Adelaidę, nuo Syd- 
nėjaus esančią daugiau kaip 
už 1000 mylių atstume. Va
žiuoju aš su sportininkų 
kontingentu, iš kurių Syd- 
nėjaus Kovo klubą Jubilie

PLB pirm. inž. Bronius Nainys, nuvykęs iš JAV su 
ekskursija į Australiją, prie žuvusiems dėl Lietuvos lais
vės paminklo padėjo gėlių vainiką. A. Budrio nuotr

jinėje 25-je sporto šventė
je, atstovauja 67 sportinin
kai. Turtingesni išskrido 
lėktuvais, jauniai ir jaunės 
-- traukiniu, gi mes gamtos 
mylėtojai - automobiliais. 
Šį kartą teko man važiuo
ti puikioje, pusiau sportinė
je, japoniškoje mašinoje, ku
rios šoferis buvo mūsų lau
ko teniso ir golfo žaidėja 
Jūratė Petrauskaitė, žino
mojo mūsų krepšininko ir, 
niekuomet nesenstančio 
sportininko, dr. Leono Pet
rausko dukra. Gan keista 
yra šios jaunos moters gy
venimo istorija. Prieš ketu
ris metus baigusi Sydnėjaus 
universitetą, ji tapo anglų 
kalbos ir istorijos gimnazi
jos mokytoja. Tėvui iš karto 
negavus teisės verstis savą
ja medicinos praktika Sydnė 
juje, teko ilgesnį laiką gy
venti ir būti gydytoju N. 
Gvinėjoj, kai Jūratė turėjo 
gyventi ir mokintis seselių 
išlaikomame koledže ir vė
liau universitete. Atskirta 
nuo viso lietuviško gyveni
mo, ji buvo kone visai pa
miršusi ir vaikystėje išmok
tą lietuvių kalbą, kai visas 
lietuviškas gyvenimas pasi
darė svetimas. Sužinojęs, 
kad ji yra gera sportininkė, 

prikalbinau ją įstoti ir į mū
sų lietuviškąjį sporto klubą 
ir tuo pačiu atstovauti mus 
Adelaidėje, susipažįstant ir 
su mūsų lietuviškuoju kul
tūriniu, meniniu ir sporti
niu gyvenimu, kas jai, kaip 
lietuvei ir mokytojai, turė
tų būti gana įdomu. Suti
ko ir štai jau mes skrie
jame. Neapsirikau pasaky
damas, kad mes skriejame, 
nes per visą kelionę tik ke
li automobiliai mus pralen
kė, kai mes lėkėme tiesiog 
sprausminiu greičiu ir laimė, 
kad Kalėdų švenčių metu, 
vi’U-‘iolicininkai tur būt 
bf” asJjo ir neteko su jais 
susipažinti, o gal ir jie ne
būtų pagavę šio mano ‘Jet 
driver’io’.

Pirmąją dieną, pavalgę 
Kalėdų vakarienę viename 
restorane, jau Victorijos 
valstijoje sustojome nakvy
nei ir po gero poilsio, kitos 
dienos vakare užmušę į au
tomobilio langą atsimušu
sius penkis paukščius ir 
kone suvažinėję keletą triu
šių bei posumų, laimingai 
pasiekėme Adelaidę. •

Lietuvių Namuose didžiu
lis judėjimas. Atvykstantie- 
ji gauna visas informacijas, 
nakvynių adresus ir yra pa
kviečiami kelionės dulkes 
nuplauti namų svetainėje - 
bare. 0 čia jau tikra kam
šatis ir, kur tik pažiūri, 
vis pažįstami ir pažįstami iš 
visų Australjos kampų. Vie
ni nematyti trumpesnį, kiti 
ilgesnį laiką, tačiau, nors 
laikas ir pakeičia mūsų 
išvaizdas, tačiau metų pažin
tis ir draugystė nėra dar iš
blukusi. Po kurio laiko net 
ranka paskausta nuo sveiki- 
nimųsi, kai mano bendra
keleivė Jūratė negali supras 
ti, kaip aš tiek daug pažįs
tu ir mane tiek daug žmonių 
pažįsta. Sakau aš jai: “Pa
lauk, kai tu padalyvausi dau
giau mūsų lietuviškame gy
venime, tai ir tau bus daug 
pažįstamų ir draugų”.

ŠVENTĖS PRADŽIA

Visame šventės aprašyme 
sau į pagalbą pasikviečiau 
savo vyresnę kolegę solistę, 
muzikos mokytoją ir kritikę 
p. A. Gučiuvienę, kuri šiame 
skyrius patieks šventėje bu
vusių meninių ir kultūrinių 
parengimų aprašymus, kai 
aš pats, be sportinių aprašy
mų, duosiu bendrą šventės 
vaizdą ir paskirus nutiki
mus.

Šventės atidarymo pra
džia įvyko gruodho 27 die
ną, kai PLB pirmininkas inž. 
Bronius Nainys prie Žuvu
siems už Lietuvą paminklo 
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SOVIETŲ LĖKTUVŲ TARNAUTOJAI
IR KELEIVIAI TIKI | DIEVĄ...

BRONIUS AUŠROTAS

Australijos Lietuviu Dienoje meno parodos atidarymas. Iš dešinės stovi V. ir A. 
Kazokai, svečias iš JAV komp. Bronius Budriūnas, G. Vasiliauskienė ir kt.

A. Budrio nuotrauka

LIETUVIU DIENOS ADELAIDĖJE
(Atkelta iš 1 psl.) 

padėjo vainiką. Lietuvių 
šventės atidarymo pamal
dos įvyko tą pačią dieną 
Lietuvių Katalikų Centre. 
Šias pamaldas, viduje ir lau
ke. tuo pačiu laiku laikė 
kun. A. Spurgis ir kun. P. 
Dauknys, pritaikintą Šven
tės pamokslą pasakant kun. 
A. Spurgiui. Pamaldų metu 
giedojo Adelaidės šv. Kazi
miero lietuvių parapjos cho
ras, kai pamaldose visi spor
to klubai dalyvavo su savo
mis vėliavomis, ir be visų 
Australijos lietuvių kunigų, 
dalyvavo ir svečias iš Ame
rikos Darbininko redakto
rius tėvas dr. K. Bučmys.

Po pamaldų Katalikų Cent 
re įvyko sportininkams ir 
jaunimui pietūs, kuriuos 
ypatingai gerai paruošė Ade 
laidės socialinių draugijų lie
tuvės moterys. Pietų metu 
sveikinimų linkėjimus tarė 
Adelaidės Vyties Sp. Klubo 
pirmininkas A. Skip;^-:, 

PLB pirmininkas B. NaiflR, 
savo kalboje ypatingai 
džiaugdamasis, kad Austra
lijos lietuviškas ir sportinis 
jaunimas yra nedingęs, bet 
gyvas ir gajus, šiais metais 
švęsdamas jau savo 25-ją 
sporto šventę. Jis džiaugė
si matydamas apie 400 jau
nu veidu, atvvkusių iš visos 
Australijos dalyvauti, rung
tis lietuviškoje sporto šven
tėje. Nuoširdų sveikinimo 
žodį tarė ir Australijos LB 
pirmininkas V. Neverauskas 
Visų sporto klubų pirminin
kų ir dalyvių vardu padėkos 
žodį tarė A. Laukaitis, 
prašydamas PLB pirminin
ką nuvežti geriausius spor
tinius linkėjimus visiems 
Amerikos ir Kanados lietu
viams sportininkams, pri
menant jiems, kad Australi
jos lietuviai sportininkai ti
kisi anksčiau užmegstus 
tamprius sportinius ryšius ir 
toliau artimai palaikyti, tikė
damiesi ir vėl greitai susi
tikti ar čia Australijoje, ar 
būsimo Jaunimo Kongreso 
metu P. Amerikoje ar ir pa
čioje Amerikoje.

Oficialus visų Lietuvių 
Dienų atidarymas įvyko tą 
pačią dieną, vakare krepši
nio stadione. Pilna didžiulė 
salė žiūrovų. Sportininkai 
savo gražiose unfiormose, 
po savųjų klubų vėliavomis, 
rikiuojasi gretimoje krepši-

•••

nio salėje. Griežiant lietu
viškųjų maršų muzikai, visą 
šventės paradą pradeda I- 
sios Australijos Liet. Spor
to Šventės veteranai, iš ku
rių Algis Iganatavičius, bu
vęs Australijos Olimpinės 
krepšinio rinktinės 1956 m. 
kapitonas įneša Sporto Šven 
čių vėliavą. Jį palydi buvę 
I-sios šventės veteranai L. 
Baltrūnas, P. Pilka, St. Ur- 
nevičius, I. Gurskis, L. 
Venclovas, K. Jaciunskas 
ir A. Laukaitis, lydimi sep
tynių klubų sportininkų, 
gražiai išsirikiavusių visos 
salės šonuose.

Sukalbėjus kun. A. Spur
giui invokaciją, visas šven
tės atidarymo iškilmes pra
deda Kultūros Tarybos pir
mininkas V. Baltutis. Žodį 
tarus Australijos LB pirmi
ninkui V. Neverauskui, ofi
cialiai šventę atidaryti pa
kviečiamas PLB pirminin
kas Br. Nainys, kuris perda
vęs linkėjimus iš visų pa
saulio lietuvių ir gražiais žo
džiais iškeldamas Australi
jos lietuvių gražų susitvar 
kymą ir gyvenimą, oficia
liai Lietuvių Dienas atida
rė. Be kitų gautų sveikini
mų, ypatingai gražų sveik- 
nimo raštą atsiuntė Toron
to Gintaro Meno Ansamblis, 
kuris buvo priimtas gausiu 
dalyvių plojimu.

Po oficialaus atidarymo 
Australijos Liet. Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto V-bos 
pirmininkas VI. Marcinkevi
čius pasveikino buvusius

sporto veteranus prisegda
mas jiems šventės ženklus 
su specialiu skydu. Gražų 
žodį, visų sporto vetera

nų vardu, tarė mūsų buvęs 
Lietuvoje ir Australijoje įžy
musis sportininkas Leonas 
Baltrūnas, pasidžiaugda
mas, kad per 25-rius metus 
lietuviškas sportinis gyveni
mas ne tik neužgęso, bet la
bai išsiplėtė ir vis dar tolyn 
plečiasi.

Išnešus vėliavas oficialio
ji dalis buvo palydėta tau
tinių šokių grupės pasiro
dymu, po to sekant pirmo
sios šventės krepšinio ir 
tinklinio ir moterų rungty
nėms. Visas oficialusis šven
tės atidarymas, pietūs ir pa
maldos bažnčioje, buvo at
likta su didžiausiu įsijauti
mu, padarant tą viską labai 
įspūdingai, kuo ypatingai 
gėrėjosi ir mūsų svečiai iš 
Amerikos.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

RN’S
3 TO 11 and 11 TO 7 SHIFTS. 

Medical-Surgical floors plūs 
ICU.

Good salary dependent upon ex- 
perience plūs differential, many 
standard fringe benefits, plūs 

extras.
We have grown and are growing. 
Start new year right. You care 
for our patients and we care for 
you. Come in or call Personnel 

Office.
DOCTORS GENERAL 

HOSPITAL
6701 W. SUNRISF. BUVO.

PLANTAT1ON. FLA.
PHONE: 305-581-7800

(5-9>

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Masarykas  •••
(Atkelta iš 1 psl.) 

jėga. Ir dabar jie mojuo
ja kumščiais ties jo kapu, 
žaloja jo atminti, plėšia iš 
viešumos jo idėjų liekanas. 
Istorijos teismo ši begėdys
tė, aišku, nepaveiks. Juk pa
nagiai ir ok. Lietuvoj: dr. Jo
nas Basanavičius ir V. 
Kudirka irgi "smulkiaburžu
azinės ideologijos diletan
tai", bet nei žmonės, nei is
torijos teismas, dėl tų svai
čiojimų nekinta. Tai yra ti
pingas sovietinio įžūlumo 
pavyzdys, kova su univer
salesne ir pranašesne idė
ja.

‘Human Events’ savaitraš 
tis 1974.XII.28 d. laido
je labai ilgame ir išsamiai 
objektyviškame straipsnyje 
rašo apie nūdienę Sovietų 
Sąjungą, jos problemas ir 
laimėjimus... Čia noriu supa
žindinti su kai kuriomis JAV 
žurnalistų kritiškomis pasta
bomis, kurių kelios dešim
tys 1974 m. rugsėjo mėn. 
buvo pakviesti į SSSR 
imperiją. Gana aktualiai yra 
aprašytos Aerofloto bėdos, 
su kuriomis pravartu susipa
žinti.

Straipsnio įžangoje žurna
listas Allan Ryskind stam
biomis raidėmis primena, 
kad "nežiūrint šampano per
pildytų taurių tostų, nuolan
kių šypsnių ir gražių linkėji- 
sovietai tebesiekia vieno: 
palaidoti JAV po žeme ar 
vandenyse1.”.

Tačiau vienas dalykas yra 
norėti ir kitas sugebėti to
kiuos norus įvykdyti. Neabe 
joju, kad jeigu tai būtų pri
klausę tik nuo Politbiuro bo
sų, tad kapitalistiška Ameri
ka jau senokai būtų bepū
vanti,po velėna; gi jos vieto
je ‘bujotų’ socialistinė bol
ševikų kontroliuojama JAV. 
Didžiulė laimė, kad JAV pir
moji pasigamino tas baisias 
bombas ir nelaimė, kad pi
liečių kontroliuojama val
džia nepakluso gen. Mac 
Arthuro patarimo, susitvar
kyti su bolševikais 1951 m.

Neabejoju, kad ne vienam 
Dirvos skaitytojui yra tekę 
skristi JAV privačių bendro
vių kontroliuojamais lėktu
vais. Gi iš savo asmeniško 
patyrimo galiu teigti, kad to
kios kelionės yra patikimos, 
patarnavimas puikus, lėktu
vų saugumas užtikrintas li
gi maksimumo. Ir nors kelia
vau daug kartų, bet nė kar
tą neteko pagalvoti, kad “tai 
bus jau mano paskutinis pa
sivažinėjimas lėktuvu”.

Tad įdomu pasiskaityti, 
ką rašo Ryskind apie Sovie
tinį Aeroflotą. Jo nuomone 
nors sovietų administraci
ja teigia, kad jų lėktuvai 
galį saugiai pervežti užsie
niečius keleivius į bet kurį 
pasaulio kampą, tačiau taip 
jau nėra. A. H. Ryskind, 
prieš išvykdamas į šią eks
kursiją pirmoje galvoje per
skaitė AP statistikos biule
tenius, surasdamas, kad ke
liauti Aerofoloto lėktuvais 
yra nesaugu. Tokia, Miss 
Dudley, kuri juos lydėjo į 
SSSR ir pažino Aerofloto 
mašinas, taip pat nerodė per 
daug entuziazmo skraidyti 
sovietiniais lėktuvais.

Straipsnio autorius teigia, 
kad nė vienas jo pažįstamų, 
su kuriais jam teko kalbė
tis Aerofloto saugumo klau
simais, nebuvo pastarojo ša
lininkas. Žinoma, teigia au
torius, buvę džiugu sužinoti, 
kad Maskvon teks skristi ne 
Aerofloto, bet P ANAM lėk
tuvu; tačiau nerimas nė kiek 
nesumažėjo patyrus kad 
SSSR teritorijoje teks vis 
tiek naudotis Aerofloto pa
tarnavimais. Ir tai tik todėl, 
kad mums buvo žinoma, jog 
Aerofloto saugumo duome
nys namuose yra daug men
kesni už Aerofloto užsienio 
kelionių.

Yra žinoma, kad jeigu 
Aerofloto lėktuvas nukrinta 
SSSR teritorijoje, tad žuvu
sių artimiausieji tegauna 
maždaug $450.00, urną už 
muštojo pelenams sudėti ir 
įspėjimą: tylėti!

Kitas žurnalistas John Lof 
ton teigia, kad Aerofloto 
lėktuvų katastrofos dažnai 
įvyksta ne vien dėl lėktuvų 
blogos kokybės, bet dažnai 
nuo lėktuvų pilotų akroba
tiškų užgaidų. Taip pav. ne 
kas kitas, bet laikraštis 
‘Komsomolskaja Pravda’ ap 
rašė įvykį, kai trys girti 
vyrai, skrisdami iš Sibiro, su 
simušė su kitais keleiviais 
sužeisdami moteris ir se

nus keleivius. Pilotas nega
lėdamas • trijų neklaužadų 
suvaldyti įsakė visiems ke
leiviams prisirišti sėdynėse 
saugumo diržais ir tada pra
dėjo akrobatiškus manev
rus, išvesdamas girtuosius 
iš lygsvaros. (Prileidžiama, 
kad 1973 m. gegužio mėn., 
Paryžiuje vykusios lėktuvų 
parodos metu, tokiems akro- 
batiškiems mėginimams bu
vęs išstatytas TLJ-144, ku
rių neišlaikęs subyrėjo 
ore.)

Autorius toliau pasakoja, 
kad jo pasitikėjimą Aero
flotu dar labiau sužlugdžiu
sį vieno JAV diplomato žmo
na keliavusi su juo kartu į 
Maskvą. Ta moteris teigusi, 
kad Aerofloto lėktuvai kiek
vieną mėnesį, SSSR skrai
domose linijose, pergyvena 
mažiausia tris ar keturias 
katastrofas, apie kurias nie
kas nerašo jokiuose laikraš
čiuose! Žinoma, tai nebuvo 
labai padrąsinančios žinios, 
turint galvoje, kad sekančią 
naktį buvo užplanuota skris
ti iš Maskvos į Novosibirs
ką.

“Kai tą patį vakarą mes 
grįžome iš Bolšoj Teatro 
vaidinimo mėginau išgirsti 
tikrą tiesą apie Aeroflotą 
iš mūsų simpatiško vertėjo, 
Sašos. Į mano pasiteiravi
mą, kaip mes pasieksime 
Novosibirską, Saša atsakęs, 
“Maldauk Viešpaties malo
nės”, rašo Ryskind. Gi jei
gu komunistas Saša patarė 
pasitikėti Dievu, tad galima 
suprasti, kad toks vertėjo 
padrąsinimas nedaug

padrąsinimas nedaug jam pa 
dėjęs.

“Mes privalėjome išskristi 
0100 vai. Sulipus į lėktuvą 
pamatėme, kad tai buvo se
nas, 1960 metų gamybos 
propelerinis lėktuvas. Lėk
tuvo viduje šviesos mirkčio
jo; saugumo įrengimai, kaip 
prisirišimo diržai buvo nudė
vėti, nesimatė deguonio kau
kių nei lėktuvo patarnauto
jų, kurios bėdos atveju galė
tų patarti per kurias atsar
gines duris būtų galima išsi
danginti iš lėktuvo. Vienas 
mūsų pastebėjo, kad rusai 
keleiviai pusgarsiai meldė
si, atsiduodami Aukščiausio 
valiai... Tada ir paaiškėjo, 
kodėl Aerofloto skraidantis 
personalas tiki į Dievą”, ra
šoma straipsnyje.

Tačiau šiuo lėktuvu eks- 
kurantams neteko skristi. 
Jie grįžo į laukiamą salę ir 
po dviejų valandų kitu lėktu
vu nuskrido ir sugrįžo iš 
Novosibirsko.

• J. Mitkus, Lietuvos ka
riuomenės kūrėjas savano
ris, per Detroito LB spau
dos vajų Dirvai paaukojo 10 
dol. Ačiū.

• J. šiušis, Dirvos bend
radarbis ir platintojas Ar
gentinoje, atsiuntė Dirvai 
paremti 21 dol. Ačiū.

• L. Kronas, Lyons, 111., 
atnaujindamas prenumera
tą, Dirvai paremti pridėjo 
auką 10 dol. Ačiū.

TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7|į% — 6 metu su $1,000. minimum. 
7'/29? — 4 metu su $1,000. minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000. minimum. 
6>/2% — 1 metų su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują 
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSUREI) UI’ TO $10.000.00 BY F.S.L.I.C."

aint 
ttiony 

avings
1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat.. 9-1; Closed Wed.

Juozas Gribauskas, vedėjas

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį > 
lietuvį kailininkq 
Chicagoje

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

v*. 4

185 North Waba*h Avenue 2nd Floor 
Chicągo, III. 60601
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STALINO KULTO ZIGZAGAI 
BREŽNEVO NAUDAI

Jeigu kuris kantrus pilie
tis peržvelgia bimbinės ir jo- 
kubkinės rašliavos leidinius 
Amerikoje, gauna reimeri- 
nės gamybos lapuką iš Vil
niaus, netgi pavarto ir 
‘didžiojo brolio’ spaudinius, 
‘publikuojamus’ Maskvoj -- 
visur siautėja rūpestingas 
vengimas paminėti vaka
rykštį ‘tėvą ir mokytoją’, 
DžiugaŠvilli-Staliną.

Vienas po kito dabar ke
pami visokių sovietinių mar
šalų atsiminimai. Tuose atsi
minimuose mus stebina mar
šalų atmintis: jie atsimena 
netgi viršilų pavardes. Jie, 
tačiau, neatsimena, kad 
Kremliuje tupėjo Stalinas, 
kuris rikiavo armijas, šaudė, 
tuos pačius maršalus, den
gė jų krūtines ordinais, 
statė sušaudytiems apgau
lingos pagarbos paminklus. 
Stalino.vardo absoliučiai 
nėra maršalų atsiminimuo
se. Tokia tad yra istorinė 
tokių atsiminimų vertė.

Atsigrįždami į skurdų ok. 
Lietuvos literatų pasaulį, 
matome tiesiog panišką Sta
lino vardo paminėjimo bai
mę. Pastaraisiais mėnesiais 
Maskvai pavedus, siautėjo 
Salomėjos Nėries minėjimų 
karštligė. Mat, jeigu ši 
chameleone, pilnavidurė is
torinės lietuviškos nepri- 
klausomybinės idėjos išdavi
kė, būtų buvus gyva, jai šio
mis dienomis sukaktų 75 me
tai! Tokia keista dingstimi 
literatūriniai kvislingai pri
vertė visuomenę minėti Sa
lomėjos Bačinskaitės-Bučie- 
nės tariamą, dirbtinai su
durstytą jubiliejų. Užsienį 
jau pasiekė ‘Pergalė’, ‘Lite
ratūra ir menas’ ir kiti pe
riodiniai leidiniai, kurių pus
lapiuose išdėstytos pagar
bios litanijos autorei, pa
garsėjusiai savo ‘Ode Stali
nui’. Tą eiliuotą, kiekvie
nam laisvės aplogetui poe
tui gėdingiausią savo pad
laižiavimu dalyką, Bačinskai 
tė-Bučienė deklamavo Stal- 
nui, Lietuvos išdavimo pro
ga. Kiekvienas žino tą niek
šingą istoriją. Žino dargi 
riebiai, purvinai: už tą, Pozd 
niakovo užsakytą litaniją 
Stalinui, poetė gavo kuo 
brangiausius kailinius! Ma
tyt ir Pozdniakovas netikė
jo kad Stalino saulė pakan
kamai šildys kvailutę poetę 
Petrašiūnų namelyje.

Dabar Salomėją Nėrį ke
lia į padanges už jos odes 
‘raudonarmiečiams’. Visokie 
eilėraščiai, kaip ‘Mano eili
nį’, ‘Kovos broliui’ ir kt. už
imą pirmą vietą jai rašomuo
se panegirikuose. Bet nė su 
žvake nerasi fakto ir teksto 
-- jos ‘Odės Stalinui’. Tokios 
tad vertės yra visos tos li
teratūrinės ‘studijos’, kurias 
gamina sovietiniai ‘literatū
ros kritikai’. Tai spekuliaci
ja maskviniais įsakais, šule- 
riavimas su Maskvos įgei
džiais.

‘Kryptingasis’ poetas A. 
Jonynas šiais metais gavo 
premiją už savo labai jau 
‘kryptingų ir pilietiškų’ ei
lėraščių rinkinį. Apie A. Jo
nyną, ta proga, platokai ten 
rašė. Tačiau jo ‘kūrybinė
je biografijoje’ pradingo, 
kaip nuplautas faktas, ka
daise įtvirtinęs jį literatų 

aukštybėse. Tai buvo 1953 
metais parašytas (kartu su 
poetu J. Macevičiumi) ‘Laiš
kas Vadui’. Tame laiške ‘tė
vas ir mokytojas’ buvo pri
statytas kaip žmonijos rei
kalus tvarkantis mesijas. Da 
bar gi tų poetų ‘kūrybinėse 
biografijose’ to ‘Laiško Va
dui’ nėra. Faktas išgran- 
dytas, ‘laiško’ kaip nebū
ta!

Tokių pavyzdžių daug. 
Knibždėte knibžda tokių is
torijos falsifikatų memua
ruose, rašte, ‘studijose’. Net 
Justas Paleckis savo memu
aruose, kur vaizduoja savo 
išgyvenimus karo metu, vis 
greta Kramliaus, ‘užmiršta’, 
kad tame Kremliuje caravo 
Stalinas. J. Paleckio atsi
minimuose iš karo meto nė
ra Stalino vardo. Visas įvy
kių srautas sruveno savo ke
liu. Viską matė Justas, tik
tai Stalino tada nematęs! Ir 
besigirdamas kadaise ok. 
Lietuvon parvežta saule, 
tada jis vadino ją ‘Stalino 
saule’, dabar jis ją per
krikštijo ir vadina ‘Komu
nizmo saule’!

Kodėl gi toks kurjozas su 
tuo Stalinu? Kodėl bodisi jo 
vardu? Vengia jį minėti? 
Juk Stalino teroro metodais 
ir dabar tebesilaiko sovie
tinė karalystė.

Stalino šešėlis varžo vien
patystės struktūrą. Nikitai 
reikėjo degraduoti Staliną 
su tikslu tapti figūra, perso

DIRVOS NOVELĖS 1975 METI) 
KONKORSAS

Premija $600.00
Rankraščius įteikti iki 
1975 m. birželio 15 d.

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1975 metų 
birželio 15 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, P. O. Box 03206, Cleveland. Ohio 44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 600 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina. premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS,

LIETUVIŲ MOTERŲ BALSAS
EMILIJA ČEKIENĖ

Tokie mūsų poeto Ksave
ro Vanagėlio žodžiai, skai
tyti per I-jį lietuvių moterų 
suvažiavimą 1907 m., rugsė
jo 23-24 dienomis Kaune, il
gai skambėjo po visą Lietu
vą ir moterys visomis jėgo
mis stengėsi bent mažiausia 
dalimi jų reikšmę įprasminti 
savyje. Įsidėmėtina tai, kad 
to laikotarpio lietuvių mo
terų tarpe buvo labai maža 
inteligenčių, todėl suvažiavi
mas nebuvo gausus, bet į 
jų kvietimą organizuotis, 
atsiliepė moterys iŠ visų Lie
tuvos kampų ir jame svars
tyti klausimai bei nutarimai 
prigijo daugumos lietuvių 
moterų širdyse. Tai buvo 
pilnas vilties lietuvių tau
tos moterų balsas.

To suvažiavimo nustaty
tomis gairėmis lietuvės mo
terys ėjo prieškariniais ir 
I-jo karo laikais. Į nepriklau- 

• somos Lietuvos valstybės 
gyvenimą jos įžengė teisi
niu ir vertybiniu atžvilgiu 
kaip pilnateisės pilietės. Sa-

na grata. To pat reikia da
bar Brežnevui. Staliną jis 
liepė užtylėti, pasmerkti ne
žiniai. Lygiai taip pat, kaip 
Nikita Staliną iškeikė iš kom 
partijos suvažiavimo tribū
nos. Ir Nikita, ir Brežne
vas nesmerkia Stalino poli
tikos, bet Stalino šešėlis 
trukdo jiems jaustis savo 
Kremliuje tikrais viešpa
čiais. Tokiais jie nori būti. 
Juk jau dabar, Brežnevo 
valandinių kalbų tekstuose 
randame bent porą tuzinų 
pastabų: aplodismentai, ova
cijos, pritarimo šurmulys, 
visi atsistoja ir skanduoja 
Brežnevo vardą, griausmin
gi plojimai...

Tie padlaižiavimo faktai 
rodo, kad reikia patylėti su 
Stalinu. Į jo sostą skuba 
Brežnevas.

Tokiu būdu, mažame maš- 
tabelyje, ta politika atsi- 
šviečia bimbinėje ir jokub- 
kinėje rašliavoje, reimeri- 
niame sąšlavyne ir visokiose 
‘studijose’ bei ‘memuaruose’ 

vo pastangomis jos išvarė 
gilią visuomenininio ir tau
tinio darbo vagą. Laikas yra 
išbandęs ir įrodęs jų darbo 
kryptį ir veiklos vertę, kai 
buvo viešai pripažinta ir 
pasidžiaugta 1937 metais 
gruodžio 10-12 dienomis Kau 
ne, jau nepriklausomoj tėvy
nėj įvykusiam kitame mo
terų suvažiavime, kur bu
vo paminėta 30 metų sukak
tis nuo I-jo. Šitą jau organi
zavo komitetas iš visų tuo 
metu Lietuvoje veikusių 
moterų organizacijų atsto
vių, virš 40 org-jų ir jis buvo 
gausus dalyvių skaičium, 
virš tūkstančio, na ir turtin
gas programa. Jis iš naujo 
sujudino moteris ir priminė, 
kad jų paskirtis per 30 me
tų nepasikeitė pilna to žo
džio prasme, kai kuriais at
vejais veikla palengvėjo, kai 
kuriose srityse gyvenimas 
įnešė naujų uždavinių.

Didelio dėmesio vertas 
anų moterų sugebėjimas 
bendradarbiauti statant 
bendruosius tautos ir lietu
vės moters reikalus aukš
čiau savo srovinių ar kitokių 
asmeninių įsitikinimų, mo
kėjimas derinti įvairių nusi
statymų nuomones, kai kelia 
mi bendrieji siekimai.

Ne tik pačios moterys, bet 
ir daug žymių asmenybių 
net bandė įrodinėti, kad pa
saulis atgims tik per mote
rį, kad jos gali labai daug pa
daryti moraliniam pasaulio 
atgimimui, jei pilnai steng
sis suprasti savo paskirtį 
šeimai ir tas pareigas mo
kės derinti su visuomeninio 
darbo pareigomis.

Tik ta tauta yra tauri, ku
ri turi skaisčią ir taurią mo
terį, tvirtino mūsų didysis 
mintyto jas Vydūnas (N. Vai
dilutė, nr. 2. 1937). Tuo pat 
metu Prahoje išleistam - sa
vaitraštyje ‘Pestry Tyden’ 
kovo 20 d. buvo plačiai ap
rašytos moterys korespon
dento, lankiusio Lietuvą: 
“Be lietuvės moters viduji
nės jėgos nebūtų išlikusi 
lietuvių tauta’. Paprasta mo
teris išlaikė tautoje jos ver
tybes. Sunkiausios priespau
dos laiku nenutilo joje tau
tiškos dainos, kuriose atsi
spindi lietuvių vargai ir 
džiaugsmai, apdainuojamos 
sodybos, laukai, dangus ir 
žemė ir kiekvienas sutvė
rimas. Lietuva neturėjo iš
mokslintos inteligentijos, 
bet padarė didelę pažangą, 
kurioje didelį vaidmenį su
vaidino lietuvė moteris...”

Šiandien visi ir visuose 
kraštuose pripažįsta, kad 
moterų organizuotumas ro
do visos tautos organizuo
tumo laipsnį, kurį pasieku
si lietuvė dešimtmečiais iš
laikė būdama kantri tauti
nės dvasios saugotoja. Ji 
savo pareigas garbingai atli
ko draudžiamaisiais laikais 
ir kovose už laisvę, nei kiek 
neapleisdama savo paskir
ties šeimoje. Todėl bendrą
jį lietuvės moters chrakterį 
istorikai turėtų vien teigia
mai apibudintą palikti atei
ties kartoms, nežiūrinta 
kaip smulkmeniškai jį nagri
nėtų.

Kitomis kalbomis randa
me daug įvairių moters 
charakterio žymių apibudi
nimų, iš kurių ne vienas ir 
lietuvei pritaikomas, bet 
apie tai kitą kartą.

Po aukščiau minėto 1937 
m. moterų suvažiavimo, Lie
tuvą vėl netrukus užgulė 
okupacijų nelaimės, kurių 
neigiamos pasėkos ir kančia 
daugiausia teko pakelto lie
tuvei moteriai ligi šių dienų 
tą jungą ir skurdą sunkiai, 
bet garbingai tebenešančiai 
tėvynėje ir Sibire. Garbin
gai, nes okupantas didžiau
siu priešu laiko moteris - 
motinas, kurios nedaleidžia 
savo vaikų auginti komu
nistinėj dvasioj, būdamos 
daug tvirtesnės religijoj už 
vyrus. Šio laikotarpio lietu

vės moters vargą išsamiai 
yra nušvietę, tų skausmų

Grupė dalyviu ALTS-gos Los Angeles skyriaus šven
tėje. Iš kairės sėdi: sol. J. čekanauskienė, skyriaus pirm, 
inž. A. Mažeika, V. Čekanauskas ir skyr. vicepirm. J. 
Petronis.

ALT S-gos Los Angeles skyriaus 
25 metų sukaktis

25 metų sukaktis įvairias 
atvejais gali būti visokerio
pai vertinama. Ne visos gy
venime verbybės yra matuo
jamos jųjų kiekybe ar senu
mu. Ne paskirų organizacijų 
metų skaičius, padėtas ant 
tautos svarstyklių nusveria, 
bet tųjų metų laikotarpy at
likti darbai, organizacijos 
narių ištiestos rankos ir at
vertos širdys Tautai ir Tė
vynei nulemia.

1974 m. gruodžio mėn. 8 
d. kaip tik ir buvo iškilmin
gai paminėta vienos iš veik
liausių Kalifornijoje organi
zacijų -- Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos Los 
Angeles skyriaus 25-rių me
tų sukaktis.

Iškilmes Tautiniuose Na 
muose pradėjo skyr. pirm, 
inž. Antanas Mažeika. Su
giedojus Tautos himną, jis 
savo trumpoje atidarymo 
kalboje nurodė, kad Tautinė 
S-ga visada laikėsi lietuviš
kai patriotinės vidurio lini
jos ir nūoŠgdžiai bendradar" 
)iavo~iF'talkfhinkavb Vlšuo- 

še lietuvLSkuose darbo ba- 
ruose. Iškilmėms vadovauti 
pakvietė agr. Bronių Dū
dą. Susikaupimo minute pa
gerbus anapilin iškeliavu
sius skyriaus narius, vienas 
iš skyriaus steigėjų Dr. 
Petras Pamataitis nuodug
niai ir nuosekliai pareng
tame pranešime davė pilną 
ir vispusišką ALTS-gos sky
riaus 25-rių metų veiklos 
apybraižą. Ne vien tik Są
jungos tikslai ir priemonės 
byloja apie jos veiklą ir nuo
pelnus, bet taip pat jos na
rių aktyvus ir našus daly
vavimas visuomeninėje, kul
tūrinėje ir politinėje veik
loje. Ir taip, anot Dr. P. Pa
mataičio, per 25 metus, nuo 
pat ALTS skyr. įsisteigimo, 
iki pat šios dienos, Tau
tinės Sąjungos ar joą nąrįų 
iniciatyva gyvai reiškėsi vi
sose srityse. Buvo įsteigta 
pirmoji lietuviška radijo 
valandėlė ir jai vadovauta 
per 15 metų, aktyviai daly
vauta, suorganizuojant LB- 
nės Los Angeles, San Fran- 
cisco ir kt. apylinkes, o il
gametis ALTS sk. pirm. A. 
Mažeika jau kelintą kartą 
išrenkamas į LB Tarybą, 
įsteigti Tautiniai Namai, ku
rie kasmet vis auga ir stiprė
ja, įkurtas Kredito Koopera
tyvas, nuo pat pirmos dienos 
aktyviai dalyvaujama ALT, 
remta JAV kongrese rezo
liucijų pravedimas, aktyviai 
dalyvauta protesto ir kt. mi
tinguose, gausiai ir duosniai 
paremti jaunimo užsimoji
mai, didelės sumos pinigų 
sutelkta Lietuvos laisvinimo 
-kultūriniams reikalams, su
rengta kelių autorių ir jų 
veikalų pristatymai ir t.t. 
Tai vis nevystantys žiedai

kelią laimingai perėjusios, 
B. Armonienė, Tautvaišie
nė, S. Rūkienė ir k.

Vargingą, iš tėvynės iš
blokštos moters kelią praė
jusi, bet laisvėj gyvenanti 
liko išeivijos lietuvė. Ką ji 
atliko ir ką pamiršo?

(Bus daugiau)

puošnioje Tautinės S-gos 
gėlių puokštėje.

Sveikinimus pradėjo gen. 
konsulas Dr. J. Bielskis, 
pabrėždamas, kad Tautinei 
S-gai visada pavykdavo su
telkti visus lietuvius bend7^ 
rąm reikalui ir jam pačiam 
asmeniškai visada buvo ir 
tebėra malonu su ja kartu 
dirbti Lietuvos labui. A.L. 
Tarybos sk. vardu sveikini
mo žodį tarė jos pirm. inž. 
V. Čekanauskas, pasidžiaug
damas, kad Tautinė S-ga, 
ypač jos atstovė ALT Van
da Mažeikienė, buvo visada 
didžiausi AULjamsčiai ir 
apgailestavo, kad V. Mažei
kienei sunegalavus, ji ne
gali šioje šventėje dalyvau
ti, o pirmininkaujančio Br. 
Dūdos papildymu, ją šian
dien čia atstovauja josios 
atsiųstos gėlės. Toliau svei
kino Tautinių Namų vardu -- 
Ed. Balceris, birutininkių -- 
A. Dūdienė, skautų -- J. Pa
žėra, žurnalistų -- prof. J. 
Kuprionis, ramovėnų - A. 
Mironas, LB Los Angeles 
apyl. ir Jaunimo Ansamb
lio -- O. Razutienė. Raštu -- 
ALTS-gos pirm. E. Čekienė, 
prel. J. Kučingis, Balfo -- 
V. Pažiūra, LB Vakarų 
Apyg. -- J. Žmuidzinas, LB 
Bičiulių - A. Raulinaitis.

Visų organizacijų atstovų 
sveikinimuose tikrai, bent 
kartą, pajutai ne oficialią 
kurtuaziją, bet jautrų ir 
nuoširdų lietuvišk$'-atvtrūr'> 
TRĮ^ir ^pagarba nušipatnuT- 
siems.

Be jūsų ALTS-ga ir jūsų 
veiklių narių, mūsų lietuviš
kų darbų dirvonų didelė ir 
labai didelė dalis būtų ap
žėlusi. Jūsų rankų, talkos 
ir širdies, purenant tuos 
dirvonus, ir ateityje laukia 
lietuviškų darbų barai.

Iškilmingą jubiliejinę 
šventę užbaigė skyr. pirm. 
A. Mažeika, pakviesdamas 
visus dalyvius vaišių, (eb)

Wanted Ist Class Skilled 
(2) AUTOMATIC SCREW 

MACHINE
SĖT UP

Mušt be esperienced on Bar and 
Chucker.

Ist or 2nd Shift
Applv in Person 

T Y LOK NOTTINGHAM CO.
19400 Nottingham Rd.

Cleveland, Ohio
<s-7»

VVANTED AT ONCE 
IST CLESS SKILLED 

BLACKSM1TH
Mušt have previous ex.perience 
and forging experience helpful. 

Good hourly rate and fringe 
benefits.

Anyone interester should apply 
after Jan. Ist, 1975.

C'LARK EUU1PMENT CO. 
1300 Falahee 

Jackson, Mich.
An Equ.il Opportunity Employer 

010)
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ANTANAS SMETONA - PIRMASIS 
LIETUVOS PREZIDENTAS

(2] ALGIRDAS BUDRECKIS

NEDARYKIME MEŠKOS
PATARNAVIMU

DR. ANTANAS BUTKUS

Besiruošdamas vykti i 
Londoną, gavo iš Lietuvos 
Tarybos prezidiumo telegra
mą, kviečiančią skubiai grįž
ti į Lietuvą. Jį lydėjo Jurgis 
Savickis, pirmasis Lietuvos 
atstovas Danijoje. Kopenha
goje stovėjusios anglų laivy
no eskadros vadas mielai 
sutiko Lietuvos Valstybės 
Tarybos pirmininką perkel- 
dinti iš Kopenhagos į Liepo
ją kariniu laivu. Liepojoje 
Smetona pateko į Mažąją 
Lietuvą, į Tilžę, kol susida
rė galimybės traukiniu at
vykti į Kauną. Balandžio 
mėn. 1 d. Antanas Smeto
na grįžta Kaunan, kur ran
da nemažą iširimą.

Štai kaip biografas Alek
sandras Merkelis apibūdino 
Smetonos grįžimą į Kauną: 
“Kauno stotyje Valstybės 
tarybos pirmininką A. Sme
toną _pasitiko Valstybės ta
rybos ir laikinosios vyriau
sybės nariai, vyriausiojo šta
bo karininkai, prancūzų ka
rinė misija ir koks šimtas 
žmonių. Kariniam orkestrui 
sugrojus sutiktuvių maršą, 
A. Smetona pasisveikino su 
išrikiuota kareivių garbės 
sargybos kuopa. Jau per 
iškilmingas sutiktuves A. 
Smetona sužinojo, kad Vals
tybės taryba yra numačiu
si jį rinkti Valstybės pre
zidentu. Jis paprašė kelių 
dienų pagalvoti. Teigiamai 
jam atsakius, balandžio4 d. 
Valstybės taryba A. Smeto
ną išrinko pirmuoju Lietu
vos valstybės prezidentu. 
Rytojaus dieną jis iškilmin
gai prisiekė laikinajai Lie
tuvos konstitucijai”. (Anta
nas Smetona, New York. 
1964, psl. 224).

Naujai išrinktam preziden 
tui nepatiko kivirčas -tarp 
vyriausybės (ministerių ka
bineto) ir Valstybės tary
bos dėl vyresniškumo. Sme
tona buvo vieningo, darnaus 
darbo šalininkas. A. Smeto
na buvo stiprios valdžios 
šalininkas. Stipri valdžia, 
jo manymu, buvo vieninga, 
vadovaujama patyrusio au
toriteto. Nesutarimai tarp 
Ministerių Kabineto ir Vals
tybės Tarybos negalėjo su
kurti stiprios valdžios.

Valstybės prezidentui 
Smetonai reikėjo bent rep
rezentatyvaus namo. Mat, 

tuo metu Kaune buvo sunku 
rasti butus. Ministerių Kabi
netas, Valstybės Taryba, 
Valstybės iždas, finansų ir 
vidaus reikalų ministerijos 
buvo įsikūrusios Maironio 
ir Donelaičio gatvių sankry
žos pastate. Daugumas kitų 
įstaigų laikinai prisiglaudė 
privačiuose namuose. Iške
liavęs užsienin grafas Tiš
kevičius Smetonai perleido 
savo namą, Laisvės alėjos ir 
Vytauto prospekto kampe. 
Po pusmečio, atstačius bu
vusius Kauno gubernato
riaus rūmus, į juos persi
kėlė A. Smetona. Su juo per
sikėlė ir buvusieji grafo Tiš
kevičiaus tarnai.

Jis prezidentavo tarp
1919 m. balandžio 4 d. ir
1920 m. birželio 19 d. Reiš
kia, prezidento pareigas 
Smetona ėjo metu« ir 
pusantro mėnesio. Tai buvo 
kritiškiausias laikotarpis jau 
nutės Respublikos istorijoje. 
Suminint bene reikšmingiau 
sius įvykius, gaunasi Pre
zidento Smetonos atsakin
go vaidmens vaizdas: 1919 
metais: kovo 19 d. Kaunan 
atvyksta prancūzų karinė 
misija. Balandžio 6 d. pirma
sis anglų atstovas Grant- 
Watson atvyksta Kaunan. 
Balandžio 20 d. pirmasis ang 
Balandžio 20 d. lenkai užima 
vilnių. Birželio 26 d. Antan
tė nustato pirmąją demar
kacijos liniją tarp lietuvių ir 
lenkų. Liepos 11 d. vokiečių 
kareiviai evakuoja Kauną. 
Liepos 26 d. vadinama “Fo- 
šo linija” pravesta tarp lie
tuvių ir lenkų. Rugpiūčio 
26 d. P0W arba lenkų są
mokslas susektas Kaune. 
Rugsėjo 23 d. Anglija sutei
kė Lietuvai de facto pripa
žinimą. Lapkričio 21-23 d.d. 
lietuviai sumuša bermonti
ninkus ties Radviliškiu. 
Gruodžio 8 d. Taikos konfe
rencija Paryžiuje nustato 
vadinamą Kurzono liniją. 
Gruodžio 15 d. paskutinie
ji vokiečių kariniai daliniai 
apleidžia Lietuvą. 1920 me
tais: sausio 17-23 d.d. Hel
sinkyje įvyksta pirmoji Pa
baltijo valstybių konferen
cija. Vasario 21-22 d.d. Kau
no įgulos karių sukilimas. 
Kovo 20 d. klaipėdiečių 
atstovai kooptuojami į Vals
tybės tarybą. Balandžio 14- 

15 d.d. įvyksta rinkimai 
Steigiamąjį seimą. Gegužės 
7 d. pradėtos taikos derybos 
su Tarybų Rusija.

Tą pačią balandžio 4 d. 
Prezidentas Smetona pa
kvietė Mykolą Sleževičių 
sudaryti ketvirtąjį ministe
rių kabinetą. Sleževičius su
darė vyriausybę plačiais par 
tijų koalicijos pagrindais. 
Smetona balandžio 12 d.pa- 
virtino šios sudėties kabi
netą: ministeris pirminin
kas - Mykolas Sleževičius 
(liaudininkas), vidaus rei
kalų ministeris - Petras 
Leonas (sandarietis), kraš
to apsaugos min. -- Antanas 
Merkys (pažangietis J, žemės 
ūkio ir valstybės turtų 
min. - Aleksandras Stul
ginskis (krikščionis demo
kratas), tiekimo ir maitini
mo min. -- Steponas Kai
rys (socialdemokratas), so
cialinės apsaugos min. -- 
Juozas Paknys (socialdemo
kratas), finansų min. -- Jo
nas Vileišis (liaudininkas), 
prekybos ir pramonės min. - 
Jonas Šimkus (nepartinis), 
teisingumo min. - Liudas 
Noreika (pažangietis), švie
timo min. - Juozas Tūbe
lis (pažangietis), susisiekimo 
min. -- Valdemaras Čarnec
kis (krikščionis demokratas 
ir valstybės kontrolierius -- 
Justinas Zubrickis (nepar
tinis).

Bet ir po tokių pozity
vių pakeitimų valdžioje An
tantė dar vis susilaikė nuo 
pripažinimo. Tačiau Santar
vės karinių misijų atvyki
mas Kaunan ir pažadai nu
imti blokadą sukėlė lietu
vių ūpą. Lietuvos valdžioj 
kilo viltys, jog daugiau ne
reikės atsidėti ant vokiečių. 
Lietuvos kariuomenė forma 
vosi.

Antanas Smetona ir Sle
ževičius turėjo skirtingas 
pažiūras į politinius klausi
mus ir niekad nebuvo artimi 
viens kitam, 1919 m. pusė
je jų veikla buvo darni. 
Sleževičius, kaip ministeris 
pirmininkas, kasdien atsi
lankė pas prezidentą aptar
ti svarbiausius valstybės 
reikalus. Buvo daug bėdų, 
kurios reikalauto reikalavo 
bendradarbiavimo. Svar
biausias klausimas buvo rau
donosios armijos pašalini-

Per keletą paskutinių me
tų Naujienų vedamuosiuose 
užtikdavau ir savo pavardę 
linksniuojant. Vienam jų bu
vau giriamas, kitam peikia
mas, trečiam guodžiamas. 
Š.m. sausio 9-tos dienos ve
damajame vėl užkliuvau. Šį 
kartą redaktorius bando 
man prikišti, kad “leidausi 
pamokomas mokytojo St. 
Barzduko”. Tiesa, to aiškiai 
ir nepasako, o leidžia skaity
tojui pačiam tai tarp eilučių 
išskaityti. Toks ‘tarp eilučių’ 
stilius Naujienų redakto
riams gana įprastas. Jie tik 
iš kitų reikalauja aiškumo 
ir dalykiškumo. Gi patys, 
nelyginant, kaip per grubų 
gruodą ratais riščia važiuo
ja. Per tokį jų sukeltą 
triukšmą dažnai sunku su
prasti apie ką jie kalba ir 
dar sunkiau sužinoti, ką nori 
pasakyti...

Taip atsitiko ir pastara
jame Naujienų vedamaja
me. Jame tarp kitko cituoja
ma dalis JAV LB pirm. J. 
Gailos pranešimo. Ten p. Gai 
la aiškina apie JAV LB va
dovybės pastangas tartis su 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm. dr. K. Bobeliu dėl 

abiejų organizacijų tarpusa
vio santykių sunormavimo. 
Pasitarimų pagrindu p. Gai
la sakosi siūlęs svarstyti 
tarp kitų klausimų ir dr. A. 
Butkaus projektą.

Naujienų redaktoriui toks 
staigus, kad ir užvėluotas 
JAV LB vadovybės mano 
projektui pritarimas labai 
nepatiko. Jis gal ir net ne
nori, kad ALT su JAV Lie
tuvių Bendruomene susitar
tų. (Susitarimo atveju Nau
jienų redaktoriai gal bijosi 
nustoti tiek daug medžia
gos jų stiliaus vedamie
siems.) Tą savo nepasiten
kinimą viešai negi pasaky
si. Juoba, kad ir šio vedamo
jo antgalvis taip patriotiniai 
skambus: “Vieningam dar
bui reikalinga vieningų tiks
lų”...

mas iš Lietuvos. Bolševikų 
karinės pajėgos jau buvo 
užėmusios beveik pusę Lie
tuvos.

(Bus daugiau)

Mano kadaise pasiūlytą 
projektą Naujienų redakto
riai dalykiškai sukritikuoti 
gal ir neįstengia. Geresnio 
pasiūlyti, matomai, neturi. 
Tad, vietoje gilinėsi ką aš 
susitarimo pagrindan siū
liau, lieja švelnų apmaudą 
man asmeniškai, prikaišio
dami, kad “mokausi iš moky
tojo St. Barzduko”.

Tvirtindami, kad St. B. 
pritarė mano projektui, Nau 
jienų redaktoriai sąmonin
gai prasilenkė su tiesa. Jų 
žurnalistinė etika, atrodo, tą 
jiems leidžia. Sakau, są:..o- 
ningai prasilenkė su tiesa, 
nes žinau, kad, man projektą 
pristatant jie patys girdė
jo p. St.B. pareiškimą, 
kad jis tam projektui ne tik 
nepritarė, bet ir su juo nesu
tiko. (St. B. manė, kad or
ganizacijų atstovus JAV LB 
Tarybon įsileisti nereikia). 
Naujienų redaktoriai daly
vavo Tabor Farmoje tuome
tinės PLB valdybos sušauk
tuose Bendruomenės, Spau
dos ir Radijo darbuotojų pa
sitarimuose, kuriuose aš šį 
projektą net du metus iš ei
lės esu pristatęs. Jie taip pat 
girdėjo ir St. B. komenta
rus. Tą projektą buvau ir 
Dirvos puslapiuose paskel
bęs ir p. St. B. jį komenta
vo Pasaulio Lietuvyje...

Toliau šiame vedamaja
me Naujienų redaktoriai 
tvirtina, kad “Jam (atseit 
man) labai gerai buvo žino
mas p. Barzduko noras vi
sus lietuvius apjungti po 
Bendruomenės šydu ir iš 
aukštybių įsakinėti.” Pasta
ram sakinyje yra du teigi
mai. Dėl pirmojo, manau, 
nei p. Barzdukas, nei aš ne
siginčysime. Pagaliau ap
jungti visus lietuvius vie
non Bendruomenėn siekė ir 
VLIKas, paskelbdamas Lie
tuvių Chartą. Skaitą save 
patrijotais lietuviais, tam 
neturėtų ir Naujienų redak
toriai priešintis...

Kas liečia antrąjį šio saki
nio tvirtinimą - norą iš aukš
tybių įsakinėti, tai, mano 
projektą priėmus ir įgyven
dinus, kitiems įsakinėti bū
tų daug mažiau galimybių 
bet kokiam išsišokėliui. Visa 
to projekto esmė -- tai 
laisvanoriškas visų JAV lie
tuvių pajėgų apjungimas 

pagrindiniems mūsų tiks
lams: lietuvybės išlaikymui 
ir pastangoms Lietuvai lais
vę atgauti.

Nesinorėtų tikėti, kad 
Naujienų redaktoriai šį ma
no projektą sąmoningai iš
kraipytų. Jie greičiausiai 
nesuprato, nes neįsigilino. 
Taa dar kartą jį trumpai 
pakartosiu.

Tarp ALT ir JAV LB ne
susipratimams ir darbe ly- 
giagretiškumui išvengti, bei 
glaudesnį bendradarbiavimą 
išvystyti, siūliau:

1. Praplėsti JAV LB Ta
rybą. Jon, šalia dabartiniu 
būdu renkamų atstovų, 
kviesti ir “Centrinių Orga
nizacijų” delegatus. Šių or
ganizacijų ir jų atstovų 
skaičių nustato ALT ir JAV 
LB vadovybės sutartinai. 
Organizacijų delegatus ren
ka tų organizacijų narių 
dauguma.

2. Taip praplėsta JAV Lie 
tuvių Taryba ar Seimas tu
rėtų praplėsti ir savo Pre
zidiumą. Dalis jų galėtų būti 
renkami iš visuotinu būdu 
renkamų Tarybos atstovų, 
dalis - iš ALT sudaran
čių organizacijų delegatų.

3. Vykdomasis organas 
galėtų būti padalintas į dvi 
pagrindines sritis: švietimo - 
kultūros ir politinę-visuome- 
ninę.

Dabartinė JAV LB Cent
ro valdyba galėtų ir toliau 
rūpintis pirmąja sritimi, o 
ALT - antrąja sritimi. 
Specialistų ir darbo rankų 
abi šios organizacijos galė
tų semtis ir iš organizacijų 
narių ir iš organizacijoms 
nepriklausančių lietuvių. 
Abi jos būtų atsakingos pir
mam paragrafe numatytu 
būdu praplėstai Tarybai ar 
Seimui.
4. Periferijose panašiu bū

du galėtų būti tvarkomi vie
tiniai lietuvių reikalai.

Šie paragrafuose išdės
tyti punktai nėra detalizuo
ti. Detales išdirbti labai leng 
va. Jų čia nededu, nenorė
damas apsunkinti susitari
mų pirmuosius žingsnius. 
Tie susitarimai tai ALT ir 
JAV LB vadovybių kompe
tencijoje.

Susitarimo darbut pa
lengvinti būtų latai svarbu

(Nukelta į 5 psl.)

IŠ PRAEITIES PRISIMINIMŲ... (2)

IEŠKOM 'JUDOŠIŲ’
Bet čia sutiko mane ne

laukta kliūtis. Prie man duo
to pabėgėlių sąrašo komite
tas buvo prijungęs ir mažą 
sąrašą vilniečių, pavadintą 
"Vilniaus miesto valdininkų 
sąrašas". Tą perskaitęs Kap 
sukas tuoj suskliautė ausis. 
“Na, o čia kas?" Ištraukęs 
iš stalčiaus du mėlynais vir
šeliais mokyklinius sąsiuvi
nius su užrašais “Judošių 
maišas” ir paaiškino man, 
kad Lietuvon grįžus kai ku
riuos šituose sąrašuose (mai
še) išvardintus asmenis tek
sią nutildyti ar patalpinti 
saugioj vietoj už grotų. 
Šitie jo žodžiai kaip tai nesi
derino su jo taikia ir šven
tadieniškai nusiteikusia iš
vaizda. Pasirausęs judošių 
maiše ir nesuradęs nei 
vieno mano sąraše išvardin
to, dar nepasitenkino. Są
rašus pasilikęs pas save pra
šė ateiti sekančią dieną.

Sekančią dieną kaip ir 
paprastai Kapsuką pama
čiau besimaišantį tarp žmo
nių salėje. Mane pastebė
jęs tuoj pristatė jauną dar 
studento uniformoj žmogų,

KAZIMIERAS MAŽONAS
būtent Vaclovą Biržišką 
šios įstaigos tarnautoją, pa
vesdamas mudviem patik
rinti minimą Vilniečių są
rašą Vilniaus generalgu- 
bernatūros archyvuose. Šias 
gen-gubernatūros sudėtin įė 
jo trys lietuviškos guberni
jos, būtent Vilniaus, Kau
no ir Suvalkų, kurių evakuo
ti archyvai buvo sukrauti 
didelio gyvenamo namo rū
syje prie vieno iš gražių
jų Maskvos bulvarų ir jei 
neklystu - Srietenskio. Bul
varu einant tą gražią rug
piūčio dieną, stebėjau savo 
palydovą. V. Biržiška darė 
nuvargusio, ligoto, ar ką tik 
iš ligoninės grįžusio įspūdį. 
Vis šluostė prakaitą ir daž
nai dėl jo nuovargio tek
davo lėtinti žingsnius.

Archyvą radome suvers
tą didžiuliame drėgname ir 
tamsiame rūsyje, vienoje 
krūvoje net iki lubų. Dar
bas atrodė beviltiškas. V. 
Biržiška nors ir komisariato 
tarnautojas nerodė intereso 
raustis po tą krūvą dokumen 
tų ir knygų, o aš dar mažiau 

buvau linkęs ieškoti tų ‘ra
ganų’. Tos krūvos paviršiu
je netikėtai Biržiška paste
bėjo storą knygą užvardin
tą ‘Spravečnaja knyga Vi- 
lenskoj guberni. 1914 goda”. 
Kiekvienais metais guberna- 
tūros išleisdavo informaci
nę knygą kurioj buvo nuro
domos visos gubernijoj vei
kiančios valdiškos bei priva
čios įstaigos ir jų žymes
nieji tarnautojai. Čia mūsų 
rastos knygos skyriuj, kur 
išvardintos policijos įstaigos 
ir jų tarnautojai, pastebėta, 
kad vienas iš mano sąraše 
esančių asmenų yra buvęs 
Vilniaus vienos nuovados 
viršininku (pristavu). V. Bir
žiškai atžymėjus sąraše tuo 
ir baigėsi visas patikrini
mas. V. Biržiška sakėsi ne
sijaučiąs gerai, prašė su są
rašu mane vieną grįžti ko
misariatam

Sugrąžinęs atžymėtą są
rašą, nudžiuginau Kapsu
ką, kuris patenkintas ir ran
kas trindamas kartojo kad 
mudviejų žygis apsimokė
jęs. Išbraukęs iš sąrašo 
‘pristavo’ vardą ir atžymė
jęs ‘judošių maiše’ visus są
rašus pasirašė ir pats uždė
jo reikalingas antspaudas. 
Kaipo savo žmogus ir pati
kimas bent tuo laiku komu
nistas, nebuvo reikalingas 
‘angelo sargo’ priežiūros.

Slegiantį įspūdį darė kabi
netan įšliaužusi žmogysta, 

kuris stuburkaulį lankstyda
mas nužemintai Kapsukui, 
savo viršininkui , raporta
vo kiek maišų propagandi 
nės literatūros išsiųsta Lie
tuvon. Mane stebino tas 
nesuprantamas skirtumas 
tarp Kapsuko paprasumo ir 
vergiškumu persunkto el
gesio jo atžvilgiu šios įstai
gos tarnautojo. Tas mizer- 
nas žmogus, aiškiai partie
tis, matomai jau gerai žino
jo apie neribotą komisarų 
galybę. Ir keistai skambėjo 
to žmogaus kreipimasis į sa
vo viršininką žodžiu ‘drau
gas’. Žodžio draugo pras
mę suprantame kaip nuošir
daus artimumo, sentimento 
pajutimą, pasitikėjimą, ku
ris dažnai atveria mintis ir 
širdį. Pas komunistus ši
tas* žodis neturi draugišku
mo elementų, jis beprasmis, 
nors tikro draugiškumo ja
me nei žymių nei pėdsakų 
nesurasi. Daug pavyzdžių 
matėme kaip tie ‘draugai’ 
viens kitą draskė ir naikino.

Kapsukas buvo gana iš
kalbus, todėl matomai ieško
damas pasikalbėjimo mane 
kiek sulaikė. Po valandė
lės atsiprašęs pakilau eiti. 
Drauge ir jis apleido kabine
tą ir išėjome į salę. Aiškiai 
matėsi, kad agitatoriaus- 
propagandisto rolėje minio
je jis jautėsi savaime lais
viau negu kabinete.

Keletos dienų bėgyje su

tvarkę visus reikalingus for
malumus tuo pačiu pilnu 
nuotykių keliu grįžau į 
Tambovą.

Porai savaičių po mano 
grįžimo iš Maskvos, visi mes 
virš 1000 žmonių jau iš ryto 
buvome Tambovo geležinke
lio stoty kur mus laukė 
transportui paruoštas trau
kinio sąstatas iš 42 preki
nių vagonų ir vieno vagono 
skirto maistui, kurį sudarė 
bent kiek kruopų, juodos 
duonos bei džiovinta žu
vis, kuri išvaizda ir skoniu 
buvo panaši į seną automo
bilio padangą. Visų nuotaika 
buvo pakili, nes žmonės gai
vališkai veržėsi kuo skubiau 
grįžti prie išsiilgtų savo gim
tojo krašto židinių. Galuti
niame pabėgėlių bendrame 
susirinkime buvau išrinktas 
ir komiteto skirtas šio trans
porto vadovu. Nors spėjau 
ir numačiau šios nelengvos 
pareigos laukiamus sunku
mus, bet atsisakyti neiš
drįsau. Visą dieną užėmė 
transporto pakrovimas ir ki
ti stoty formalumai ir tik 
vakarui brėkštant traukinys 
pajudėjo.

Iki Ostapovo stoties (Tū
los gub.) riedėjome sklan
džiai, bet ešalono sulaiky
mas šitoj stoty kuo nevisai 
parai buvo tolimesnių dides
nių sunkumų prognozė. Dėl 
šito sulaikymo bent dalį lai
ko žmonės panaudojo Leo 

Tolstojaus mirties kamba
rio aplankymui.

Geležinkeliui priklausan
čio nedidelio namo gana 
erdvus kambarys, kuriame 
didysis rusų rašytojas pra
leido paskutines gyvenimo 
valandas buvo paprastas ir 
kuklus. Paprasta geležinė 
lova, balta paklodė prideng
ta, greta naktinis staliukas 
su dar neišnaudotų vaistų dė 
žutėmis. Ąslos vidury pri
dengtas staliukas su miru
siam priklausiusiom smulk
menom. Viename kambario 
kampe stalas apkrautas 
Morse telegrafo juostų ru
tuliais. Čia plaukė telegra
mos be paliovos per kelias 
dienas su paklausimais apie 
rašytojo stovį ir ne vien iš 
Rusijos bet ir iš visų kultū
ringų kraštų.

Mūsų prašymų ir įtikinė
jimų dėka šį kartą buvome 
praleisti toliau. Bet vėliau 
jokia gražbilystė nebegel- 
bėjo. Turkų patarlė sako: 
“Tušti tavo žodžiai, jei tuš
ti tavo ranka”. Ir parai 
užkliuvus Smolenske teko 
lesinti ir iš netuščios ran
kos.

(Bus daugiau)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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KŪRYBA IR MOKSLAS
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LIETUVIO SIELOS ILGESYS
Iš Čiurlionio ansamblio monografijos

VACYS KAVALIŪMAS

BIBLIOGRAFIJOS LEIDINIO BELAUKIANT
POKALBIS SU POVILU GAUČIŪ IŠEIVIJOS RIBLIOGRAFIJOS REIKALAIS

JURGIS GLIAUDĄ

Vakarais, kai saulė užslen- 
ka už kalnų keterų, Alpė
se pasigirsta daina. Ir kas
dien ji darosi vis dažnesnė 
ir dažnesnė, o ilgesingose 
jos melodijose vis ryškiau 
suaidi Nemuno pakrančių 
vaizdai ir toli pasilikusių 
gimtųjų namų dvasia.

Dainuoja čiurlioniečiai. 
Jie čia baltuojančios ir sau
lėje blizgančios sniego jū
ros plotuose kasa kalnų snie
go griūties užverstus elekt
ros jėgainės barakus ir ge
ležinkelio bėgius.

Darbas ne per sunkiau
sias, o aplinka -- didingos ir 
amžinumu dvelkiančios kal
nų viršūnės, iškilusios žyd
ro dangaus skliauto fone, ir 
susimasčiusi slėnio tyla bei 
ramybė.

Ir karas, atrodo, toli nuo 
čia -- beveik nejuntamas. 
Praskrenda koks lėktuvas, 
ir vėl tyla, kol suskamba 
ir nuaidi čiurlioniečių dai
na.

Nedarykime •••
(Atkelta iš 4 psl.) 

sudaryti tam tikslui specia
lia komisijų. Ja turėtų suda
ryti arba ALT ir JAV LB 
vadovybės, arba VLIKas ir 
PLB sutartinai.

JAV lietuvių tarporgani- 
zacinės veiklos sunkumuose 
galima įžiūrėti tris pagrin
dinius momentus: a) asme
ninį, b) ideologinį ir c) or
ganizacinį.

A. Asmeninius ar psicho
loginius sunkumus bus sun
kiausia nugalėti. Dėl jų sėk
mingo įveikimo labiausiai rei 
kalinga turėti ‘neutrali’ ko
misija šiam darbui koordi
nuoti.

B. Prie ‘ideologinių’ sun
kumų galima priskirti LB- 
nės ir ALT organizacijų ir jų 
narių suvienodintų sąvokų 
aptarimų. Tam labai paleng
vins pirma išsprendus ‘psi
chologinius sunkumus.

C. Organizaciniai - struk
tūriniai sunkumai išsispręs 
savaime, kai šį susitarimo 
projektų įgyvendinus atsi
ras galimybės sudaryti vie
nų bendrų veiklos finansa
vimo ir jos informavimo 
būdų.

Apie bendrų finansų fon
dų ir informacijos biurų 
prikalbėta ir prirašyta to
mai. Gi reikalas per dvide
šimtmetį nei iš vietos. Jis 
ir nepajudės iki nebus iš
spręstas racionalus ALT ir 
JAV LB bendradarbiavi
mas.

Gerb. Naujienų redakto
rius kviečiu dar kartų pa
studijuoti mano schematiniu 
būdu išdėstytų projektų. Jo 
kopiją Tabor Farmoje esu 
Jums davęs. Ši schema su pa 
aiškinimais, kaip minėjau, 
buvo išspausdinta ir Dir
voje. Jame nerasite favori- 
zuojant nei vienos, nei ki
tos oganizacijos. Projekte 
išlaikyta lygybė ir pripažin
tas status quo. Reikalinga 
tik truputėlis geros valios 
ir noro pagerinti tarporga- 
nizacinę JAV lietuvių veik
lų. O ji tikrai sustiprėtų, 
jei ir ALTir JAV LB vado
vybės sutiktų savo darbų 
ataskaitų drauge atiduoti 
mano siūlomai praplėstai ir 
jungtinei Tarybai arba Sei
mui.

Neiškraipykime tiesos ir 
venkime vienašališkų pata
rimų bendrinėje lietuvių 
veikloje, nes jie tik ‘meš
kos patarnavimas’ ne tik 
ALT ar Bendruomenei, bet 
taip pat ir mūsų visų pagrin
diniams uždaviniams.

Kokia nuostabi akustika! 
Gražiais ansamblio vadovo 
žodžiais, joks pasaulio amfi
teatras negali prilygti Kū
rėjo gamtos pastato akusti
kai.

Ir karas, ir čiurlioniečių 
darbas artėja prie pabaigos. 
0 kai jie pagaliau perke
liami į kitų vietovę statyti 
bunkerių ir kai jau viskas 
irsta ir griūva, atsiduria 
prie Lichtenšteino sienos.

Tik čia, mažame miestely, 
tiek daug pabėgėlių, kad 
gauti kokių nors pastogę -- 
jokios vilties. Miestelio ad
ministracija jau nepajėgia 
jų net ir pavalgydinti.

Gera tai, kad jau ir pava
saris čia pat. 0 kai jie paga
liau įsiprašo į vieno ūkinin
ko daržinę, atrodo, kad nie
ko daugiau ir nebereikia -- 
nei lietūs jų nebepermerks, 
nei vėjai, atlekiu iš kalnų, 
galės laisvai švaistytis.

O ypač gera tai, kad jie 
dabar čia yra drauge su slė
nyje jų laukusiomis čiurlio- 
nietėmis. Per Lichtenšteino 
sienų pasiekia juos ir sama- 
rietiška gailestingumo ran
ka: sriubų pilsto ir jiem per 
sienų padavinėja pati prin
cesė Gabrielė, kuri vėliau 
ansamblio svečių knygoje 
įrašys atvykusi pasiklausyti 
lietuvių dainų poezijos.

Visa tai šviesiau ir gied
riau nuteikia čiurlioniečius. 
Tačiau klajokliška jų odisė
ja dar nesibaigia. Ir kai že
mė suskamba pavasariu, jų 
mintyse ir sielose vis galin
giau suaidi gimtosios žemės 
ilgesys.

Išsiveržia jis daina. Sau
lei neriantis už kalnų, jie su
stoja prie daržinės ir žiūri į 
tolumas. Paskui pasigirsta: 
Op, op, Nemunėli, Lietuva 
brangi ir kitos dainos, pilnos 
ilgesio skausmo.

Jie dainuoja ilgai, o Alpės 
ir tolumos kartoja iš jų krū
tinių plaukiančias dainas, 
kuriose atsiskleidžia gimto
sios žemės vaizdai, jų garsai 
bei spalvos ir dvasia.
Čiurlioniečių dainų klauso 

ir kiti -- kitų tautų pabėgė
liai. Ir tyliai, tarsi bijodami 
sutrukdyti, kalbasi:

-- Pats Dievas juos čia at
siuntė mūsų paguodai, -- sa
ko vienas.

-- Tai tur būt jų vakarinė 
malda, -- prataria kitas.

0 čiurlioniečių daina, susi
liedama su aukštumomis, 
skęstančiomis šutomose, dar 
skamba ir aidi ilgai.

Ir jų noras dainuoti toks 
didelis ir toks nuoširdus, 
kad jų daina, vos tenutilus 
ginklams, suskamba ir juos 
išvadavusiem Pirmosios 
prancūzų armijos kariam.

Tai pirmasis jų koncertas 
pasibaigus artilerijos kano
nados griausmui. Jis nedide
lėje salėje, kurioje ir publi
kos ne per daugiausia - gal 
kokie trys šimtai prancūzų 
karių.

Uždanga pakyla. Ir sceno
je -- spalvingas merginų ir 
vyrų choras, kuris jau ir sa
vo išvaizda, ir tautinių dra
bužių spalvomis bei raštais 
estetiškai pradžiugina audi
torija ir ja nukelia į tolima 
ir nepažįstamą kraštą.

Netrukus didelė tyla, diri
gento mostas, ir mūsų daina 
viena po kitos užlieja salęi 
Jų žodžiai nesuprantami, 
nors turinys pačiais bendrai
siais bruožais ir paaiškin
tas pirmojo ansamblio kon
certų pranešėjo inž. V. Mer
kio. Tačiau melodijoje atsi
skleidžia žmogaus siela ir 
patys gilieji jo būties virpe
siai.

Ir publika tatai jaučia ir 

širdim pasitinka tai, kas ei
na iš širdies. Po kiekvienos 
dainos -- vis nuoširdesni ir il
giau trunkantieji plojimai. 
0 kai pasigirsta populiari 
prancūzūzų daina En pas- 
sant par la Loraine avec mes 
sabots dondaines (Per Lore- 
ną aš eidama, su klumpe- 
lėm dundėdama), nuo aplo
dismentų plyšta visa salė. 
Ji prancūzų karį, atsidūrusį 
svetimamt krašte, nukelia į 
jo gimtąja žemę ir namus, 
kurių jis pasiilgęs.

Nuoširdžiai sutinkami ir 
mūsų tautiniai šokiai, o ypač 
subtilioji ir lyriškoji Blez
dingėlė. Ją šokant, prancū
zai nesusilaiko -- į mergaičių 
atsisveikinantį plasnojimo 
ritmą ir nuotaiką įsijungia 
ir jie, ir nosinėlėmis mosuo
ja visa salė.

Ir visas koncertas -- dai
nos ir šokiai -- padaro labai 
gilų įspūdį. Jame prancūzų 
kariui atsiskleidžia tolimas 
ir nepažįstamas kraštas, jo 
peizažo garsai bei spalvos. 
Jame, ansamblio Aukso kny
goje įrašytais žodžiais, jis 
išgirsta ir pajunta lietuvio 
sielos ilgesį: Nous avons 
ressenti la nostalgie da 
Tarne lithuanienne.

NAUJOS 
KNYGOS

Birutė Pūkelevičiūtė. 
KLEMENTINA IR VA
LENTINA. Eiliuota pasaka 
vaikams. Iliustravo Kazys 
Veselka. 36 psl. Kaina $1.50. 
Išleido Darna Chicagoje.

eiliuota 
pasaka

Skraidantis 
Paršiukas

parašė
Birutė Pūkelevičiūtė 
iliustravo
Kazys Veselka

Birutė Pūkelevičiūtė. 
SKRAIDANTIS PARŠIU
KAS. Eiliuota pasaka vai
kams. Iliustravo Kazys Ve
selka. 36 psl. Kaina $1.50. 
Išleido Darna Chicagoje.

JUOZAS KARIBUTAS

Juozas Kaributas. KE
LIONĖ APLINK PASAU
LI. Kelionės įspūdžiai. 424 
pusi. Viršelis J. Leškienės. 
Kaina 5 dol. Autoriaus lei
dinys.

šventasis Raštas. PSAL
MYNAS. Penkios knygos.

Bibliografija yra sistemin
gas spaudos faktų registra
vimas. Atrodytų tai panašu 
į spaudos faktų kapines. 
Knyga, brošiūra, recenzija, 
studija, išliekamosios ver
tės rašinys - viskas tai, 
kas liudijo minties protrūkį, 
mąstymo procesą, žinojimo 
skelbimą, palaidota laiko ka
pinėse. Ir tų faktų registra
vimas gali būti panašus į 
antkapių statymą prie spau
dos faktų kapduobių.

Lietuviai, nuo spaudos įve 
dimo laikų, nuo septyniolik
tojo šimtmečio, vertino bib
liografiją. Nepriklausomos 
valstybės laikais stiprius 
tam darbui pamatus dėjo 
Viktoras Biržiška ir tikras 
bibliografinio darbo fanati
kas Aleksandras Ružanco- 
vas. Jo iniciatyva 1928 me
tais buvo įsteigtos Biblio
grafijos Žinios. Išeivijoje A. 
Ružancovas įsteigė biblio
grafinės tarnybos leidinį 
Knygų Lentyną. Tas puiku
sis žurnalas žengė kryžiaus 
keliais. Jis buvo spausdintas 
mikroskopiško tiražo, šapi- 
rografu, hektografu, net ra
šytiniai. Su V. Sauliaus me- 
cenatiška talka žurnalas, 
pastaraisiais jo leidybos me
tais atkuto, bet A. Ružanco- 
vui mirus, atrodė, dingo išei
vijoje bibliografinis darbas.

Pastaraisiais metais šis 
neįkainuojamos kultūrinės 
reikšmės darbas įgavo savo 
bruožus. Lituanistikos Insti
tutas, veikiąs PL Bendruo
menės rėmuose, turi Biblio
grafijos skyrių. Koks yra da
bar bibliografinio darbo re
nesansas? Kokios to darbo 
išdavos, perspektyvos, kon
kretūs siekiai?

Dirvos korespondentas 
kreipėsi į mūsų žinomą 
visuomenininką, rašytoją ir 
spaudos bendradarbį Povilą 
Gaučį, kuris susitarė su Bib
liografijos skyriumi dirbti 
bibliografinį darbą. Šitaip, 
sunkiomis išeiviškojo gyve
nimo sąlygomis, nekapitu
liuota, didžios reikšmės kul
tūrinis darbas tęsiamas, me-

Vertimas iš Neovulgatos. 
Vertė kun. A. Liesis. Reda
gavo kun. A. Aliulis ir kun. 
č. Kavaliauskas. 262 psl. 
Kaina $3.50. Išleido Krikš
čionis gyvenime leidykla. 
Finansavo kun. Saulius P. 
Laurinaitis.

ELENAI,
JUCIŪTF

Elena Juciūtė. PĖDOS 
MIRTIES ZONOJE. Sibiro 
tremties pergyvenimai. 544 
psl. Išleido LŠST Simo Ku
dirkos šaulių -kuopos New 
Yorke sudarytas specialus 
komitetas. Viršelį ir vinje
tes piešė P. Jurkus.

Juozas Kapačinskas. IŠ
EIVIO DALIA. 1950-1973 
metų atsiminimai. 294 psl. 
Kaina $7.00. Chicagos Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
leidinys.

Povilas Gaučys, bibliogra
fijos metraščio parengėjas.

.džiaga kaupiama bibliogra
fijos aruoduose. Laukiame 
Bibliografijos leidinio.

-- Kodėl sutikote šį sunkų, 
komplikuotą ir specifinį bib
liografijos darbą dirbti? Juk 
jūsų įsipareigojimų spaudai 
ir visuomenei masėje, tai vie 
nas iš sudėtingesniųjų už
siangažavimų.

- Kalbinamas sutikau tal
kinti bibliografijos darbui. 
Aš jį tęsiu. Juk tas darbas 
nėra man svetimas, naujas. 
Su bibliografijos poreikiais 
sueinu per visą savo gyveni
mą. 1923-34 metais, profe
sorių Mykolo ir Vaclovo Bir
žiškų pavestas, rankiojau ir 
registravau lituanistinę me
džiagą Kauno privačiose bib
liotekose. Mano registruota 
medžiaga naudojosi lituanis
tinių mokyklų studentai. 
Tais laikais tai buvo labai 
aktuali problema. Ta tema 
paruošiau ir du referatu.

Dabar, kai apsiėmiau tvar 
kyti šią problemą, kai man 
suvežė trijų su puse metų 
laikotarpyje išėjusius laik
raščius, žurnalus, dalį kny
gų, susikrovė kalnas, į kurį 
bežiūrėdamas nelabai jau
kiai pasijutau, galvodamas, 
kaip galėsiu tą medžiagą 
sudoroti. Bet... kantriai dirb
damas, susidorojau. Visa, 
kas buvo toje medžiagoje 
vertingiausia, užfiksuota 
tūkstančiuose bibliografijos 
kortelių.

-- Kaip susidarė toks re- 
gistruotinos medžiagos ‘kal
nas’?

-- Tai iš leidyklų gauta me
džiaga. Ji laukė skirstymo, 
klasifikacijos. Tačiau, tenka 
apgailestauti, ne visi leidė
jai savo leidinius atsiun
čia. Tenka nuolat ir kalėdo
ti, ir prašyti iš draugų, ar 
pažįstamų, ar redakcijų, 
trūkstamų leidinių, trūksta
mų spaudinių. Nevisad ir 
gražiais žodžiais prašyda
mas ar rašydamas įtikini, 
ko reikia gauti. Medžiaga, 
tačiau, įmanomai pilnai mū
sų sąlygose surinkta, racio
naliau sutvarkyta.

- Kokiu būdu pateiksite 
viešumai sistematizuotą me
džiagą?

- Susidarys apie 300 pus
lapių leidinys. Lėšos gausi
mos iš PLB ir Lietuvių Fon
do. Numatome spausdinti 
nedaugiau 500 egzempliorių. 
Surašytos į makietą korte
lės multiplikuojamos gilia
spaudės būdu. Šis bilbiogra- 
finis metraštis apims ket- 
verių metų laikotarpį. Tai 
1970-1973 metų duomenys. 
Turinį sudarys 7000 kortelių 
Šiuo metu įjungiame ir 1974 
metų duomenis. Medžiaga 
klasifikuojama ir įrašai yra 
nustatyto pavyzdžio. Mat, 
Lituanistikos Institutas per
žiūrėjo darbo būdo taisyk

les ir patvirtino kortelių 
turinį.

Klasifikavimas tvarko
mas “Bibliografinės regis
tracijos kortelių parengimo 
taisyklėmis”. Instituto bib
liografijos skyriaus nariai 
užsiėmė savo tiesioginiais 
darbais, todėl man vienam 
atiteko registracijos ir kla
sifikacijos darbas.

Bibliografiniame leidinyje 
kokia griežta katalogavimo 
sistema beturi tiktai antra
eilę reikšmę. Čia svarbiau
sia: leidinį, spaudinį, užre
gistruoti ir jo autoriaus pa
vardę įtraukti į indeską. 
Turint galvoj, kad metraš
tis skiriamas bibliotekoms, 
Lituanistikos Instituto Bib
liografijos skyrius savo kla
sifikacinės schemos pagrin
du paėmė Dewey klasifika
cinę sistemą, pačią schemą 
pritaikant mūsų spaudinių 
tematikai, schemos skyrius, 
poskyrius bei skyrelius su
skirstant priklausomai nuo 
daugiausiai pasikartojančios 
tematikos.

- Ar registruojamoji me
džiaga betarpiai apžvelgia
ma? Ar daviniai gaunami 
iš spaudos, iš anotacijų, 
etc.?

-- ‘Viskas priklauso nuo 
bibliografo pastangų gauti į 
rankas kiekvieną naują spau 
dinį. Bet ir tai neužtikri
na bibliografinių duomenų 
pilnumo. Bibliografinė kor
telė surašoma iš turimo 
spaudinio. Išimtiniais atve
jais duomenys surašomi iš 
spaudoje pateiktų aprašy
mų. Jeigu leidėjas nepatei
kia spaudinio, toks nepaten
ka į bibliografinę registra
ciją. Kartais tenka gauti 
leidinius iš pašalinių asme
nų. Kartais apie naują leidi
nį sužinoma iš žinutės pe
riodikoje. Tenka ieškoti to
kios medžiagos. Tad betar
pis ryšys bibliografo su re
gistruojama medžiaga nėra 
lengvas. Panaudota medžia
ga perduodama Pasaulio 
Lietuvių Archyvui.

-- Kokios yra registruoja
mos medžiagos padalos?

-- Apleidus poskyrius bei 
skyrelius, klasifikacijos sche 
ma yra ši: Bendrybės, Fi
losofija ir Etika, Religija, 
Psichologinės problemos, So 
ciologija, Visuomeniniai klau 
simai, Politiniai klausimai, 
Ekonomika, Švietimas, Jau
nimas, Sportas, Kalbotyra, 
Grynieji mokslai. Pritaiko
mieji mokslai, Menai, Lite
ratūra, Istorija ir Geogra
fija. Ši klasifikacijos deta- 
lizacija priklauso nuo mūsų 
spaudinių tematikos. Iš 1970 
- 1973 metų laikotarpio už
registruota 407 savistovūs 
spaudiniai. Jų tarpe tiktai 
keliolika stambesnių veika
lų. Medžiagoje daugumą su
daro straipsniai. Iš 101 lei
dinio bendromis temomis, 22 
yra kalendoriai!

- Kuriuo būdu bibliogra
fijos reikalai įeina į bendrą 
mūsų organizuotos kultūri
nės veiklos sistemą?

-- 1972 metų pavasarį 
PLB Centro valdyba pasiū
lė Lituanistikos Institutui 
perimti lietuvių išeivių spau
dos metraščio parengimą ir 
išleidimą. Tų pat metų rug
sėjo 16 d. Chicagoje įvyko 
LI Bibliografijos skyriaus 
narių pasitarimas, kuriame 
dalyvavo tuometinis LI pir
mininkas dr. V. Maciūnas ir 
Lietuvių Fondo atstovas dr. 
G. Batukas. Buvo sutarta, 
kad LI perima bibliografijos 
vedimą. Tad, skyrius, kuria-

(Nukelta į 6 psl.)



Nr.

Kai du poetai susitinka, apie ką juodu kalbasi? Apie 
viską, tik ne apie poeziją... Poetei Birutei Pūkelevi- 
čiūtei lankantis Los Angeles, poetas Bernardas 
Brazdžionis turėjo ką papasakoti apie Los Angeles kolo
nijos gyvenimą.

BIBLIOGRAFIJOS...
(Atkelta iš 5 psl.) 

me yra 8 tikrieji ir 2 nariai 
talkininkai, yra tiesiogiame 
sąlytyje su metraščio leidy
bos iniciatyva. Bibliografi
jos skyriui vadovauja to sky
riaus vedėjas J. Damaus
kas. Leidybai lėšų gauti ten
ka iš Lietuvių Fondo Litu
anistikos Instituto vardu. 
Man gi tenka parūpinti Bib
liografijos leidinio, metraš
čio turinį. Tai mūsų spaudi
nių derliaus klasifikacija. 
Dėkoju Dirvai už dėmesį 
mūsų bibliografijos reika
lams.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĘ - DOVANĄ Ę LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETU SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGE HPRESS & TRAVEL AGOLV, 
Ine.

(Licensed by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA IŠTAIGA

j

I 1776 Broadvvay, N. Y. 10019
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCV, INC.
Affiliated vvith PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, moto
ciklams, šaldytuvams, televizijos imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms 
prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems giminėms. 
Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mū
sų skyriuje.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

• ALLENTOVVN, PA. — 126 Tilghman Street________________________ 435-1654
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street______________ •.____ ,._______342*4240
• BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue__________ 467-6465
• BUFFALU, N. Y. — 701 Fillmore Avenue _________________________ 895-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue ___________________ ___486-2818
• CHICAGO. ILL. — 1855 West 47 Street ............................................... 376-6755
• CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 St. .............................................-.-925-2787
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilvvorth Avenue .................................. .771-0696
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue__________ 365-6780
• FARMINGDALE, N. J. — Freewood Acres, Rt. 9 ....................................... 363-0194
• HAMTRAMCK, MICH. — 1133'9 Jos Campau Avenue................................365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avenue............ .249-6216
• LOS ANGELES, CALIF. - 159 So. Vermont Avenue................................ 385-6550
• NEVVARK, N. J. — 378 Market Street.......................................................642-2452
• NEW YORK, N. Y. — 78 Second Avenue __________________________674-1540
• NEW YORK, N. Y. — 141 Second Avenue . ...................................... 475-7430
• PHOENIX, Ariz. 85027 -- 22C47 N. Black Canyon Hwy.........................  (602) 942-8770
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue.................  769-4507
• RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue_________________________ 381-8800
• SILVER SPRINGS, Md. 20910 - 961 Bonifant St.................................... (301) 587-5777
• SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue...........................................257-6320
• SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street .................................. .475-9746
• TRENTON, N. J. — 1152 — Deutz Avenue.........................  .392-0306
• UTICA, N. Y. — 963 Rleecker Street.....................  732-7476

AUKOS
DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo Dirvai šie asmenys:

V. Aglinskas, Chicago ..$2.00 
P. Litvinas, Los Angeles 2.00 
V. Jurevičius, N. Olmsted 7.00 
A. Vaškelis, Springfield 2.00 
A. Rūkas, Chicago ............ 2.00
M. Kleinaitis, Waterbury 2.00 
T. Papartis, Chicago Ridge 2.00 
Stasys Vilkas, Detroit .... 2.00
K. Velyvis, No. Madison .. 2.00 
G. Juškėnas, Cleveland .. 9.00

MŪSŲ SKYRIAI:

DIRVA

EDVARDĄ MICKŪNĄ AMŽINYBĖN 
PALYDĖJUS

Gruodžio mėn. 12 d. Bos
tono Forest Hills kapinėse 
vėl supiltas naujas kapas 
palyginti dar jaunam, vos 48 
metų sulaukusiam Žemaičių 
žemės sūnui Edvardui Mic- 
kūnui. Jis buvo kilęs nuo Ra
seinių, nuo mūsų dainiaus 
Maironio apdainuotos Duby
sos, kur prabėgo jo vaikys
tės ir ankstybos jaunys
tės dienos. Būdamas 17- 
kos metų jaunuolis, tėvynės 
meilės vedamas, su keletą 
draugų iš mokyklos suolo iš
ėjo ginti Lietuvos sienų nuo 
užplūstančių raudonųjų bar
barų, įstodamas į Gen. Ple
chavičiaus suorganizuotą lie
tuvių rinktinę ir Vilniaus 
krašte kovojo su rusų par-

S. Čepas, Treasure įsi. .. 2.00 
St. Lungys, Dearborn Hts. 5.00 
P. Mašalaitis, Wayne .... 5.00
J. Bagdonas, Woodhaven 12.00 
J. Kaklauskas, Cleveland 5.00 
J. Kriaučiūnas, Toledo .. 7.00 
M. Jonikienė, Chicago .... 2.00 
G. Valantinas, Cicero .... 5.00 
Anna Klein, Rochester .. 7.00 
A. Šukaitis, Hamilton .... 2.00 
S. Rydelis, Cleveland .... 2.00 
J. Sandargas,

Ormond Beach .............. 7.00
Antanė Mačiuika, Chicago 2.00 
A. Juodvalkis, E. Chicago 7.00 
J. Juodvalkis, Chicago .. 3.00 
V. Tallat-Kelpša, Chicago 5.00 
Kazė Vaičeliūnienė,

Cleveland ...................... 12.00
P. Mičiulis, Calumet City 2.00 
Elena Armanas, Baltimore 11.00 
A. Keliuotis, Chicago .... 2.00
S. Antonaitis, Chicago .. 7.00
E. Mazys, Stanton ............ 2.00
T. Kavaliauskienė, Detroit 2.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame. 

tizanais, iš kur vokiečiams 
klastingai suėmus visus 
‘plechavičiukus’ ir Edvardas 
su jais buvo išgabentas į 
Vokietiją ir įjungtas į ‘Bau 
batalioną’ atstatinėti su
bombarduotų vokiškų tiltų 
ir kitų strateginių pastatų.

Karui pasibaigus, pabėgė
lių stovykloje Oldenburge, 
susirado likusią šeimą - tė
vus Vladą ir Adelę Mickū
nus ir ten prisiglaudęs lankė 
lietuvių tremtinių gimnazi
ją, kur besimokydamas gy
vai reiškėsi skautuose, vai
dinimų būrely ir kitoj jauni
mo veikloj.

1947 m. iš 8-tos klasės, 
su pirmaisiais jaunimo bū
riais, emigravo Kanados 
miškų kirsti. Atlikęs sutar
ties prievolę apsigyveno Ha
miltone ir čia vėl ėmėsi 
savo pamėgto darbo su 
skautais, o vėliau kai Dau- 
guvietytė-Kudabienė suor
ganizavo vaidybos sambūrį 
Edvardas ir jame gyvai 
reiškėsi. Hamiltone sukūrė 
šeimą su to paties likimo 
drauge Birute Trumpickai- 
te. Vėliau, sveikaita sušlu
bavus, be to norėdamas bū
ti arčiau savo tėvų ir brolių, 
kurie gyveno Bostone, prieš 
10 metų jis su šeima čia ir 
pats persikėlė.

Pradžioje dar bandė ir čia 
įsijungti į visuomeninį vei
kimą, bandė dirbt su skau
tais, įsijungė į p. Gųstaitie- 
nės vadovaujamą dramos 
sambūrį, tapęs JAV piliečiu 
priklausė ir lietuvių pilie
čių klubui, bet vis labiau ir 
labiau įvairių negalavimų 
slegiamas, pasitraukė iš bet 
kokios veiklos, užsidarė 
šeimos ir artimųjų ratelyje 
ir rūpinosi tik šeimos išlai
kymu ir vienintelio sūnaus 
Edmundo išmokslinimo. Bet 
deja, savo užsibrėžto tikslo 
nepasiekęs, gruodžio 8 d. 
staiga (trūkus aortai) ant 
operacijos stalo užgęso, pali
kęs sūnų studentą, žmoną Bi 
rutę, ant jos vienos pečių 
palikdamas ir sūnaus iš
mokslinimo naštą. Taip pat 
paliko liūdinčius tėvus ir bro 
liūs Česlovą, Elmontą ir Ri
mantą su šeimomis.

Ir taip, neapgynęs savo 
tėvynės, nesulaukęs Lietu
vai naujos aušros, nepasie
kęs savo paskutinio užsi
brėžto tikslo, atgulė sve
čioj Amerikos žemėj.

Tikėkim, kad jam ji bus 
lengva, juo labiau, kad Pran
ciškonų vienuolio kun. De
gučio rūpesčiu ant jo karsto 
buvo užbertas ir žiupsnelis 
iš Lietuvos atvežtos žemės, 
kurią jis mylėjo ir kurios 
ilgėjosi.

Raseiniškis

• Dinos skaitytojams 
Chicagoje. Maloniai esate 
kiekvienas Jūs kviečiami į 
Dirvos vakarą-baliu Chica
goje, rengiamą vasario 1 d. 
taut. namų pastogėje (6422 
So. Kedzie Avė.). Norintie
ji vakare dalyvauti, prašo
mi registruotis vietas telef. 
476-6341 (Kremerienė) ar
ba 434-7270 (Valiukėnienė).

• Perkant, ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 31715 
Vine St.. Willovvick. Ohio 
44091. Tel. 943-0910.

ĮDOMI KALĖDŲ EGLUTĖ

LB Nevv Britąino apylin
kės iniciatyva padirbdinta 
iš šiaudelių lietuviškų raštų 
ornamentais Kalėdų eglutė 
gruodžio mėn. buvo išstaty
ta Nevv Britaino muziejuje, 
o gruodžio 7 d. įvyko jos 
pristatymas publikai.

Daug amerikiečių, ypač 
moterys, gėrėjosi šiuo lietu
višku menu. Tai iš sukarpy
tų šiaudelių suraišiotos ir 
suklijuotos figūrėlės.

šį meno kūrinį, garsinan-

1975 m. sausio 17 d.

Prie Kalėd ų elgutės papuošimo dirbusios Ona Grikie- 
nė, Karolina Samselytė, Elena M. Vaznelytė, Eugenija 
Dudienė, Elžbieta Liudžiuvienė, Albina Leiberienė.

tį lietuvių vardą, sukūrė 
Nevv Britaino LB moterys 
ir vyrai: Elena Vaznelytė, 
Elžbieta Liudžiuvienė, Ona 
ir Juozas Grikiai, Eugenija 
ir Algirdas Dūdsii, Marija 
ir Vladas Butrim.ai, Karo
lina Samselytė, Albina Lei
berienė, Adelė Va.znelienė

Sirat Grotto Cirkas vasario 5-9 d. Clevelando Pub- 
lic Auditorium duos 46-tą metinį spektaklį. Tarp dau
gybės įvairių akrobatikos, juokų ir su gyvuliais nume
rių matysime ir gars ųjį dresiruotoją Pat Anthony su 16 
juodais Nubijos ir karališkais Bengalijos tigrais.

IŠPARDAVIMAS GROŽIUI
Būkite gražiausia

Išskirtinas stilius ir sudėjimas kurį gali
te rasti tik geriausiuose pasauliniuose sa- 
lionuose. Maloniausią skirtumą rasite tik 
kainoje. įsitikinkite.

SENSATKJNAL1Y 
PRICED AT ONLY

Extra Specia! 
The Fomous 

VITACREME 
SALON PERM

A boouMul. naturol-looking wov«. 
ond lik* all Ouvol p«rm», it'* com- 
plet* with cut. shampoo and

ofher fina parms by Halena Curtis. . .

No Sėt ... <in UriPCMn $20Į’®081 ElMW»*e '12* ’l U TU graot wnv. w. pr*.
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•vary tima. $25 ot mosi talono

Blower Styling $6.45
IncIudingCut

Shampoo and Sėt $3.45
Haircuttmg $2.95 
Permanent Lashes $15 
Išmėginkite mus. Jūs absoliučiai nieko ne
galite prarasti jeigu ir nebūsite sužavėta 
mūsų stilizavimu. Jums tai nieko nekainuos
Penkt., šeštad. patarnavimo kaina tik 50 c. daugiau

VVEST

• Opposite Southlknd. 845-3408*
• Opposite VVectgate. 333-6646
• North Olmsted, 777-8686
• Parmatovvn, 884-6300
• Elyria Midvvay Mali. Elyria

324-5742. Lorain 23*-MM

EAST

• 406 Euclid Avė. 2nd fl. 781-3161
• Southgate, 5399 VVarrenaviUe, 663-6346
• Opposite Eastgate, 449-3435
• Severance Center. 382-2600. 382-2569
• Shoregate, 944-6700, Lake Shore Blvd. 
e Menlor. M*-8U5, NAt to Zayre’a

(mama), Valerija ir Ipoli
tas Dalangauskai, Teresė 
Liūdžiūtė ir Janeta šemans- 
kytė. Gi eglutės šakeles su
tvarkė Jonas Plečkaitis.

Po N. Metų šią Kalėdų 
eglutę LB Nevv Britain apy
linkė padovanojo Jaunimo 
Muziejui. (jb)

T

Frosting $17.50
Complpfe wifh 
shampoo and s®t. $'?5O 
Lotpst methods mcluding cup 
or cap. Perfechon is auaran- 
teed — why pa y $30 or 
more?



1975 m. sausio 17 d. DIRVA

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Klaipėdos krašto atva
davimo minėjimas šį sekma
dieni, sausio 19 d. pradeda
mas 10:30 v. pamaldomis 
šv. Jurgio parapijos bažny
čioje. 4 v. p. p. Naujosios 
parapijos salėje įvyks minė
jimo aktas. Kalbės proviz. 
Kazimieras Mažonas ir Ro- 
chesterio jaunimo teatras 
suvaidins Vinco Kudirkos 
komediją "Viršininkai”. Mi
nėjimą rengia Clevelando 
šauliai. Lietuvių visuomenė 
maloniai kviečiama minėji
me dalyvauti.

• Lietuvių šachmatininkų 
susirinkimas įvyks sausio 
20 d., pirmadienį, 6:30 v. v.
Lietuvių Namų žemutinėje 
salėje. Kviečiami dalyvauti 
visi lietuviai šachmatų mė
gėjai ir prašomi atsinešti 
šachmatų lentas ir figūras, 
nes tuoj po susirinkimo 
bus proga dalyvauti simul
tane prieš dr. A. Nasvytį. 
Dėl smulkesnių informacijų 
skambinti Pr. Puškoriui tel. 
486-8613 arba A. Johanso- 
nui tel. 391-5992. Susirinki
mą šaukia žaibo klubo šach
matų sekcija.

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus. 

Automatine, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★

Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 
naujoms statyboms, priestatams ir 

remontui.
★

Už reguliarius taupymo indėlius 
mokama 5%%

Už terminuotus taupymo pažymėjimus 
mokama 671% — 7%%

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI
APDRAUSTI IKI $40,000.

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

parduodami JAV bonai.
★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland. Ohio 44119 
6712 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.

L.T.M. ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
35-RIŲ METŲ SUKAKTIES MINĖJIMO

AKADEMIJA
Š. M. SAUSIO MĖN. 26 D., SEKMADIENĮ, 

Clevelando Lietuvių Namuose, 877 East 185th St.
PROGRAMOJE:

IŠKILMINGAS AKTAS OFICIALUS ANSAMBLIO NAUJŲJŲ PATALPŲ
APŽVALGINĖ PASKAITA ATIDARYMAS
ANSAMBLIO SUVENYRŲ PARODA Pradžia 4 vai. p. p.
Čiurlionio Ansamblio garbės nariai, mecenatai, buv. čiurlioniečiai ir visa Clevelando vi

suomenė maloniai kviečiami dalyvauti.

ARTIMIAUSI KITI ČIURLIONIO ANSAMBLIO PASIRODYMAI ŠIAIS METAIS:

Vasario 2-3 d.d. koncertas Chicagoje
Balandžio 26 d. didysis sukaktuvinis koncertas Clevelande, 
Severance Hali

ŠV. MIŠIOS Už
A. A. JUOZĄ KARSOKĄ

šeštadienį, sausio 18 d. 
5:30 vai. p. p. šv. Jurgio 
bažnyčioje bus atnašauja
mos mišios už mano brolio 
Juozo Karsoko vėlę. Jis tra
giškai žuvo Lietuvoje 1973 
m. gruodžio 29 d. Prašome 
pažįstamus prisiminti jį sa
vo maldose.

Albinas Karsokas

• Dr. A. Miliauskas skai
tys paskaitą vasario 9 d. 
11:30 vai. Nauj. parapijos 
mažoje salėje Kar. Juozapa
vičiaus šaulių kuopos ruo
šiamuose pirmos pagalbos 
kursuose.

• Pr. Razgaitis, visuome
nės aktyvus veikėjas, tar
naująs Clevelande stambio
je amerikiečių firmoje, tar
nybiniais reikalais išskrido 
į Europą. Lankysis ir Švei
carijoje, kur prieš karą stu
dijavo ir ta proga aplankys 
Lietuvos atstovą dr. A. Ge
rutį. | Clevelandą grįš sau
sio 23 d.

IŠMOK NAUJĄ KALBĄ

Fotografija yra tartum 
tarptautinė kalba. Kiekvie
nas supras puikiai pada
rytą nuotrauką. Clevelan- 
diškiams ir vėl bus proga 
pasitobulinti fotografijoje. 
Nuo 1887 m. veikianti The 
Cleveland Photographic So
ciety š. m. sausio pabaigoje 
pradės 54-siuos mokslo me
tus. Spalvotosios fotografi
jos kursai prasidės sausio 
27 d., o balta-juoda — sau
sio 30 d. Paskaitų pradžia 
7:30 v. v. CPS patalpose, 
1296 West 6th St., Cleve

MULTIPLE AND SINGLE 
SPINDLE EQUIPMENT 
TOOL ENGINEER

Mušt have experience with National Acme or New Britain 
multiple spindle chucking machines performing high p-roduc- 
tion volume on steel forgings and castings. Mušt be capable of 
totai chucking machine concepts.
Eiperience mušt include:

• INITIAL TOOL LAYOUT
• TOOL DESIGN
• CAM DESIGN
• TOOL IMPLEMENTATION
• SĖT UP AND OPERATOR TRAINING

Mušt be able to communicate with shop personnel. Will have 
totai responsibilities for conception through implementation.

Mušt be willing to relocate
Send resume to Phil Wells.

KISCO COMPANY
6300 St. Louis Avė., St. Louis, Missouri 63121

An Equal Opportunity L.niplover
(4-6)

lande. Informacijos reikalu 
skambinti: 243-1122, Mrs. 
Christine Rogers. Kursų re
gistracijos blankai gaunami 
ir Clevelando foto reikme
nų krautuvėse.

KVIETIMAS VIEšNAGĖN

Sekmadienį, sausio 19 d., 
nuo 1 iki 6 v. v. clevelan- 
diškiai kviečiami aplankyti 
The Cleveland Photographic 
Society patalpas. Klube, 
1296 West 6th St., Cleve
lande, bus nuotraukų paro
da, spalv. skaidrių ir kt. de
monstravimai. Taip vadina
mas ”Open House’’ yra šio 
88 metus be pertraukos vei
kiančio foto mėgėjų klubo 
tradicija.

OPPORTUNITY FOR IST 
CLASS SKILLED HELP 

FOR A NEWLY RELOCATED 
MANUFACTURER 

of special cutting tools wishes 
to employ the following 
UNIVERSAL MILLING

MACHINES OPERATORS 
experienced on spirai milling 

machines 
TOOL and CUTTER GRINDERS 
Mušt be able to sėt up and work 
from blue prints. Steady work 
for qualified men. Liberal per
sonnel policies & fringe benefits. 
Apply in person:

MULTI-CUT, INC. 
4,320 Airwest SE.

(Off 44th and Broadmoor) 
Kentwood, Mich. 49.508 

616-698-6980
(3-9)

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _ KALENDORIUS _ _ _
SAUSIO 19 D, Klaipėdos atvada

vimo sukakties minėjimas. Rengia 
šauliai.

SAUSIO 25 D. Lietuvių Na
muose vakaronė. Rengia LB 
kult, parengimų komisija.

SAUSIO 26 D. Čiurlionio an
samblio 35 m. sukakties minė
jimas-akademija Liet. Namuose

VASARIO 1 D. Literatūros va- 
«aras. Rengia moksleiviai ir stu
dentai ateitininkai.

VASARIO 8 D, Tradicinis blynų 
balius. Rengia Pilėnų tunto skau
tų tėvų komitetas.

VASARIO 22 D. Kultūrinė va
karonė Liet. Namuose. Rengia 
LB kult, rengimų komisija,

KOVO 9 D. Putvio minėjimas
Lietuvių Namuose. Rengia Kar.
Juozapavičiaus šaulių kuopa.

KOVO 15-16 Adomo Galdiko 
paroda. Ruošia ateitininkai.

KOVO 22 D. Kaziuko mugė
Nauj. parapijos salėje.

KOVO 23 D. Vysk. Valančiaus 
mokyklos 25 metų sukaktis.

BALANDŽIO 5 D. ALIAS ir Ohio
Lietuvių Gydytojų Draugijos pava
sarinis balius Lietuvių Namuose.

BALANDŽIO 6 D. Židiniečių 
madų paroda Nauj. parap. salėje.

BALANDŽIO 19 D. Grandinėlės 
šventinis va karas-balius.

BALANDŽIO 26 D. Čiurlionio 
ansamblio 35 m. sukakties kon
certas.

GEGUŽES 3-4 D. Ateitininkų 
šeimos šventė.

GEGUŽES 16-18 D. Lituanisti
nio instituto suvažiavimas.

GEGUŽES 24-25 D. Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos su
kaktuvinis seimas ir banketas.

BIRŽELIO 1 D. §v, Kazimiero 
lit. mokyklos mokslo metų pa
baigtuvių aktas N, parap. salėje.

BIRŽELIO 22 D. Pensininkų 
klubo Joninių gegužinė.

BIRŽELIO 29 D. LKVSRamovė 
gegužinė.

LIEPOS 6 D. Kar. Juozapavi
čiaus šaulių kuopos gegužinė.

SPALIO 11 D. Dirvos 60 metų 
sukaktuvis balius-akademija.

LAPKRIČIO 22 D. Kariuome
nės šventės minėjimas. Ruošia 
LKVS Ramovė.

7 DIENOS 
ČIKAGOJE...

(Atkelta iš 8 psl.J 

chorui, iš kurio ilgainiui 
gimė Chicagos Lietuvių ope
ra. Muzikui begyvenant Chi
cagoje, gimė ir jo populia
rių kariškų maršų plokšte
lė “Gaudžia trimtai”. Prieš 
keliolika mėnesių muz. Br. 
Jonušas naujai maršų plokš
telių laidai aplanke uždėjo 
angliška tekstą, dalį plokš
telių atvežė į Chicagą ir pra
šė savo draugų, kad atitin
kamomis progomis jie plokš
teles, kaip dovaną, įteiktų 
draugams amerikiečiams. 
Galimas dalykas, kad tokios 
dovanos poveikyje dienraš
čio “Omaha World-Herald’ 
korespondentas susidomėjo 
lietuvių kompozitorium, tų 
maršų autorium, ir parašė 
gerą straipsnį ne tik apie 
Br. Jonušą, bet taip pat pa
lietė Lietuvą, jos okupaciją 
ir iškėlė faktą, kad ir Br. Jo
nušui, kaip tūkstančiams lie
tuvių, Stalino laikais grėsė 
Sibiras, nes Br. Jonušas 
buvo tas žmogus, kurs per 
17 m. vadovavo kariuome
nės orkestrams ir kūrė lie
tuviškus patriotinius mar
šus, jų tarpe ir preziden
tui A. Smetonai. Nors pavė
luotai, sveikiname muz. Bro
nių Jonušą jo 75 m. amžiaus 
proga.
• IŠ SOVIETŲ S-gos į 

Izraeli emigravę žydai yra 
sudarę meno ansamblį iš šim 
to dainininkų, šokėjų ir 20 
vadovų bei administracinio 
personalo. Naujųjų metų 
šventės savaitėje iš Izraelio 
į JAV pakviestas minimas 
ansamblis davė koncertus 
Miami mieste, Floridoje. 
Koncertą turėjo progos iš
girsti ir lietuviai: Irena ir dr.
L. Kriaučeliūnai, o taip pat 
ir Margučio vadovas P. Pet- 
rutis. Koncertui pasibaigus 
užsimezgė šiltas ryšys tarp 
ansambliečių ir koncerto be
siklausiusių lietuvių. Patir
ta, kad maždaug . 95% 
ansamblio narių sudaYo iš 
okup. Lietuvos į Izraelį pas
kutinių trejų-ketverių metų 
bėgyje emigravę jauni Žy
dai, išmokslinti Lietuvos 
mokyklose. Jie visi gerai 
kalba lietuviškai ir, dr. LT 
Kriaučefiūnd žodžiais, yra 
geri patriotai. Po koncerto 
lietuviai kelius ansamblio 
narius nusivežė vakarienei 
ir kartu bendravo eilę valan
dų. Jauni žydai daug ką ir 
labai atvirai papasakojo apie 
Kauną, apie rezistencines 
ypač jaunimo nuotaikas, 
apie Kalantą. Taip pat pasa
kojo, kad jauni Lietuvos žy
dai ir Izraelyje suėję kalba
si lietuviškai, nes jie lietuvių 
kalbą puikiai išmoko Lietu
vos mokyklose. Minimas an
samblis yasario 14 ir 15 d.d. 
lankysis Chicgojefduoi kon
certus Auditorium teatre ir 
dr. L. Kriaučeliūnas pasi
ryžęs dali ansamblio narių, 
kilusių iš Lietuvos, suves- 
ti su lietuvių spaudos bei ra~ 
di jo atstovais platesniam iš- 
sikalbėjimui. Tikiu, kad atei
tyje galėsiu paskelbti gy
vos, autentiškos medžiagos, 
išplaukusios iš jų lūpų.

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.



DIRVA CmCftGOJE! Maloniai kviečiame Jus ir Jūsų prietelius 

atsilankyti į
CHICAGOJE!

• Amerikos Lietuvių Ta
rybos centrinė įstaiga pa
ruošė anglų kalba informa
ciją apie Lietuvos okupaci
ją ir ją išsiuntinėja savo 
skyriams bei kitiems veik
lesniems asmenims. k'>d tą 
medžiagą, pagal reikalą pa
keitę, pasiūlytų vietiniams 
amerikiečių laikraščiams ar 
radijo stotims.

Lietuviškosios radijo va
landėlės, kurios norėtų iš 
Chicagos gauti juostelę su 
kalba apie Vasario 16 pras
mę, prašomos kreiptis į 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
įstaigą 2606 W. 63rd St., 
Chicago, III. 60629. Bus nu
siųsta. Tuos užsakymus pra
šome atlikti kaip greičiau, 
kad užtektų laiko multipli
kuoti ir nusiųsti. Taip pat 
galima gauti nemokamai 
spausdintos medžiagos apie 
Lietuvą, kreipiantis į Altą 
minėtu adresu.

• ”Tautinės minties ke
liu” istorijai aukojo po 100 
dol.: Rimgaudas Švoba, jau
nosios kartos atstovas ir 
Juozas Tamošiūnas, įstoda
mi į mecenatus.

Po 20 dol. aukojo Jonas 
Švoba, Vincas šarka ir Al
girdas Vaitekaitis, visi iš 
Detroito. Pranas Damijo
naitis iš Elizabeth, N. J. 
ALT S-gos valdyba dėkoja.

• Muz. Vytautas Strolia 
su žmona Irma naujųjų me
tų išvakarėse susilaukė sū
naus. Stroliai augina 3 metų 
dukrą Gražiną.

Vytautas Strolia yra ak
tyvus lietuvių visuomeninio 
gyvenimo dalyvis New Yor
ko ir New Jersey apylinkė
se. Jis vadovauja New Yor
ko vyrų chorui ir klausyto
jų mielai laukiamas su įdo
miais lietuviškos muzikos 
radijo reportažais.

• Jonas Vilkaitis, Taura
gės vidurinės mokyklos ir 
Mokytojų seminarijos buvęs 
mokytojas, vėliau Savival
dybės Departamento ir Li
gonių Kasos direktorius, 
laikraštininkas, redaktorius, 
veiklus visuomenininkas, 
Valstybės Draudimo įstai
gos valdytojas, socialdemo
kratų partijos narys, ėjęs 
įvairias pareigas organiza
cijose, š. m. sausio 1 d. mi
rė New Yorke, tyliai, kaip 
tyliai velionis visą gyveni
mą ir dirbo, nereikalauda
mas įvertinimo, nesisteng
damas savo nuopelnų rekla

PADĖKA

1974 m. gruodžio mėn. 12 dieną, Bostono 
Forest Hill kapinėse buvo palaidotas

EDVARDAS MICKŪNAS.
Visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems 

už dalyvavimą šermenyse ir laidotuvėse, už šv. 
Mišias, gėles, aukas Lietuvių Fondui įamžinant 
Edvardo vardą, rašyt. A. Gustaičiui, inž. D. Šatui 
ir Tėv. T. Degučiui, O.F.M. už ištartus žodžius 
atsisveikinant su Edvardu, kun. kleb. Baltrošiū- 
nui, kun. J. Klimui ir Tėv. T. Degučiui, O.F.M. už 
dvasišką patarnavimą, taip pat visiems išreišku- 
siems užuojautą asmeniškai ar spaudoje, reiškia
me gilią ir nuoširdžią padėką.

Mūsų šeimos nelaimę pergyvenome ne vieni, 
Jūs buvote su mumis suteikdami stiprybę ir pa
gundą.

Dėkingi Jums

žmona, sūnus, tėvai ir broliai 
su šeimomis

muoti. Mirė būdamas 86 m.
Mirė Jamaicos N. Y. ligo

ninėje ir sudeginti palaikai 
išvežti j Chicagą palaidoti 
šalia žmonos Tautinėse ka
pinėse. Liko du sūnūs: Ra
mutis ir Laimutis su Šei
momis.

LOS ANGELES

Muziko K. V. Banaičio 
opera ”Jūratė ir Kastytis” 
(Chicagos Lietuvių Operos 
gaminys), G. Gudauskienės 
ir Tėv. B. MarkaiČio, S. J, 
pastangomis, pateko į ame
rikinių operų radijo trans
liacijų programą. 1975 m. 
sausio 26 d., sekmadienį, 9 
vai. vakaro Kalifornijos lai
ku AM FM fadijo KFAC 
stotis transliuos visą šią K. 
V. Banaičio operą. Carl 
Princy yra šių programų 
vadovas. Būtų gera, kad ir 
lietuviai išklausytų ir radi
jo stočiai Los Angeles laiš
keliu išreikštų savo pasiten
kinimą.

• A. a. Marija Alminienė, 
gražios atminties, kilni as
menybė, draugų aukomis 
įamžinta Lietuvių Fonde. 
Monikos Lembertienės pa
stangomis surinkta 200 dol. 
ir per Kalifornijos Liet. 
Fondo pirm. Alf. Tumą 
įteikta. Gili visų užuojautą 
prof. K. Alminui, kuris gy
vena 707 — 11 — St., San
ta Monica, Calif.

DETROIT

TAUTODAILĖS 
MYLĖTOJŲ BŪRELIO 

SUSIRINKIMAS
Jaučiant susidomėjimą 

lietuviška tautodaile, LB-ės 
valdybos iniciatyva, praei
tais metais įsisteigė, tauto
dailės mylėtojų būrelis, ku
riam vadovauja Irena Alan- 
tienė. Iki šiol daugiausia bu
vo koncentruotasi, kalėdinių 
šiaudinukų darymu ir jais 
buvo papuošta Dievo Ap
vaizdos bažnyčia.

Bet visi gerai žinome, kad 
lietuviškas menas nesiribo
ja vien šiaudinukais. Tas tu
rėta omenyje ir šį būrelį 
organizuojant. Daug kas 
moka ar gali kitus pamoky
ti austi, megzti ar kitokių 
darbų.

Todėl, po kalėdinės per
traukos, š. m. sausio 22 d. 
(trečiadienio vakare), 7 vai. 
vak. kultūriniame centre 
vėl pradedama būrelio veik
la ir šaukiamas visų suin-

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS CHICAGOS. EAST CHICAGOS

IR CICERO SKYRIŲ RENGIAMĄ

DIRVOS VAKARĄ-BALIŲ
1975 M. VASARIO 1 D., LIETUVIŲ TAUTINIŲ NAMŲ PASTOGĖJE, 

6422 So. Kedzie Avė., Chicagoje. Pradžia 7:30 vai. vak. Įėjimas asmeniui 10 dol.

Vietos užsakomos tel. 476-6311 (Kremerienė) arba 131-7270 (Valiukėnienė). Meninę vakaro programą 

atliks solistė Natalija Aukštuolienė ir East Chicagos vyrų oktetas, vadovaujamas muziko Antano Gied

raičio. šokiams gros jaunimo orkestras Vytis. Vakaro pelnas skiriamas DIRVAI.

RENGĖJAI

teresuotų pasitarimas. Kvie 
čiami visi norintieji išmok
ti ar galintis kitus pamo
kinti ir tokiu būdu populia
rinti mūsų tautinį meną.

VASARIO 16-TOS 
AKADEMIJA JAUNIMUI

Lietuvių B-nės valdybos 
ruošiama Vasario 16-tos 
akademija jaunimui įvyks 
š. m. vasario 9-tą (sekma
dienį), 12 vai. dienos — kul
tūriniame centre. Jaunimas 
jau intensyviai tam ruošia
si, Prelegente yra pakviesta 
studentė Daina Kojelytė iš 
Los Angeles, dabar studi
juojanti Chicagoje.

Akademija praves LB 
valdybos narė jaunimo rei
kalams — Gintė Damušytė.

(ju)
VILNIEČIŲ 

SUSIRINKIMAS

š. m. sausio mėn. 19 d. 
Lietuvių namuose Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos 
centro valdyba šaukia susi
rinkimą, kuris prasidės 12 
vai. šalia centro valdybos 
narių kviečiami dalyvauti ir 
visi Detroite ir jo apylinkė
se gyvenantieji vilniečiai.

BROCKTON

KNYGOS PRISTATYMAS

Martyno Jankaus vardo 
šaulių kuopa sausio 18 d. 
6:30 valandą National Cafe 
patalpose, 666 N. Main St., 
Brockton, Mass. ruošia kny
gos "Vladas Putvinskis-Pūt- 
vis, Gyvenimas ir Parink
tieji Raštai” pristatymą su 
programa ir banketu-vaišė- 
mis. Programą atliks solistė 
Birutė Aleksaitė.

Šauliai ir lietuviškoji vi
suomenė iš arti ir toli at
vykę, turės proga giliau pa
žinti idealistą Vladą Pūtvį, 
redaktorius, bendradarbius, 
įsigyti gražiai išleistą šau
lių Sąjungos tremtyje kny
gą ir kultūringai pasižmo
nėti.

E. Ribokienė

• Šventaragio I tomas 
kietais viršeliais išparduo
tas. Galima gauti tik minkš
tais viršeliais — kaina 5 
dol. Šventaragio II tomo 
kietais viršeliais liko tik ri
botas skaičius. Norintieji 
Įsigyti, prašome neatidėlio
ti, siųsti tuoj pat užsakymą, 
pasinaudojant Dirvoj spaus
dinamu kuponu.
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Grandies šokėjai išvykoje Washingtonan, D. C. Dešinėje matosi dr. J. Genys, 
mokyt. I. Smieliauskienė, Šumanas. Kairėje Grandies globėja I. Krlaučeliūnienė.

• NAUJOJI Lietuvių Žur
nalistų s-gos centro valdy
ba sausio 7 d. posėdyje pa
siskirstė pareigomis. Slaptu 
balsavimu pirmininku vėl 
perrinktas kun. J. Vaišnys, 
SJ. Vicepirmininkai bus 
net keturi: J. Janušaitis -- 
vykdomasis vicepirminin
kas, V. Kasniūnas - vice
pirmininkas ir leidiniu re
daktorius, VI. Būtėnas -- vi
cepirmininkas kultūriniams 
reikalams ir informacijai, 
E. Pakštaitė -- vicepirmi
ninkė jaunimo reikalams ir 
ryšiams su amerikiečiais. 
Sekretoriaus pareigose ir 
toliau lieka A. Pužauskas, 
gi iždininke bus D. Vaka
rė. Naujajai valdybai per
ėmus pareigas, turtingas s- 
gos ir Dr. Daužvardžio fon
do iždas rastas beveik tuš
čias, nes stambusis veika
las ‘Žurnalistika’, švenčių lai 
kotarpyje jau atiduotas 
knygrišyklon, pareikalavo 
4,900 dol. išlaidų. Tai bus va
dovas jauniems ir vyres
niems spaudos bendradar
biams, kokio Lietuva nepa
ruošė per 23 nepriklausomo 
gyvenimo metus, o lietuvių 
išeivija - per 100 metų. Ti
kimasi, kad Lietuvių Fondo 
Skirstymo komisija paskirs 
lėšų šimtui ‘Žurnalistikos’ 

Jaunimo choras Audra, vedamas muz. F. Strolios, 
krikštynųkoncerte Chicagoje. Priekyje matosi birbyni
ninkai A. Vaitkevičius ir B. Pakštas ir kanklininkės.

tomų, kad veikalas, kaip 
LF dovana, būtų įteiktas 
bibliotekoms, lituanistinėms 
mokykloms, žurnalizmą stu
dijuojantiems jauniesiems 
lietuviams, o taip pat ir 
tiems jaunuoliams, kurie 
laimi kuklias Dr. Daužvar
džio fondo skirtas premijas. 
Antra vertus, naujoji LŽS 
cv, susirinkusi į pirmą po
sėdį sausio 7 d., galėjo 
pasidžiaugti, kad artėjan
čiam Spaudos baliuje jau 
užimta visos 650 vietų, kad 
daugiau stalų nebegalim pla
tinti ir kad jau reikia visą 
reklamą sustabdyti. Žmonių 
susidomėjimas Spaudos ba
liumi ir LŽ s-ga bei jos tiks
lais pasirodė tiesiog stebėti
nas. Padėka lietuvių spau
dai, jų tarpe ir Dirvai, bei 
lietuvių radijo valandėlėms, 
nes kaip tik tos institucijos 
daug padėjo iš anksto iš
garsinti mūsų balių, kurio 
pelnas vėl dalinai prpipildys 
s-gos ir ypač Dr. Daužvar
džio fondo iždus.

• TĄ patį vakarą įvyko 
ir Lietuvių Fondo valdybos 
posėdis, dalyvaujant valdy
bai, tarybos pirm. dr. J. Va
laičiui, tarybos nariui sol. St. 
Barui ir LF renginių vado
vei M. Reinienei. Balandžio

D. Vakarės nuotrauka

VLADAS BŪTĖNAS

12 d. Chicagoje įvyksta me
tinis LF narių suvažiavimas, 
o vakare Martiniąue resto
rano pokylių salėje milžiniš
kas banketas - milijono už
baigimo džiaugsmo šventė, 
skirta ne vien Chicagos lie
tuviams, bet visiems LF na
riams, plačiai išsimėčiu
siems po JAV ir kitus kraš
tus. Banketo rengimo komi
sijai vadovauja M. Remie
nė, programos - sol. St. Ba
ras. Apžvalgini leidinį, kuria 
me tilps įdomios statistikos 
nuo pirmojo tūkstančio, įneš 
to į LF, iki milijono, pa
ruoš LB būstinės tarnauto
jai su pulk. A. Rėklaičiu. 
Sausio 7 d. LF ižde pagrin
dinio kapitalo jau buvo
I, 041,000 dol., iš jų 1973 m. 
surinkta per 145,000 dol. Dr.
J. Valaitis įtikinančiai kalbė
jo apie būtiną investaciju 
lankstumą šiuo sunkiu eko 
nominiu laiku, nes, jo žo
džiais, “sprendimus darom 
mes, specialistai yra tik mū
sų patarėjai...” Milijono pa
baigimo proga dr. J. Valai
tis pasiūlė išleisti auksinius 
Vytauto Didžiojo medalius, 
tuo tarpu sidabriniu medaliu 
kainos turės būti pakeltos, 
nes smarkiai pakilo sidabro 
kaina ir dėžutės. Yra paruoš 
ti ir smulkūs planai antra
jam milijonui ugdyti. Bet jie 
jau bus svarstomi naujo
sios valdybos, kai busimąjį 
pirmininką išrinks taryba.

• MANE pasiekė iškarpa 
iš Omahos, kur 280,000 skai
tytojų turintis vietos dien
raštis ‘Omaha World-He- 
rald’ įdėjo platu straipsnį 
apie lietuvį kompozitorių 
ir maršu kūrėją Bronių Jo
nušą jo amžiaus 75 m. proga. 
Milžiniška antraštė ištiesta 
net per aštuonias skiltis, 
gi straipsni puošia Br. Jonu
šo nuotrauka. Chicagos lie
tuviams Br. Jonušas nepa
mirštamas. Jis čia kurį lai
ką gyveno, dirbo ir vadova
vo Chicagos Lietuvių Vyrų

(Nukelta į 7 psl.)
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