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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

REIKALAUJA
AMNESTUOTI SĄŽINĖS 
KANKINIUS VISAME 
PASAULYJE

ČIURLIONIO ANSAMBLIS PRIEŠ 35 METUS VILNIUJE

Du žymūs rusų disiden
tai, Andrėj Sacharov ir Ser
gej Kovalev, 1974 m. gruo
džio 27 d. išvakarėse pasi
rašė atsišaukimą, kuris taip 
pradedamas: “Šiandien, ant 
Naujųjų 1975 Metų slenks
čio, mes reikalaujame am
nestuoti sąžinės kankinius 
visame pasaulyje, paleisti 
visus tuos, kurie kenčia dėl 
savo pažiūrų ir altruistiš
kos bet taikios gynybos ki
tų žmonių teisių”. To laiško 
prieraše Sacharov pažymė
jo "Šis laiškas parašytas 
gruodžio 26-27 naktį. Dar 
neturėjau progos jį viešai 
paskelbti, kai gavau žinią, 
kad gruodžio 27 d. suimtas 
Kovalev”.

Gruodžio 28 d. Sacharov 
padarė tokį pareiškimą: 
“Areštuotas Sergej Kova
lev, biologijos mokslų dak
taras. Jis mano artimas drau 
gas. Jis nepaprasto dvasi
nio tyrumo ir stiprybės 
žmogus. Dar neseniai mes 
abu tarėmės dėl Naujųjų 
Metų atsišaukimo reikalau
jant politiniams kaliniams 
amnestijos. Šiandien jis ir 
pats jau kitoj pusėj. Formali 
arešto priežastis -- kaltina
mas ryšium su Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos 
leidimu. Tai, mano nuomo
ne, valdžiai patogus pre
tekstas teismą pravesti toli 
nuo draugų ir viešumos. 
Protingas ir talentingas 
žmogus, Kovalev jau dauge
lį savo gyvenimo metų pa
šventė žmogaus teisių gyni
mui ir kovai už beteisišku
mo iškėlimą aikštėn. Jis 
Žmogaus Teisių Gynimo ini
ciatorių grupės narys, Am- 
nesty International SSSR 
grupės koautorius ir auto
rius pagrindinių dokumentų, 
nustatančių kelius kovai dėl 
žmogaus teisių mūsų krašte. 
Be triukšmo Kovalev atliko 
daug gerų ir sunkių darbų.

Tai neatsitiktinumas, kad 
pvz., kaip tik jis sugebėjo 
nustatyti ryšį tarp Simo Ku
dirkos motinos ir JAV am
basados, kas galų gale prive
dė prie Kudirkos išlaisvini
mo. Šių metų gegužės mėne
sį, kartu su T. Velikanova 
ir T. Chodorovič, Kovalev pa 
skelbė nutarimą laisti “Ei
namųjų Įvykių Kroniką” 
prisiimdamas sau atsakomy
bę už jos paskleidimą. Tai 
buvo drąsus istoriškas žings 
nis. Kartu tai buvo iššūkis 
prieš tuos, kas bijo tiesos ir 
viešumos. Vakarykštis areš
tas -- kerštas už padorumą 
ir drąsą. Aš šaukiuosi į 
Sergej Kovalevo kolegas -- 
viso pasaulio biologus. Aš 
kreipiuos į Amnesty Inter- 
national, kurios nariu Ko
valevas yra ir kurio visa 
veikla atitinka šios organi
zacijos dvasią. Aš kreipiuo
si į Tarptautinės Žmogaus 
Teisių Lygą. Aš kreipiuosi 
į viso pasaulio žmones, ku
riems brangūs yra gėris, 
dora, intelektualinė laisvė. 
Aš kviečiu tarptautinę kam
paniją už Sergej Kovalevo 
išlaisvinimą”.

Kaip jau buvo rašyta, So
vietų Sąjungoje prieš Sacha
rovą prasidėjo šantažo (gra
sinama jo dukteriai, žentui 
ir vaikaičiui), kampaniją. Jo 
žmona Elena, kuri sunkiai 
serga akių liga, jau seniai 

padavė prašymą vizai į Ita
liją gauti. Tačiau jai buvo at
sakyta. Anot paties Sacha
rovo pareiškimo per pasi
kalbėjimą su Kanados (To
ronto) komitetu Valentinui 
Morozui gelbėti, jo žmona 
ir vaikaitis laikomi įkaitais.

Pasaulio spaudoje daug ra 
šoma apie sovietų biologo 
Sergej Kovalev suėmimą ir 
nugabenimą į Vilnių, kur jis 
laukia teismo ryšium su ta
riama jo pagalba Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroni
kai. Štai dar keli amerikie
čių laikraščių atsiliepimai 
dėl Kovalevo suėmimo.

Sausio 8 d. "Washington 
Star-News” pranešė, kad 50 
žymių sovietų disidentų pa
sirašė prašymą dėl Kovale
vo paleidimo. Tarp pasirašiu 
šiųjų Andrėj Sacharov, is
torikas Roy Medvedev, ra
šytojas Vladimir Voinovič 
ir poetas Vladimir Kornilov.

N ew York Times sausio 
11 d. laidoje atspausdintas 
Valery Čadidze ir Pa vėl 
Litvinov laiškas, kuriud 
jie ragina gelbėti Sergej 
Kovalevą. Šiuo reikalu In- 
ternational Loeague for the 
Rights of Man gruodžio 27 d. 
pasiuntusi telegramą N.V. 
Podgornyj. Kovalevą ginti 
apsiėmė taip pat Amnesty 
International organizacija.

(ELTA)

A.A. Prel. dr. Juozas Končius. V. Maželio nuotrauka

ROMOJE MIRĖ BUVĘS 
BALFO PIRMININKAS 

PREL. I)R. JUOZAS 
KONČIUS

Sausio 13 d. Romoje mirė 
paskutiniu laiku Vilią Litu- 
ana gyvenęs buvęs ilgametis 
Balfo pirmininkas prel. dr. 
Juozas Končius.

Velionis buvo gimęs 1891 
m. Stulgiuose. Kunigu įšven
tintas 1917 m. ir jau I Pas. 
karo metu įsitraukė į šal
pos darbą. Buvo šiauliti 
gimnazijos kapelionu. 1923 
atvyko į JAV ir čia Ford-

ŪKINĖ BŪKLĖ
Po Fordo pasiūlymų ir jų kritikos

Prezidentas Fordas, iki 
šiol laikęs infliaciją vals
tybės priešu Nr. 1, pakeitė 
savo pažiūrą. Jis ragino kon
gresą atkutinti ūkinį gyveni
mą tokiomis priemonėmis, 
kurios, bent iš pirmo žvilgs
nio atrodo esančios inflia
ciją skatinančios. Jis siūlo 
atiduoti dalį 1974 m. mokes
čių ir sumažinti 1975 m. mo
kesčius, kas tik gali prisidė
ti prie didesnio deficito vals
tybės biudžeto ir tuo pa
čiu infliacijos spartos pa- 

hamo universitete įsigijo 
daktaro laipsnį, kur nuo 
1949 iki 1951 m. profeso
riavo.

Jis buvo Balfo pirminin
ku nuo 1944 iki 1964 m. Pa
sitraukęs iš pirmininko pa
reigų, kurį laiką
Floridoje, paskui persikėlė 
į Romą.

Jis yra parašęs atsimini
mus iš Balfo veiklos, Lietu
vos istoriją anglų kalba, 
Vytautas the Great ir kt.

Palaidotas sausio 16 d. 
Romoje.

gyveno fcad iki šiol

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

greitinimo. Šitas pasiūlymas 
buvo daugiau ar mažiau pa
lankiai kongreso daugumos 
sutiktas. Krašto ūkis reika
lingas paskatinimo ir mokes
čių sumažinimas gali padi
dinti jos gyventojų išlaidin- 
gv.ną. Kritika daugiau su
kasi apie faktą, kad mokes
čių grąžinimą ir vėlesnį jų 
sumažinimą pajus tik dau
giau pasiturintieji. Prezi
dentas siūlo 1974 m. mokes
čių grąžinimui nustatyti 
1.000 dolerių ribą, o tiek ga
li gauti uždirbą 40.000 į me
tus. Galimas daiktas, kad 
kongresas tą ribą sumažins 
iki 500 dolerių, padidinda
mas grąžinamų mokesčių 
dalį mažiau pasiturintiems.

Prezidentas taip pat siūlo 
muitais ir mokesčiais pa
kelti ne tik benzino, bet ir 
visų kitų naftos produktų 
kainas. Savaime aišku, kad 
toks naftos kainų pakilimas 
anksčiau ar vėliau turės at
siliepti ir kitų produktų kai
nas, kas jokiu būdu nesuma
žins infliacijos spartos. Ta 
aplinkybė duoda daug amu
nicijos Fordo politiniams 
priešams. Dėlto laukiama 
nemažos kovos ir nėra visai 
tikra, kad Fordo pasiūly
mas bus priimtas.

Laukiant tolimesnių dis
kusijų reikia atsiminti, kad 
Fordos naftos produktų kai
nų padidinimu siekia dvie
jų tikslų: nafots importo 
sumažinimo ir vietos gamy
bos padidinimo. Prieš tai 
sunku ką nors pasakyti. 
Ginčijamasi ne dėl tikslo, 
bet priemonių jam pasiekti.

Kritikai nurodo, kad su
mažinti importą galima ki
tom priemonėm, kad ir, pa
vyzdžiui, jį visai užcįrau- 
džiant ar įvedant kvotas, o 
suvartojimą galima būtų 
sumažinti įvairiais kitais bū
dais, įskaitant ir kortelių 
įvedimą. Tokiomis priemo
nėmis nebūtų prisideda prie 
infliacijos.

Praktika tačiau moko, 
visos tokios

priemonės pasirodė esančios 
labai brangios ir galų gale 
netinkamos. Kaip nesuksi 
sau galvos, vistiek nėra ge
resnės priemonės sumažinti 
naftos suvartojimą kaip tik 
pabranginant jos produktų 
kainas. Lygiai taip pat ir pa
didinti jos vietinę gamybą. 

Iki šiol iš senų šaltinių gau
namos naftos kainos yra 
kontroliuojamos iš naujų 
-- ne. Tai privedė prie senų 
šaltinių greitesnio išsekimo, 
nes daugiau apsimoka ieško
ti naujų. Prezidento Fordo 
siūlomas kainų suvaržymo 
panaikinimas be abejo pa
skatins geriau išnaudoti ir 
senus šaltinius.

Skaičiuojama, kad Fordo 
siūlomos priemonės padi
dins vidutinės šeimos išlai
das energijos reikalams 250 
dolerių per metus (kritikai 
sako: 300). Tokia suma, 
nors ir pakeliama, vers pa
galvoti ir apie energijos 
taupymą. O tai jau tokia sri
tis, kur kiekvienas gali 
daug padaryti.

Importo ir energijos su
vartojimo sumažinimas nū
dien yra reikalingas kiek
vienam pramoningam kraš
tui, nes tik taip galima pasi
priešinti naftą eksportuo
jančių kraštų diktatui. Už 
tat JAV delsimas susitvar
kyti su savo energijos pro-

SOVIETINĖ TIKROVĖ NEPASIKEITĖ
BRONIUS AUŠROTAS

Jeigu SSSR pilietis nori 
nusipirkti kokį nors reikme- 
nį, ar pavalgyti restorane 
tai jis privalo apsišarvoti 
kantrybės skydu; nes gi be 
ilgo stovėjimo eilutėse ar 
prie stalo, jis nieko negalės 
gauti.

Šie patarimai ir užsienio 
svečiams dabar jau yra at
spausdinti Fodoro Kelionių 
Vadove 1974 m. laidoje. 
Knygoje įspėjama, kad “ne
užmirškite, jog keliaudami 
į SSSR jūs nevažiuojate 
ieškoti malonumų ir pramo
gų (fun) ... kaip tinginia
vimas pajūryje, slidinėjimai 
žiemos kurortuose ar kitos 
išdaigos, vadinamos ‘kaip 
geriau praleisti laiką’.”

Fodore taip pat pataria
ma, kurie dalykai reikia at
sivežti su savimi ir kurių ga
lima negauti Sov. S-je, kaip 
pav., “plunksnakočių (bąli 
point pens), kišeninių įvai
rios paskirties baterijų, eiga 
rečių, muilo ir t.t.". Taip 
pat primenama, kad balti
nių skalbimas ir drabužių 
valymas yra lėtas ir nepati
kimas (JAV diplomatai pa-

VIRŠUJE: Čiurlionio an
samblis prieš 35 metus Vil
niuje. Vidury sėdi ansamblio 
vadovas Alfonsas Mikulskis, 
Kanklininkių vadovė Ona 
Mikulskienė ir ansamblio 
valdybos pirmininkas Ed. 
Kamėnas. Šiai sukakčiai pa
minėti šį sekmadienį, sau
sio 26 d. 4 v. p.p. Cleve
lando Lietuvių Namuose 
įvyks akademija į kurią 
kviečiami ansamblio gar
bės nariai, mecenatai, buvę 
čiurlioniečiai ir visa Cleve
lando visuomenė. Programo
je oficialus ansamblio nau
jųjų patalpų atidarymas, 
iškilmingas aktas, apžvalgi
nė paskaita ir ansamblio su
venyrų paroda.

blemomis gali turėti dide
lės įtakos ne tik ūkiniams, 
bet ir užsienio politikos rei
kalams. Prezidento Fordo 
pasiūlymai, aplamai imant, 
buvo palankiai sutikti pra
monės sluoksnių. Čia mano
ma, kad tie pasiūlymai yra 
geriausi užsibrėžtiems tiks
lams pasiekti. Kritikai.sako, 
kad jie skriaudžia paskirą 
asmenį. Čia, be abejo, yra 
tiesos, tačiau kokių priemo
nių nesigriebsi, jis vistiek 
turi nukentėti ir jo pragy
venimo lygis kristi.

tys savo drabužius valo ir 
kelnes prosija Suomijoje!).

Žinoma, nors Fodore buvę 
daug įvairių praktiškų pata
rimų, bet šiai žurnalistų 
grupei nebuvo laiko susipa
žinti su gyvenimo tikrove: 
jie visi buvo SSSR svečiais 
ir po du buvę apgyvendin
ti ‘Junost’ viešbutyje, vos 20 
min. pėsčiomis nuo Krem
liaus palocių. Vienok, straips 
nio autorius neturi jokių pa- 
negyrikų viešbučio adresu, 
kurio kambariai, simboliš
kai tariant, “nebuvę didesni 
už pašto ženklą. Kamba
riuose esančios lovos buvo 
visiškai per trumpos, gi as
menys išaugę virš šešių pė
dų aukštumo, savo kojas, 
miegodami, visada privalė
davo kabalduoti už lovos 
ribos... Vonios-dušo kamba
ryje, prie vandens čiaupto 
buvo prijungta guminė žar
nelė, kuri besimaudant ne
siekdavo, švaros ištrošku
sio, kelienų. Tik su akroba- 
tiškais gabumais asmuo, bū
tų galėjęs iškombinuoti, 
kaip jis būtų galėjęs save 
įgrūsti į tokią vonią. Pri- 

(Nukelta į 2 psl.)
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SOVIETINE
TIKROVĖ...

(Atkelta iš 1 psl.) 
mintina, kad SSSR vietoje 
tualetinio popierio naudo
jamas laikraštinis; žinoma, 
dar gerai, kad ir tokį gali
ma tokioje vietoje susiras
ti. Taip pat įdomu, kad vieš
bučio kambariuose esantie
ji radijo aparatai negalimi 
išjungti ir jie be paliovos 
trukdė keleivių ramybę” 
rašo apie ‘Junost’ viešbutį 
Ryskind.

Mes visi žinome, kad JAV 
ir kituose laisvuose kraš
tuose, kur yra išvystyta 
aukštnamių statyba, jų nau
dotojai yra aptarnaujami kel 
tuvų ar liftų. Buvę pastebė
ta, kad SSSR aukŠtnamiuo- 
se toki keltuvai yra gana 
svarbi prabangos priemo
nė. Visose įstaigose, ar kny
gynuose ar redakcijose, 
JAV keliauninkams tekdavo 
aukščiau lipti, savo priemo
nėmis, kaip ligi 4-jo aukšto.

Taip pat visų pastebėtas 
savo amžių visame pasau
lyje atgyvenęs reiškinys: 
kiekviename viešbučio aukš
te budėdavo senyvo amžiaus 
moteris. Kai kiti svečiai iš
eidavo iš savo kambario jos 
visada paimdavo svečio rak
tus. Ir dar nuostabiau, kad 
minimo žurnalisto viešbučio 
kambario raktas galėdavo at 
rakinti kiekvienas šiame 
aukšte kambario duris; “ga
limas dalykas, kad mano ma
giškas raktas būtų galėjęs 
atrakinti, ne tik mūsų vieš
bučio, bet ir visų SSSR esan
čių viešbučių kambarių du
ris”, juokauja autorius.

Netrūksta pažadų, kad 
komunizmo vadai pagerins 
visų piliečių ekonomišką 
būklę, kad greitai netruks 
būtiniausių gyvenimui rei
kalingų dalykų. Tačiau paža
dai ir gyvenimo tikrovė ne
subėga į tą patį vieškelį: 
kaip trūko taip ir trūksta 
maisto produktų, o ypač ge
resnės kokybės maisto. Taip 
pav. žurnalistas Walter 
Hussman, Arkansas ‘Demo- 
crat’ leidėjas, kur jis nesi
dairė “taip ir nepastebėjo 
maisto krautuvėse (o tai at
sitiko 1974 m. rugsėjį, kai 
daržovių ir vaisių yra pilna 
visose lentynose) nei geres
nės kokybės šviežių daržo
vių ir vaisių. Žurnalistai iš 
to daro savo išvadas, kad 
“SSSR per pastaruosius 
penkerius metus maisto tie
kimo būklė nei kiek nepasi
keitusi gerojon pusėn”.

Prie visokio pobūdžio 
krautuvių stovi ilgos eilės 
pirkėjų. Amerikiečiams tos 
eilės primena kariškos tar
nybos dienas. Ir tos eilės 
pastebimos visur: ar jūs 
pirktumėte teatro bilietą, ar 
kopūstų galvelę, ar batus, ar 
norėtumėte pavažiuoti my
lią su taxi, jūs visur surasi
te prieš save dešimtis lau
kiančių.

Toliau autorius aprašo, 
mums gerai žinomą sovieti
nę anomaliją, norinčio ką 
nors nusipirkti valdiškoje 
krautuvėje * kryžiaus kelią*, 
nuo Ainošiaus prie Kaipo- 
šiaus ligi prieini prie kas- 
ninkės, kuri turėdama prieš 
save eilutę klijentų, nesku
bėdama, jus dar pavar
gins bent 20 minučių laiko. 
Na, pagaliau jūs jau pateko
te į gatvę, ir ačiū die
vams.

Autorius teigia, kad mies
tų darbininkai uždirba vidu
tiniškai apie 150.00 Rb. mė
nesiui, iš kurių dalis atiduo
dama ‘savanoriškiems’ prof
sąjungų, ligonių kasų ir ki
tiems atskaitymams; apie 
5% atlyginimo tenka mokė
ti už valdžios teikiamą bu
tą, bet koks tai butas! Atsi
minkime, kad eilinis Ameri
kos dirbantysis, gali įsigyti 
daug gėrybių, pirkdamas į 
kreditą ar už prekę mokėda
mas kredito kortele. Gi Sov. 
S-je tokių lengvatų nėra! 
Ten nieko negalima pirktis 
skolon. Taip pat ir SSSR 
dirbančiųjų atlyginimai yra 
menkesnės perkamosios ga-

Mūsų širdys neatlaikys, 
jei ir jūs nutilsite!

Šiais žodžiais kreipėsi My
kolas Viltis savo veikale: 
‘Neparašyti Laiškai’, į lais
vojo pasaulio lietuvius iš 
anapus uždangos. Pavergta 
tauta šaukiasi pagalbos, bet 
nevisi mes jos Šauksmą iš
girstame ir skubame į pagal
bą. Lygiai kaip ir visi, lais
vų kraštų žmonės, greitai 
pasiduodame apsukriai ko
munistinei propagandai, daž 
nai tardami, kad komuniz
mas yra jau pasikeitęs ir 
kad okupuotoje Lietuvoje 
klesti ūkinė gerovė, o beto 
leidžiama nuvykti į Vilnių ir 
pasimatyti su artimaisiais. 
Tuo tarpu pasekant kasdie
nines žinias dažnai yra pa
minimas, nors ir iškraipy
tas lietuviškas vardas di
sidentų tarpe. Štai, anglų 
žinių agentūra Reuteris, pa
skelbė, kad keturi lietuviai: 
Petras Plumpa, Povilas Pet
ronis, Jonas Stašaitis ir Vir
gilijus J augelis nuteisti nuo 
1 iki 8 metų sunkiųjų darbų 
koncentracijos stovykla. Už 
ką? Už pogrindžio spaudą: 
“nelegaliai spausdinę ir pla
tinę antisovietinę literatūrą 
- prieš sovietinę valstybę ir 
socialinę sistemą”. Trumpai 
gal pasakytume, kad Lietu
voje vėl atgijo spaudos drau
dimo gadynė, tik chrakte- 
ringa dabartinės sovietinės 
okupacijos laikams. Pirmo
sios spaudos draudimo lai
kais knygos buvo spausdi
namos Prūsuose ir slaptai 
gabenamos į Lietuvą, o 
dabar ir Prūsija okupuota 
tos pačios Sovietų Sąjungos, 
todėl lietuviams teliko tik 
vienintelė vieta -- pogrin
dis, kuriame kaip ir anais 
laikais, Valančiaus spausdi
nama - Gromata apie siel
vartus Bažnyčios šventos.

Reikia džiaugtis, kad pa
žadintoji vysk. Valančiaus 
rezistencinė dvasia išliko 
gyva iki pat mūsų dienų. 
Mūsų pareiga, sutelktinėmis 
jėgomis, perduoti viešajai 
pasaulio opinijai tautai daro
mą skriaudą. Prieš keletą 
metų Chicagoje įsisteigė 
Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos Rėmėjų organizaci
ja: šelpti persekiojamą Baž
nyčią Lietuvoje, rinkti do
kumentinę medžiagą ir 
skelbti viešumai. LKRŠ 
Rėmėjai niekam nepastoja 
kelio dirbti pavergtos tė
vynės laisvinimo darbą. Jie 
daugiau sielojasi, kad ten 
neišblėstų tautinė-religinė 
kultūra, kurios silpimas la
bai džiugina okupantą.

LKRš Rėmėjų pastango
mis yra išleista Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios KRONI
KA, kurią privalėtų įsigy
ti keikvienas lietuvis ir ją 

lios, o ir tos paskirties 
prekės yra menkavertės. 
Taip pav. amerikietis priva
lo dirbti 5,3 vai. už batus, 
gi jo kolega - sovietas net 
33 vai. Amerikietis dirbs 
26,3 vai. už drabužių eilutę, 
gi rusas net 157 vai. Tai tė
ra tik du pavyzdžiai vaizdin
gumo dėlei.

Už sovietinės gamybos 
Volgos modelio automobilį 
sovietas privalo mokėti apie 
10,000.00 dol. ir jo gavimo 
laukti net 5-rius metus. Gi
tokį pat auto drg. Valeri
jus Kosovanas, SSSR Ra
dijo Užsienio Tarnybos Ži
nių direktoriaus pavaduoto
jas, įvairių legališkų machi
nacijų pagalba galėjo įsigy
ti už 2,000.00 mokėdamas 
už jį amerikiniais doleriais 
ir grynais! Iš kur drg. V. 
Kosovanas uždirbo tiek pini
gų? Jis tur būt nedirba 
JAV žvalgybai...

Tai tokia yra gyvenimo 
tikrovė, tikroji medalio pu
sė: Kosovanai ir į jį pana
šių tūkstančiai čiulpia liau
dies kraują kad galėtų ištai
gingai gyventi ir laukti ko
munizmo pergalės visame 
pasaulyje.

perskaitęs suprastų, kad rei
kia remti netik savo para
pijos bažnyčios, bet paverg
tos Lietuvos ir padidinta 
sekmadienio auka tikrai 
daug pagelbėtų vargstan
tiems mūsų tautos dvasi
niams vadovams, iŠ kurių 
yra atimta materialinė at
spara

Moderniųjų laikų noman- 
dai-komunistai užplūdę mū
sų tėvynę atnešė ir tą žmo
gų niveliuojančią kolekty
vinę sistemą, kuri lietuvį 
stengiasi išrauti iš įaugimo 
gimtojon žemėn, savųjų pa 
pročių, palaužti jį moraliai, 
sunaikinti ir tą aplinką, ku
rioje jo buvo pralietos pir
mosios kūdikystės ašaros. 
Ar nesusidaro siaubingas 
vaizdas, kada Sovietų Sąjun
gos atsiųstas emisaras-T.ara- 
sovas su savo pakalikais 
imasi tvarkyti tikinčiųjų rei
kalus ir vietoje bažnytinės 
administracijos, kad ją tvar
kytų vyskupas, pastatomas 
politrukas -- K. Tumėnas 
ar kitas. O jiems darbo 
dar ilgam laikui užteks: kol 
iŠvartys pakelėse rūpintojė
lius, koplytstulpius ir bažny
čias pavers šokių salėmis, 
kuriose lietuvis buvo įamži
nęs amžių bėgyje savo skaus 
mą ir džiaugsmą, kada jis 
laisvę alsavo. Tauta apraiz
gyta spygliuotomis vielo
mis ir Vilniaus vargonais 
nebeskamba džiaugsmingi 
akordai primindami karžy
gius, ar garbindami šven
tųjų kaulus ir ant altorių 
užgesintos žvakės. Vargo
nais šiandien garbinama jos 
išniekintojai ir Katedra nu
stojo savo paskirties. O vis 
dėlto tauta nenustojo kovos 
dvasios ir neprašo okupanto 
leisti tarti paskutinį nuolai

VASARIO 16 ŠVENTEI 
ARTĖJANT

Kai 81-jo šimtmečio pabai
goje Lietuvos vardas buvo 
išbrauktas iš Europos žemė
lapio, nusivylimas ir nevil
tis apsupo mūsų tautą. Ta
čiau nenuslopino nelaimė jos 
laisvės troškimo. Didžio
sios Kunigaikštijos tradicijų 
veikiamas, jis nekartą pra
siverždavo savo galingais 
veiksmais. Tautoje vyko so
cialinio ir politinio persi- 
grupavimo procesas, kuris, 
kaip ir kiekvienas istorinis 
procesas, buvo gana lėtas. 
Valdžiusieji ligi tol sluoks
niai savo vaidmenį buvo at
likę. Tautą gelbėti, valsty
bę atstatyti, turėjo ūkinin
kai ir iš jų kilusi inteligen
tija. Šie sluoksniai nepasi
davė svetimos kultūros 
veiksmui, jie išsaugojo mū
sų protėvių kalbą, jie buvo 
mūsų tautinio atgimimo.ža
dintojai. Jie brandino Lie
tuvos nepriklausomybės idė
ją, kuri 1918 m. vasario 16 d. 
virto (tapo) tikrove.

Tik paviršutiniškai sugre
tinę šimto dvidešimties su 
viršum metų svetimųjų val
dymo padarinius su tuo, kas 
buvo pasiekta per 22 nepri
klausomo gyvenimo metus, 
dabar galim įsitikinti, ką 
reiškia tautos laisvė. 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

dumo žodį. Vietoje to, po
grindyje pasirodo Kronikos, 
kuriose aprašomos scenos ir 
faktai kaip okupantas trak
toriais tempia, nuo tėvų ka
pų paminklinius antkapius 
kolchozinių tvartų pamatų 
statybai.
Rizikuoja kronikų leidėjai 

savo gyvybėmis begindami 
tautos laisvę, mėgindami jai 
sudaryti geresnę ateitį, kar
tu tikėdami laimėjimu ir tau
tinių bei religinių idėjų kil
numu. Šioje viltyje pasiro
do ir kilni aukos dvasia, 
kuri klaikioje tamsumoje su
švinta gyvos ugnies fake
lais.

Klausant nuolat atbanguo 
jančio šauksmo iŠ anapus 
Atlanto, kad mūsų širdys 
tikrai neatlaikys, jeigu jūs 
būsite kurti ir nebyliai, 
LKRŠ Rėmėjai pasiryžo telk 
ti lėšas ir žadinti viešąją 
opiniją, leidžiant LKB Kro
nikas, jas verčiant į kitas 
kalbas ar šelpiant vargs
tančią Bažnyčią Lietuvoje. 
Darbo apimtis plati ir darbo 
vaisiai turėtų būti brandūs, 
jeigu susilauktume iš visų 
lietuvių paramos.

Šių ir kitų įgyvendini 
mui yra pakviestas Čiurlio
nio ansamblis, kuris kon
certuos š.m. vasario 2 d. Chi
cagoje, Marijos aukštesnio
sios mokyklos salėje. Kar
tu su šiuo koncertu yra ri
šama ir mūsų pagarsėjusio 
dailininko ir muziko M.K. 
Čiurlionio 100 m. gimimo su
kaktis. Todėl atsilankymu 
mes paremsime ne tik Lietu
vos katalikų religinę šalpą, 
bet pagerbsime ir tą, kuris 
mums paliko tokį didelį dva
sinį turtą.

P. Indreika

Laisvė buvo išpirkta ge
riausių tautos sūnų aukomis 
ir pasišventimu. Lietuvos 
laisvės atgavimo laimėji
mais džiaugėsi ir svetur gy
venantieji lietuviai.

Deja, nebuvo lemta ilgai 
džiaugtis nepriklausomu gy
venimu. Sovietų Rusijos bol
ševikų okupacija vėl uždė
jo vergijos pančius mūsų 
tautai. 1940 m. Lietuva nete
ko savo valstybės nepri
klausomybės ir didžiosios 
piliečio gyvenimo vertybės 
laisvės.

Sovietų bolševikiškieji už
grobimai įvykdyti po antro
jo pasaulinio karo, nepai
sant daugelio nepuolimo su
tarčių, kurias Sovietų Są
junga pati buvo pasiūliusi 
ir pasirašiusi, yra ypatin
gos istorinės reikšmės įvy
kis. Iki tol niekad Europoje 
nėra buvę tokios masinės 
nukariavimų bangos tokiu 
trumpu laiku.

Lietuvių tautos gyvenimo 
būdas yra nerusiškas, jų val- 
dymosi santvarka buvo ne- 
rusiška, ir jų kalba nieko 
bendro neturi su rusišką
ja. Tai kodėl lietuvių tautos 
nelaimingas likimas turi bū
ti valdomas Sovietų rusiško
jo imperializmo?

ROCHESTERIO LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS PARENGIMAS
Pernai gruodžio 21 d., lie

tuvių parapijos salėje, buvo 
lituanistinės mokyklos gra
žus eglutės parengimas. Tė
vas kun. J. Dyburys tėvų 
ir svečių tradicinį susijimą 
pradėjo malda. Po to komi
teto pirmininkas R. Tamo
šiūnas tarė nuoširdų žodį 
ir programos tąsą perdavė 
mokyklos vedėjui V. Žmui- 
dzinui. Jis, Šv. Kalėdų pro
ga, pasveikino gausiai susi
rinkusius, kviesdamas visus 
drauge pagiedoti kalėdines 
giesmes ir Tėvyne brangi. 
Salėje suaidėjo grausmingas 
giedojimas. O. Z. Šipaila ar
monika pagrojo lietuviškų 
patriotinių dainų melodijų 
pynę.

Meninė programa buvo 
suskirstyta į tris dalis.

♦♦♦

Prie puošnios eglutės ma
žieji, Z. Vidmantienės pa 
rengiamojo skyriaus, atliko 
‘Kalėdinį pasveikinimą’. G. 
Draugelytė, N. Lėlytė, L. 
Skučaitė, V. Valentini, T. 
Blavesčiūnas ir D. Vidman
tas atliko vaizdžią progra
mėlę: padainavo, pašoko ra
telį, o Lina Alvarado gra
žiai padeklamavo.

♦♦♦

VI skyriaus mokinys Kai
mukas Kiršteinas paskai
tė savo kūrybos įdomų ra
šinį.

Uždangai prasiskleidus, 
scenoje pasirodė būdingas 
vaizdas -- gyvasis paveiks
las -- ‘Šv. Kalėdų naktis’. At
liko mokytojos Aldonos Kirš 
teinienės paruošti šie moki
niai:

Okupavę Lietuvą bolševi
kai pirmiausia stengėsi iš 
lietuvio sąmonės išrauti Va
sario 16-sios sąvoką. Tačiau 
nežiūrint to, kasmet Vasa
rio 16 ant partizanų kapų 
atsiranda gyvų gėlių vaini
kai, piliakalniuose, net kar
tais viešose vietose, pakyla 
trispalvės vėliavos.

Bolševikų okupacija pa
rodė, jog netekęs nepriklau
somybės, lietuvis nebegali 
siekti savo tikslų. Jis yra be
teisis okupanto vergas. Oku
pantas bet kuriuo metu, be 
jokios priežasties, gali jį su
imti, įkalinti arba ištremti 
į Sibirą.

Mes gyvendami svetur 
neabejojame, kad prarastą
ją laisvę atgausim, jei tik 
būsim ryžtingi, vieningi, 
ginkluoti tėvynės meile, 
giliu tautiniu susipratimu, 
nenuilstamu darbu ir pasi
aukojimu. Tai yra dorybės 
kurios turi būti sujungtos 
su mūsų medžiaginiu pasi
ruošimu, pajėgumu ir dosnu
mu Lietuvos laisvinimui.

Nūdien pasaulis tebėra 
baisaus sukrėtimo akivaiz
doje ir virš šimtas milijonų 
žmonių laukia išvadavimo iš 
bolševikų vergijos. Laisvų 
tautų valstybės jungiasi, 
kad bendromis jėgomis galė
tų kilusią audrą atlaikyti. 
Ta audra, anksčiau ar vė
liau, kils. O po audros bus 
giedra. Pavergtos tautos at
gaus savo laisvę.

Tikėkim, kad ir mūsų 
tauta bręsta dar vienam Lie
tuvos prisikėlimui.

J. Miškinis

Marija - L. Alvarado, 
Juozapas - Tomas Skučas, 
Angelei: Aušra Lėlytė, Arū
nas čypas. Piemenėliai: G. 
Draugelis, B. Urbanas ir A. 
Skučas.

‘Kalėdų naktį’ deklamavo 
labai gražiai ir jausmingai- 
Rūtelė Kiršteinaitė. Žiū
rovai buvo sužavėti, ilgai plo 
jo...

Toliau vyko pagrindinis 
vaidinimas, Birutės Pūkele- 
vičiūtės, ‘Kalėdų dovana' 
(eiliuota pasaka)

Scenai pritaikė ir režisa
vo gabi lietuviško žodžio ir 
minties reiškėją, Izabelė 
Žmuidzinienė. Grimavo Sta
sys Ilgūnas. Vaidino viduri
nių skyrių mokiniai.

Pasakotojai - R. Kirštei
nas ir A. Tamošiūnas, 
ežys, laiškanešys -- Darius 
Kiršteinas, kiškučiai -- R. La 
pinas ir R. Tamošiūnas, Šer
nas -- A. Olis, varna - L. 
Pierce, voverytė -- L. Kli- 
maitė, smuiku solo - G. Ta
mošiūnaitė.

Vaidinimas buvo įdomus, 
patrauklus. Režisierė I.Z. 
daug įdėjo darbo ir pasišven 
timo. Aplamai, papuoštieji 
‘artistai’ vaidino be prie
kaištų. Žiūrovams padarė 
puikų įspūdį. Todėl karš
tais plojimais reiškė nuošir
džiausią padėką vaidinto
jams ir vadovei.

Kalėdų senelis Tadas Kli
mas, prie puošnios eglutės 
išdalino mokiniams dovanė
les.

Tėvų komitetas visus dar 
lyvius vaišino šaltais už
kandžiais ir šilta kavute.

Šiais mokslo metais litu
anistinę mokyklą lanko 39 
mokiniai, t.y. žymiai dau
giau negu pernai. Dirba pa
siryžėliai mokytojai:

Tėvas kun. J. Dyburys, 
tikybos mokytojas, Vytau
tas Žmuidzinas, vedėjas, Al
dona Kiršteinienė, J ūratė 
Krokytė (be normalios kla
sės dar moko angliškai 
kalbančių grupę), Bronius 
Krokys ir Živilė Vidmantie- 
nė. Tėvų komitetą sudaro: 
R. Tamošiūnas, pirmininkas, 
V. Draugelis, M. Stankie- 
nė ir G. Skučienė.

Mokyklos šventė sudarė 
mielą ir įspūdingą nuotaiką, 
palikdama gražiausių prisi
minimų. (mšk)

wanted jolrneymen
FORM GRINDERS — FLAT W0RK 
FORM GRINDERS — BROWN 4 

SHARPE
LATHE HANDS — TURRET AND 

ENGINE
THREAD GRINDERS

Mušt have job shop experience. 
Only experienced need apply.

Top rate, all fringe benefits, plūs 
o vertime.

Apply in person 
FORM — A — TOOL CO. 

8610 Madison
Cleveland, Ohio

(5-9)

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 SUNRISE BLVD. 

PLANTATION, FLA. 
PHONE: 305-581-7800

(5-9)
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ATAKUOJA DIEVĄ... PER 
VILNIAUS PLANETARIUMAI

Okupanto leidžiamoji ‘Tie
sa’ rikiuoja ir koordinuo
ja įvairiopus maskvinius pa
liepimus organizacinėje, eko 
nominėje, propagandinėje ir 
... ateistinėje veikloje. Kiek
vienoje tų veiklų-veiklelių 
detalėje matome skubius at- 
aidėjimus į Kremliaus susi- 
čiaudėjimą. Vilniaus ‘vyriau
sybės’ tarnyba nėra sudė
tinga. Reikia laiku, skubiai 
ir paslaugiai suskubti atsi
liepti į Kremliaus ‘įsaką’. 
Vos tiktai oamatėme Mask
vos ‘Pravdoje’ sugestijas 
“suaktyvinti atesitinę veik
lą", vilniškėje ‘Tiesoje’ (nr. 
2 ■ jau iškeptas pirmame pus
lapyje rašinys “Ateistiniam 
auklėjimui gerinti".

Ateistinę veiklą varo “Res 
publikinės mokslinės ateisti- 

. nės propagandos koordina
vimo taryba”. Tai stambių 
partinių tūzų būrys. Tai, 
kartu, papildomos tūzų paja
mos: mokama už posėdžius, 
už paskaitas, kelionpinigiai. 
Tad, veikti ateistinėje ir 
suvalstybintoje veikloje 
“gražiai apsimoka”. “Koordi
navimo tarybos” sąstatas la
bai margas. Čia matome Lie
tuvos kompartijos centrinio 
komiteto propagandos ir agi 
tacijos skyriaus vedėją J. 
Kuolelį, Vilniaus universi
teto filosofijos istorijos ir 
mokslinio ateizmo katedros 
vedėją B. Genzelį, Filoso
fijos, teisės ir sociologijos 
skyriaus prie Istorijos in
stituto vedėją J. Aničą, pa
tarėją prie LTSR ministrų 
tarybos P. Mišutį. Į “koor
dinavimo tarybą” įtraukti 
Mokslų akademijos nariai.

Laisvųjų valstybių studi
jinėje sistemoje nėra “moks
linio ateizmo” sąvokos. Tai 
yra bolševikinis terminas. 
Laisvųjų universitetų studi
jose, filosofijos kurse susi
tinka su filosofais, kurių 
koncepcijos bolševikiniuose 
universitetuose suvulgarin
tos, iškraipytos, paimtos 
“mokslinio ateizmo” baze.

Suvalstybintas ateizmas 
tapo krašto valstybine re
ligija ir su barbarišku įnir
šiu, valstybės organų re
miamas, kovoja su istoriniu 
palikimu, su “atgyvenomis”. 
Šitokios yra tos "moksli
nio ateizmo” veiklos apraiš
kos.

Kaip nacių Vokietijoje 
“hitlerjugendas”, Sovietijo- 
je -- komjaunimas, sudaro 
“mokslinio ateizmo” pagel- 
binius smogikų junginius, 
kurie puola bažnytines pro
cesijas, pamaldas, šnipinė
ja ir terorizuoja žmones.

Vilniškė “koordinavimo ta 
ryba” neišleidžia iš akių, 
kaip skelbia ‘Tiesa’, “lietu
vių buržuazinės emigracijos 
socialinės-politinės ir filoso
finės koncepcijos”. Tas “kon
cepcijas” bolševikai suriša 
su “šiuolaikinės buržuazi
jos filosofija ir tarptautiniu 
antikomunizmu". Šitoks oku 
pacinių satrapų susirūpini
mas gerai rodo, koks stip
rus ir galingas yra laisvo
sios emigracijos spausdin
tas žodis. Mėgindami įrody
ti susovietinto, vulgaraus 
ateizmo pranašumą, “koor
dinacinė taryba” planuoja 
"atkirtį”. Nor leisti vis dau
giau "populiarios literatū

ros. Tai visokių iškunigių 
bei eksklerikų memuarai. 
Šios makulatūros žmonės ne 
skaito dėl jos lėkštumo, nai
vumo. Neskaito ir sunkio
sios valstybinio ateizmo lek
tūros. Todėl planuoja kišti 
sovietinį ateizmą į “laikraš
čių ir žurnalų puslapius, į 
filmus, į televiziją”.

Ateistinę propagandą 
stengiasi paremti istorijos 
faktais, gamtos mokslų dės
niais. Todėl, pradėjus nuo 
faraonų, rikiuoja “uzurpaci- 
nius bažnytininkų veiks
mus”, vis ir vis nukreiptus 
prieš “darbo liaudį” ir ranka 
rankon su “išnaudotojiška 
klase”. Šioje klaidinančioje 
propagandoje iškraipomi is
toriniai faktai, istorinė tiesa 
tempiama ant nūdienių so
vietinių dogmų.

Žinomas yra sovietų kos
monauto Gagarino posakis, 
įspraustas į jo lūpas sovie
tinės propagandos: “Dangu
je Dievo neradau!”. Tuo po
sakiu pasirėmę, Vilniaus 
“koordinacijos tarybos” biu
rokratai sugalvojo ateistinei 
propagandai naudoti obser
vatorijos planetariumą! ‘Tie
sa’- džiaugsmingai patikina: 
“posėdžio dalyviai pateikė 
pasiūlymų, kaip toliau ge
rinti planetariumo darbą”.

Planetariumas vulgarios 
sovietinės bedievystės tar
nyboje tai naujas etapas 
“mokslinio ateizmo” raido
je.

• Baltijos valstybių dip» 
lomatiniai pareigūnai š. m. 
sausio 16 d. buvo susirinkę 
Washingtone pasiinformuo- 
ti ir pasitarti klausimais, 
liečiančiais Baltijos valsty
bes. Pasitarime dalyvavo 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos atstovai, J. Kajeckas, A. 
Dinbergs, E. Jaakson, atvy
kęs iš New Yorko, ir Lietu
vos bei Latvijos Pasiuntiny
bių Patarėjai — S. A. Bač- 
kis ir V. Tomsons.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS NAUJA 

VALDYBA

Amerikos Lietuvių Tary
bos suvažiavime išrinktoji 
ALT valdyba savo posėdyje 
sausio 10 d. užbaigė pasi
skirstymą pareigomis: pir
mininkas — dr. Kazys Bo
belis, vicepirmininkai: Teo
doras Blinstrubas, dr. Ka
zys Šidlauskas, dr. Vladas 
Šimaitis, dr. Jonas Valaitis; 
sekretorius — kun. Adolfas 
Stasys, iždininkas — Juozas 
Skorubskas, finansų sekre
torius — Eugenijus Smil- 
gys, protokolų sekretorius 
Pakalniškis, nariai: Alvydas 
Jonikas. Teodora Kuzienė, 
Valerijonas Šimkus, Emili
ja Vilimaitė.

Siekiant plačiau išplėsti 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
veiklą, pravestas darbais 
pasiskirstymas ir eilės ko
misijų sudarymas. Pirm, 
dr. K. Bobelis bus visų ko
misijų ir visų darbų vyriau
sias koordinatorius ir su

LIETUVIU MOTERŲ BALSAS (i)

KĄ MOTERIS ATLIKO IR
KĄ PAMIRŠO? EMILIIA ČEKIENĖ

Nes

Šio laikotarpio išeivijos 
lietuvės moters uždaviniai 
nėra labai skirtingi nuo pra
eitų laikų. Ji yra sąmonin
ga lietuvybės gynėja, palai
kytoja ir tautos ateities kū
rėja. Be šeimos pareigų, 
mūsų moteris aktyviai daly
vauja socialiniame bei kul
tūriniame gyvenime, organi
zacijose, kurios daug prisi
deda prie Lietuvos bylos 
kėlimo. Mūsų moterys ren
gia parodas, koncertus, pas
kaitas, minėjimus, leidžia 
leidinius ir organizuoja šal
pos darbą ir t.t.

Tokia lietuvė išvyko iš tė
viškės ir nuoširdžiai savo 
tautietės vardą reprezenta
vo svetimuose laisvės kraš
tuose vėl per 30 metų 
(1944-1974). Bet ne visi ke
liai veda į laimėjimus, ne vi
si praturtina dvasią. Mes 
gyvename materialinės civi
lizacijos progreso kraštuose, 
bet ne visuomet civilizaci
jos progresas lengvai jun
giasi su dvasinės kultūros 
regresu, kurį nejučiomis 
mes pasisavinam kartu nu
sinešdamos į savas organi
zacijas.

Dabar, kada kitos tautos 
itin pradėjo vertinti ir kel
ti moters įnašą tautų gyve
nime, JAV politiniai kandi
datai net balsus medžioda
mi į svarbias bei aukštas pa
reigas kviečiasi moteris, tai 
mes lietuvės pačios savo 
veikloje smulkėjame, prade
dam sustingti neveiklume, 
mumyse pradeda trūkti vi
suomeniškumo, nors mūsų 
uždaviniai nesumažėjo.

Negalima sakyti, kad ne
dirbame. Moterų org-jų tu
rime daug. Draugijų, klubų, 
klubelių ir net paskirų as
menų kokios nors org- 
jos ar klubo vardu apie save 
subūrusių keletą žmonių 
grupelę. Veikimo sezonui at
ėjus, jie visi pradeda judėti, 
rengti parengimus ir deja, 
jų programose nebesimato 
jokio dvasinio kultūrinio vei
do.

Mūsų veikla daugiausia 
remiasi vaišių paruošimu. 
Rengiame vakarienes, Vely
kų stalus ir k. Tai natūrali 
moters paskirtis. Yra mote
rų pagelbinių vienetų vyrų 
inžinierių organizacijoms ir

JAV administracija bei kon
gresu politikos vadovas.

Sekretoriatą, atliekantį 
vykdomo organo pareigas, 
sudaro; kun. A. Stasys, A. 
Pakalniškis ir J. Skorubs
kas.

Politinių reikalų komisi
jai vadovaus dr. K. Šidlaus
kas.

Visuomeninių ryšių komi
sijai vadovaus pirm. T. 
Blinstrubas ir vicep. dr. J. 
Valaitis.

Organizacinių reikalų ko
misiją sudaro T. Kuzienė, 
dr. V. Šimaitis ir V. Šimkus.

Finansų komisijai vado
vaus Eug. Smilgys.

Jaunimo komisijai pirmi
ninkaus A. Jonikas.

Teisių komisijai vadovaus 
dr. V. Šimaitis.

(Spausdinant šio 
straipsnio pirmąją dalį 
(Dirva Nr. 5J, tuoj po 
antrašte dėl technišką 
kliūčių buvo praleistas 
šis Ksavero Vanagėlio 
eilėraščio posmas, tad 
tapo nesuprantamas šio 
straipsnio pirmasis sa
kinys. Atsiprašome.

Red.)

O, moters lietuvės! Jūs saulė tautos! 
Jūs mūsų geroji viltis!
Jums rūpi likimas, garbė Lietuvos, 

jums ji brangioji šalis!
pagelbinių vienetų gydytojų 
draugijoms. Kokia profesio
nalams vyrams inžinieriams 
ar daktarams reikalinga mo
torų pagalba, išskyrus vai
šių paruošimą? Tam užten
ka tik poros ar dviejų porų 
moterų, o be to, juk yra lie
tuvių moterų ir net vyrų pro 
fesionalų ir vaišėms ruošti, 
kurie iš to gyvena. Tuo tar
pu anų vyrų žmonos galėtų 
dirbti naudingesnį tautišką 
darbą, ar gi jos neturi aukš
tesnių tikslų bei idealų? 
Argi moteris yra tik dulkė, 
kaip Adomas Mickevičius 
vadina, kuri lengvai skraido 
į bet kurią pusę pučiama, 
be savo siekimų, be idealų.

Ar nėra bendrųjų lietuvei 
moterei reikalų bei siekimų, 
susibūrus drauge į vieną ne 
pagalbinę, bet savo stiprią 
ir gausią moterų organiza
ciją ir joje savarankiškai 
dirbti tautinį kultūrinį dar
bą. Mažuose vienetuose, klu
buose ar draugijose, nežiū
rint, kaip juos vadinsim, 
neįmanoma nieko didesnio 
nuveikti. Tai tik susibūrimai 
didesniems darbams pasi
ruošti, tai sukasdienėjusi 
veikla, todėl nenuostabu, 
kad narės nebenori lankyti 
susirinkimų, sunku sudaryti 
valdybas. Jaunesniajai kar
tai taip pat neįdomu susirin
kimuose klausytis anekdotų, 
nors dažnai ir tarptautinių 
ir diskutuoti maisto paruo
šimo klausimais.
. Nors dabar pradėtos 
skelbti įvairios gyvenimo 
negerovės, bet nepamirški
me, kad visoks ekonominis 
perteklius silpnabūdžius 
skandina, o nedateklius daž
nai žmogų dvasiniai pake
lia. Kalbant apie šių dienų 
pasaulio pakrikimą, priežas
čių pirmiausia tektų ieškoti 
dvasiniam gyvenime: nesi- 
domėjime kultūros pažini
mu, nutolimu nuo knygos 
ir periodinės spaudos. Tai 
taikoma kitatautėms ir nega 
Ii būt aplenkiamos ir lie
tuvės moterys, nors daug 
dirbančios mažose draugijo
se ar vienetuose. Tačiau 
kasdieninės pilkumos dar
bai pražus su ta diena, nu
eis užmarštin. Ar ne laikas 
ir išeivijos moterų organiza
cijoms drauge suvažiuoti, 
sutelkti jėgas didesniems 
kultūriniams darbams, bend 
rų siekimų nutarimams ir jų 
įgyvendinimui savo mažuo
se rateliuose. Nejaugi išei
vijos laikotarpio lietuvių mo
terų tokie dideli organiza
ciniai skirtumai, kad nesu
gebėtume rasti nieko bend
ro, kas jungtų visas lietu
ves. Galima nepriklausyti 
tokiai organizacijai, kun dėl 
ko nors mums nepatinka, 
bet kiekvienoje galima rasti 
ir tai, kas jungia.

Išeivijoje leidžiama daug 
įvairių knygų, brošiūrų, iš
ryškinant vieną ar kitą lie
tuvių tautos momentą. Ski
riama premijų romanams, 
novelėms kartais iš anksto 
nurodant, pageidaujant ku
rios temos. Amžių bėgyje 
mes turėjome iškilių mote
rų, kurių vardai paliko isto
rijoje. Jų gyvenamus laiko
tarpius, veiklą ir charakte
rius išsamiai aprašė dr. M. 
ir V. Anysai 1970 m. išleistoj 

istorinėj knygoj “Žymios 
lietuvės moterys”.

Ar nėra paskutinis lai
kas išeivijos moterims, visų 
organizacijų atstovėms su
važiavus pasitarti ir visų 
pastangomis susirūpinti iš-

Iš Chicagos neolituanų veiklos

Korp! Neo-Lithuania Chicagos skyriaus sueigai, gruo
džio 22 d. LT namuose pirmininkavęs Antanas 
Juodvalkis ir sekretoriavusi Eglė Juodvalkytė.

Sekmadienį, gruodžio 22 
d. Chicagos neolituanai bu
vo susirinkę į Lietuvių Tau
tinius namus prieššventinėn 
sueigon. Sueigai sklandžiai 
pirmininkavo kol. Antanas 
Juodvalkis, o sekretoriavo 
poetė, aktorė, Antano duk
ra, Eglė Juodvalkytė.

Praėjusio susirinkimo 
protokolą, paruoštą Genės 
Modestavičienės, perskaitė 
buv. skyriaus pirmininkė 
Audronė Gulbinienė.

Naujasis skyriaus pirmi
ninkas Algis Janusas prane
šė apie naujos skyriaus val
dybos pasiskirstymą parei
gomis: vicepirmininkas dr. 
Vytautas Dargis, sekreto
rius — Romanas šiaudikis, 
iždininkas — Marius Kas- 
niūnas ir valdybos narys — 
Eugenijus Kniukšta. Ma
gistre pakviesta Alvida 
Adomavičienė, tėvūnu — 
Vytas Paukštys ir arbiter 
elegantiarum — Antanas 
Plaušinaitis.

Naujoji valdyba pateikė 
sueigai ir ateinančių metų

Naujasis skyriaus pirmi
ninkas Algis Janušas prane
ša apie naujos valdybos už
simotus darbus, korporaci
jos Neo-Lithuania Chicagos 
skyriaus sueigoje, gruodžio 
22 d. LT namuose.

leisti veikalą išryškinant lie
tuvę moterį, jos pagrindi
nius charakterio bruožus, 
gyvenimo būdą ir kita am
žių bėgyje ar bent kuriame 
viename laikotarpyje ar pa
galiau apsiribojant vien išei
vija. Lietuvę pilna to žodžio 
prasme, ne kurios nors gru
pės, religijos ar t.p. To
kiems uždaviniams atlikti iš
eivijoje ir net moterų tarpe 
kūrybinių jėgų dar turime, 
bet labai trūksta didesnės 
iniciatyvos iš mūsų moterų

• organizacijų vadovybių.

V. A. Račkausko nuotrauka

Kol. J. Mockaitienė infor
muoja susirinkusius korpo- 
rantus apie užsimotą leisti 
neperiodinį, iliustruotą, sky
riaus leidinėlį.

Naujasis skyriaus sekreto
rius Romanas Šiaudikis įne
šė daug gyvumo siūlydamas 
priemones naujiems studen
tams į korporaciją pritrauk
ti.
veiklos planą, kuris nėra ga
lutinis ir gali būti, reikalui 
atsiradus, keičiamas.

Sekretorius Romanas 
Šiaudikis pasiūlė diskutuoti 
būdus kaip pritraukti dau
giau jaunimo į korporacijos 
gretas. Diskusijos buvo la
bai gyvos ir reikšmingos.

Kol. J. Mockaitienė pain
formavo susirinkusius, kad 
susidaręs kolektyvas ruo
šiasi išleisti neperiodinį 
iliustruotą skyriaus infor
macinį leidinėlį. Medžiaga 
tokiam leidinėliui jau ren
kama.

Vyt. A. Račkauskas
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ANTANAS SMETONA - PIRMASIS
LIETUVOS PREZIDENTAS

(3)
Kariniame sektoriuje at

sirado naujų komplikacijų, 
kai 1919 m. balandžio 21 d. 
lenkų kavalerija užėmė Vil
nių. Balandžio ir gegužės 
mėn. Lietuvos kariuomenė 
sėkmingai vykdė karines 
operacijas prieš bolševikus. 
Gegužės mėn. Prezidentas 
Smetona paskyrė generolą 
Silvestrą Žukauską kariuo
menės vadu. Naujokų mobi
lizacija buvo paskelbta. 1919 
m. birželio 3 d. Lietuvos 
kariuomenė perėmė visą ka
ro su raudonąja armija fron
tą Lietuvoje. Lietuvos ka
riuomenė jau siekė 15.000, 
bet jai trūko ginklų, apran
gos ir kitokių karinių reik
menų. 1919 m. liepos mėn. 
Matynas Yčas parūpino ame 
rikiečių ginklų, aprangos ir 
karo medžiagos iš užsiliku
sių JAV kariuomenės san
dėlių Paryžiuje. 1919 m. rug
sėjo 27 d. ir vėl spalio 2 d. 
vyriausybė paskelbė naujas 
mobilizacijas. Iki metų galo 
Lietuvos kariuomenė siekė 
25.000 karių.

Smetona buvo Lietuvos 
kariuomenės mylimas ir ger
biamas. Generolas Stasys 
Raštikis yra parašęs: “ger
biau Respublikos preziden
tą Antaną Smetoną dar 
nuo 1919 metų, kada vyko 
ginkluotos kovos už Lietu
vos nepriklausomybę. Tada 
fronte savanorių tarpe buvo 
ypač populiarūs du vardai -- 
pirmojo Lietuvos Respubli
kos prezidento Antano Sme
tonos ir vyriausiojo Lietu
vos kariuomenės vado ge
nerolo Silvestro Žukausko.” 
(Įvykiai ir žmonės, Chica- 
ga, 1972, psl. 26).

Gegužės 17 d. Hooverio 
komisija atsiuntė Kaunan 
maisto ir pieno miltelių Lie
tuvos vaikams. Tą patį mė
nesį buvo gauta vaistų nuo 
Amerikos lietuvių. 1919 m. 
birželio mėn., tačiau, Lietu
vos Respublikos finansinė 
būklė nebuvo kokia. Reikė
jo ieškoti lėšų svetur. Jonas 
Vileišis išvyko į Berlyną 
ieškoti naujos paskolos, bet 
nieko neišėjo iš derybų, ka
dangi Berlynas statė kaip 
sąlygą, kad Lietuva atsi
sakytų nuo visų pretenzijų į 
Mažąją Lietuvą. Kaina buvo 
per aukšta.

1919 m. liepos mėn. Lie
tuvos valdžia paskelbė pir
mą Lietuvos vidaus pasko-

ALGIRDAS BUDRECKIS
lą po 5°/o. Valstybės pasko
los lakštai buvo išplatinti 
už 30 milijonų markių.

Vokiečių okupacijos metu 
Lietuvos geležinkelių tink
las buvo gerokai sutvarky
tas. Užtat jaunutė Respub
lika privalėjo naudoti vokiš
kus riedmenis, ypač garve
žius. Kadangi Antantė ver
tė vokiečius likviduoti savo 
turtą Pabaltijyje (suprask: 
pervesti santarvininkams), 
Lietuvos valdžiai pavyko iš
siderėti iš vokiečių 1919 m. 
liepos 4 d. susitarimą, ku
riuo vokiečiai atidavė vįsus 
savo riedmenis lietuviams 
užuot santarvininkams. Su
tarta kompnsaciją už gele
žinkelio turtą vėliau nusta
tyti derybų keliu.

1919 m. buvo tam tikrų 
diplomatinių laimėjimų. Bir
želio 26 d. popiežius forma
liai “atkreipė dėmesį į lie
tuvių tautinį judėjimą”. Lie
pos bei rugpiūčio mėn. Lie
tuva pasirašė pašto konven
cijas su Suomija, Latvija ir 
Estija. Rugpiūčio mėn. lie
tuvių delegacija Paryžiuje 
susitiko su Tarptautine žy
dų delegacija ir sutiko su
teikti Lietuvos žydams auto
nomiją. Rugpiūčio 22 d. 
Norvegija suteikė Lietuvai 
de facto pripažinimą. Rug
sėjo 23 d. Anglija suteikė 
Lietuvai de facto pripažini
mą.

Visvien Lietuvos užsienio 
ir vidaus politinė padėtis 
buvo sunki: reikia kovoti 
prieš bolševikus, bermonti
ninkus ir lenkus, o draugų 
ir paramos maža. Lenkų in- 

. trigų dėka, Prancūzija neįsi- 
\ leido Lietuvos delegacijos į 
Versalio taikos konferenci
ją. Lietuviai ten negalėjo 
ginti savo laisvės bylos.

Tuo Lietuvai nepaprastai* 
sunkiu ir didžios įtampos 
metu prasidėjo ir Mykolo 
Sleževičiaus koalicinės vy
riausybės krizė, kurią kėlė 
įsivyravęs partinis politika
vimas. Partijos, siekdamos 
valdžioj didesnės bekompro- 
misinės įtakos, politikavimą 
buvo perkėlusios net į ka
riuomenę. Kai antrojo pulko 
vadas Vincas Grigaliūnas- 
Glovackis už savo valdžios 
peržengimą buvo krašto ap
saugos ministerio Merkio 
pasodintas į kalėjimą, tai vi
sas antrasis pulkas atžygia

vo pas Prezidentą, prašyda
mas paleisti jų vadą. Čia 
Prezidentas Smetona paro
dė santūrumą ir sveiką pro
tą. Ministeris Merkys nebu
vo apie savo veiksmą pain
formavęs Valstybės prezi
dentą, ir šis nežinojo, ką 
sujaudintiems kariams at
sakyti. Bet jisai juos nura
mino, patelefonuodamas 
krašto apsaugos ministeriui 
išaiškinti visą reikalą. Jis 
pažadėjo kariams reikalą 
kuo greičiausia sutvarkyti. 
Taip ir buvo.

Kilo rimtesnis kivirčas 
dėl derybų su bolševikais. 
Mat, Tarybų Rusija tuo me
tu nebesitikėdama įsitvirtin
ti Pabaltijo kraštuose, 1919 
m. rugsėjo 11 d. pradėjo 
įtaigoti Lietuvos vyriausy
bę pradėti su ja taikos de
rybas. Tą patį ji buvo pada
riusi ir kitom dviem Pabal
tijo valstybėms.

Kairieji buvo taikos dery
bų su bolševikais šalinin
kai, nes jos lietuviams leis
tų didesnes jėgas sutelkti 
prieš bermontininkus ir len
kus. Dešinieji buvo prieš to
kias derybas, argumentuo
dami, kad jomis būtų nepa
tenkintos užsienio misijos. 
Tai buvo viena iš priežas
čių, sudariusių Mykolo Šleže 
vičiaus vyriausybės krizę.

Krizės akstinu buvo Tau
tos pažangos partijos šulų 
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Martyno Yčo ir prof. Augus
tino Voldemaro sugrįžimas 
iš Paryžiaus į Kauną. A. Vol
demaras buvo nepatenkin
tas jo pirmosios vyriausy
bės atsistatydinimu ir laikė 
save tebeesančiu užsienio 
reikalų ministerių. M. Sleže
vičius į antrąją ir ketvir
tąją savo laikinąją vyriau
sybę jo užsienio ministerių 
nekvietė, bet norėdamas iš
vengti painiavos, užsienio 
reikalų ministerio vietą pa
likdavo vakuojančią. Žinoda
mi M. Sleževičiaus nesan
taiką su Valstybės taryba
M. Yčas su A. Voldemaru 
pareiškė jos pirmininkui 
Stasiui Šilingui griežtą pro
testą, kodėl Valstybės tary
ba esanti suspenduota, nei
nanti savo pareigų, nes tai 
prieštarauja laikinajai kons
titucijai. Faktas buvo, kad 
Sleževičius valdė be pasita
rimų su Taryba. Yčas ir Vol
demaras reikalavo sušaukti 
Valstybės tarybos sesiją ir 
pradėti eiti savo pareigas. 
Šilingas sutiko su jų pasta
bomis ir sušaukė Tarybos 
prezidiumo posėdį. Posėdy
je jis rekomendavo, kad Ta
rybos sesija būtų sušaukta. 
Sleževičius atsakė, kad jis at 
sistatydintų su vyriausybe, 
jei Taryba sušauktų sesiją 
prieš jo norą. Spalio 2 d. 
Sleževičiaus kabinetas nesu
tikdamas su Šilingo šaukia
ma sesija atsistatydino. (Pir
masis Nepriklausomos Lie
tuvos dešimtmetis, psl. 99- 
100).

Lapkričio 23 d. laiške Sle
ževičius nusiskundė Jurgiui 
Šauliui, kad grįžę iš.Pary
žiaus diplomatiniai atstovai 
Yčas, Voldemaras ir Galva

nauskas nusprendę perimti į 
savo rankas valdžią, kad jie 
pradėję intrigas prieš Sle
ževičių ir kad, kaip žinia, 
Smetona linkęs prisidėti 
prie jų. (Šaulio archyvas, 
folijas 76, Pensilvanijos uni
versiteto biblioteka). Bet iš 
tikro šiame kivirče Preziden 
tas Smetona laikėsi nuoša
liai. Iš vienos pusės nega
lėjo eiti prieš Valstybės 
tarybą, kuri jį buvo išrin
kusi. Iš kitos pusės jis Sle
ževičių, kaip sumanų miųis- 
terį pirmininką, labai verti
no. Ieškodamas išeities, Sme 
tona pasiūlė M. Sleževi
čiui išstoti iš Lietuvos socia
listų liaudininkų partijos, ir, 
kaip nepartinis, sudaryti dar
bo kabinetą. Sleževičius su 
tuo nesutiko, ir teko ieškoti 
naujo ministerio pirminin
ko. (Merkelis, Antanas Sme
tona, psl. 229).

Sleževičiui atsisakius Pre
zidentas Smetona pakvietė 
inž. Ernestą Galvanauską 
sudaryti naują ministerių ka 
binetą. Galvanauskas buvo 
garbingas žmogus, kuriam 
įvairių pažiūrų užsienio lie
tuviai pasitikėjo. Jis buvo 
vakarų kultūros žmogus, tu
rėjo daug kontaktų Prancū
zijoje ir aplamai vakaruose.

Spalio 7 d. Galvanauskas 
sudarė naują vyriausybę. 
Šis penktasis iš eilės Lietu
vos ministerių kabinetas bu
vo sudarytas iš krikščionių 
demokratų, pažangiečių ir 
nepartinių. Kadangi jis buvo 
sudaromas ne partijų koali
cijos, o darbo pagrindais, 
tai socialdemokratai, socia
listai liaudininkai ir santarie 
čiai į jį atsisakė įeiti.

Galvanausko kabineto di
dysis rūpestis buvo valsty
bės finansų bėda. Valstybės 
iždas buvo tuščias, ir valdi
ninkams bei karininkams 
jau keli mėnesiai neišmokė
tos algos. Lietuvos delega
cija prie taikos konferenci
jos Paryžiuje ir JAV likvi
dacinės komisijos buvo ga
vusi penkių milijonų dolerių 
vertės įvairių daiktų, ku
riuos dalijant ir pardavinė
jant buvo tenkinami patys 
būtiniausi piniginiai reikalai.

Kiek Lietuvos finansinė 
situacija buvo katastrofiš
ka, jau rodo tai, kad 1918- 
1919 m. Lietuva turėjo 190. 
648.300 markių išlaidų ir tik 
72.033.500 markių papras
tųjų pajamų. Užtat 1919 m. 
pabaigoje ministeris pirmi
ninkas Galvanauskas pasiun 
tė į Londoną Martyną 
Yčą prekybinių derybų su 
Tilden Smidto ir Gordono 
bankais. 1919 m. gruodžio 
mėn. Yčas tarėsi su anglų 
bankininkais, su Lloyds, 
Westminster Bank, ir Na- 
tional Chemical and Metai 
Bank. M. Yčas pasirašė su 
Fortingtonu ir Gordono su
tartį, o šie išrašė 200.000 
svarų sterlingo čekius, ku
riuos iškeltus į tuometinę 
Lietuvos valiutą, buvo apie 
50 milijonų markių.' Anglų 
bankai gavo ekskliuzyvinę 
teisę eksportuoti Lietuvos 
linus už 5°/o komisą. Tų ban
kų paskola išgelbėjo Lietu
vos valdžią nuo bankroto.

(Bus daugiau)
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GRĮŽTAM namo...
KAZIMIERAS MAŽONAS

Vargais negalais pasie
kėme Vitebską kur jau at
rodė, kad galutinai įstrigo
me. Dėl jau metus vyku
sios revoliucijos ir siautė
jančio teroro, kada žmogaus 
gyvybė dažnai priklausė nuo 
paauglio komisaro nuotaikos 
bei malonės, beto išbadėję 
žmonės buvo įtarimams 
linkę ir erzlūs. Nenuostabu, 
kad prie tokių aplinkybių 
kai kurių ‘paraudonavusių’ 
tarpe atsirado kurstytojų ir 
įvairiausių paskalų skleidė
jų, kaip antai, kad Maskvo
je leidimas grįžti ir išvis 
nebuvo gautas, kad žmones 
visai be pagrindė buvo išvi
lioti ir t.t. Kai kurie siūlė 
sudaryti beturčių komitetą 
ir pasidalinti kitų šiaip jau 
ubagiškais daiktais. Gana 
greit tas galėjo vesti prie 
riaušių. Kadangi Tambove 
išduota duona bei džiovinta 
žuvis baigėsi, teko šauktis 
Vitebsko apygardos pabėgė
lių komiteto pagelbos. Mūsų 
maloniam nustebimui, to ko
miteto vadovu buvo mūsų 
tautietis teisininkas Juozas 
Grigaitis. Nors maisto ne

daug pelnėme, bet čia paaiš
kėjo mūsų sulaikymo prie
žastis. Mūsų ešalonas buvo 
pirmasis kuris turėjo pereiti 
per naujai atidaromą Go- 
rianų perėjimo punktą. Iki 
mūsų atvykimo dar nesu
spėta sutvarkyti karo metu 
išgriautą kelią ir uždėti bė
gius, bet, jau už poros die
nų tas darbas būsiąs už
baigtas. Šita gera žinia nu
ramino ir nudžiugino visus. 
Už poros dienų buvo praneš
ta, kad būtume pasiruošę, 
nes sekančią dieną ešalo
nas išvyks į Gorianų sto
tį.

Anksti sekantį rytą 
trenksmingas ir labai nešvel 
nūs garvežio dūžis į mūsų 
vagonus jau nebepykino 
kaip tokiais atvejais būda
vo anksčiau, bet, priešingai 
-- nudžiugino nes tai pasku
tinės mūsų nemalonaus ir 
neramaus gyvenimo valan
dos. Už keletos valandų 
buvome jau Gorianų stoty
je. Mus čia atvežęs garve
žys skubiai grįžo atgal, nes 
iš čia traukinį turėjo perimti 

iš Polocko siunčiamas vokie
čių garvežys.

Šita nereikšminga Rygos- 
Orlo geležinkelio linijos sto
tis apsupta menkais krū
mais bei krūmokšniais atro
do nepatraukliai. Kaip šitoj 
taip ir anoj vokiečių užimtoj 
pusėj dėl karo veiksmų iš
kraustytų gyventojų nesi
matė bent kokių gyvybės 
ženklų. Visa apylinkė at
rodė tuščia ir nyki. Nuo 
stoties ruožo pylimas mažu 
nuožulnumu ėjo, nedidelės 
upės link kuri tuo metu ir 
skyrė rusus nuo vokiečių. 
Toli už tilto matėsi kelio 
ruožas kuris posūky į kairę 
dingo beržyne.

Du apyseni muitinės val
dininkai specialiai prisiųsti 
mūsų išsivežamą ‘turtą’ pa
tikrinti buvo nepriekabūs ir 
šitas formalumas greit atlik
tas. Beliko vien laukti vo
kiečių garvežio. Jau ir pu
siaudienis praėjo, o garvežio 
vis dar nesimatė. Žmonės ir 
vėl pradėjo nerimauti, nes, 
girdi, jei vokiečiai iš čia 
mus nepaims, ką mes čia ši
tų krūmų dykomoj be mais
to darysime. Jau gerokai 
po pusiaudienio posūkyje pa 
stebėjome garvežio dūmus, 
o greit pasirodė ir pats gar
vežys, atsargiai iš lėto slin
ko naujai uždėtais bėgiais. 
Priartėjęs prie tilto garve
žys sustojo. Iš prikabinto 
keleivinio vagono išlipę ke

letas kariškių pradėjo ap
žiūrinėti ir tikrinti tiltą.

Tas jų delsimas ir vėl kė
lė mūsų nerimą. Po valan
dos keletas kariškių su tu
rima prie garvežio ‘drezi- 
na’ atvyko stotin ir prane
šė, kad tilto stovis esąs abe
jotinas ir vargu ar išlai
kys garvežio svorį. Teksią 
dar kiek palaukti kol tiltas 
bus nuodugniai specialistų 
patikrintas. Greit susiorien
tavę nemalonumais gręsian- 
čioj padėty paprašėme vo
kiečių dar su garvežiu pa
laukti, mes gi mėginsime 
vagonus savo jėgomis prie 
garvežio pristumti. Vokie
čiai mielai sutiko.

Visi pajėgūs žmonės su
stojo prie savojo vagono 
ir davus ženklą pradėjo 
stumti. Dėl kelio nuožul
numo visas traukio sąsta
tas lengvai pajudėjo ir ne
trukus pirmasis per tiltą 
persiritęs vagonas buvo jau 
prie garvežio prikabintas.

Už keletos minučių buvo
me vokiečių pusėje. Kiek 
pavažiavus traukinys su
stojo erdvioje laukimėje. Iš 
ją supančių gojų ir miške
lių pasipylė vokiečių karei
viam, kuriem matomai buvo 
įdomu pamatyti žmones iš 
anapus ir sužinoti ką apie te
nykščius įvykius.

Nedelsiant buvome apda
linti dar šilta gera karei
viška duona, kokios jau se

niai nebuvome ragavę, o be
to vaikai gavo dar ir uo
gienės. Žmonių nuotaika ste
bėtinai ūmai pasikeitė. Ke
letas anoj pusėj buvę drą
sūs ir triukšmingi agita
toriai čia iškart nutilo ir 
prisigerindami dėjosi švel
nūs ir draugiški. Žmonių 
nervingumas atslūgo pasida
rė kalbesni ir atviresni. 
Vagonuose girdėjosi links
mas klegesys ir dainos. Į 
mūsų vagoną įsėdo du vy
resnio amžiaus vokiečių ka
reiviai, kurie perėmė trans
porto vadovybę. Patikrinę 
šautuvų saugiklius perda
vė juos žaisti vaikams, pa
tys neskubėdami užrūkę sa
vo įvairiaspalviai išdažytas 
su vožtuvais molines pyp
kes su ilgais lanksčiais 
pintais cibukais. Greit paaiš
kėjo, kad tai bavarai ūki
ninkai, malonūs žmonės su 
kuriais greit susibendravo
me. Su dideliu palengvėji
mu ir malonum dabar pa
jutau, kad visą paskutinį 
laiką mane sekusi įtampa, 
rūpesčiai, atsakomybė bei 
nemalonumai prasidėję dar 
rugpiūčio mėn., dabar nu
krito nuo mano pečių.

Šitas karo pabėgėlių grąži 
nimo epizodas, lyg koks tai 
nepaprastas man priskiria
mas nuopelnas, paminėtas 
L.E. mano biografijoj. Kiek
vieną kartą man prisimi
nus tą L.E. paminėjimą 
sukelia manyje labai nema

lonų jausmą. Jei L.E. suteik
toji žinia pareitų iš ma
nęs, tai skambėtų labai ne
skoningu pasigyrimu. Ma
tomai L.E. korespondentas 
A.Br. buvo kieno tai įr šiuo 
klausimu netinkamai pain
formuotas. Tuo metu pana
šių tranpsortų buvo daug 
iš įvairių Rusijos vietovių. 
Aišku, kad kiekvienu trans 
portu kas nors rūpinosi, o 
gal ir daugiau turėjo vargo 
bei nemalonių išgyvenimų 
nei aš. Nė vienas jų L.E. ne
paminėtas ir tai teisingai, 
nes tai buvo eilinis visuo
meninis darbas ir kaip žino
me dažniausiai surištas su 
kliūtimis ir įvairiais nema
lonumais. Be to reikia pa
stebėti kad šiuo atveju 
mes ir patys su savo šeimo
mis buvome nemažiau už ki
tus tuo grįžimu užinteresuo- 
ti.

Grįžtu ir vėl prie mūsų 
tolimesnės vargingos kelio
nės. Vakarui temstant pa
siekėme Polocką kur trau
kinys buvo nukreiptas į ka
rinę stovyklą. Ten mus lau
kė ir pamaitino su karšta, 
tiršta ir maistinga sriuba. 
Jau po pusiaunakčio buvo
me Daugpily ir tik ranka 
pasiekti Lietuvą. Čia teko iš 
mūsų jau tiek laiko apgy
ventų rusiškų vagonų persi- 
danginti į vokiškus, nes nuo 
čia geležinkelio bėgių tar 
pas siauresnis

(Bus daugiau)
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1KURYBA IR MOKSLAS!
NAKTIS’ Los Angeles scenoje

Gliaudos ir Mackialienės bendros kūrybos proga

ALE RŪTA

Kiekviena meninė pastan
ga reikalauja didelio dvasi
nių ir fizinių jėgų įtempimo, 
kūrybinio susikaupimo ir 
darbo. Užtat ir visiems 
spektaklio dalyviams, ir žiū
rovams kyla įvairių klausi
mų: kam visa tai, ar verta, 
ko pasiekta ir kas išlieka 
ateičiai.

Gera turėti savam mieste 
* tokių žmonių, kurie siekia 

kurie nori laimėti ir nebijo 
pralaimėti. Tai drąsuolių bū
rys, apžavėtų meno burtais, 
tai svajotojų rinktinė, kurie 
džiaugiasi ir momentu, ir 
trupiniu, bet kurie nenusto
ja svajoję pasiekti aukš
tumas. Tikrieji menininkai 
ir meno mėgėjai, - visi at
kakliai siekia ir dirba; už tat 
jau vien už tai verti pagar
bos ir dėmesio. Ar pasiekia, 
- jau kitas klausimas, į ku
rį teigiamai ar neigiamai 
atsakant reikia įvest dau
gelį aplinkybių, priežasčių ir 
reikia didelio atsidėjimo 
svarstant. Esi ar nesi meni
ninku, pasiekei ar nepasie 
kiai, -- dažniausiai neatsa
koma iš karto. Klysta ne 
vien menininkai; labai daž
nai klysta ir kritikai.

Jei būsime kuklūs ir pri- 
sipažinsime, kad esam tik at- 
atliekamo laiko kritikai), -- ir 
tai dar nereiškia, kad mūsų

JURGIS GLIAtfDA VĖL 
LAIMĖJO DRAUGO 

ROMANO KONKURSĄ

Laureatas rašyt. Jurgis 
Gliaudą

šiais metais Draugo ro
mano konkursą vėl laimėjo 
rašytojas Jurgis Gliaudą. 
Tai jo šeštasis laimėjimas 
iš 24 Draugo romano kon
kursu.

Jury komisija sausio 12 d. 
susirinko Draugo redakcijos 
patalpose posėdžiui. Pirmi
ninkavo rašyt. Vincas Ra
monas, sekr. rašyt. Danutė 
B ra z y tė-P» i ndok i enė, nariai 
rašyt. Nijolė .Jankutė-Užu- 
balienė, kritikai Povilas 
Gaučys ir Pranas Razminas. 
Taip pat dalyvavo Draugo 
redakcijos ir administraci
jos atstovai.

Iš septynių atsiųstų ro
mano konkursui rankraščių 
buvo atrinktas romanas 
"Pagairė”, pasirašytas Gin- 
talo slappvardžiu. Atidarius 
voką paaiškėjo, kad romano 
autorius esąs rašytojas Jur
gis Gliaudą, iki šiam laikui 
laimėjęs jau penkis Drau
go romano konkursus. Pre
mijos mecenatas yra a. a. 
inž. Feliksas Giedrys. Ro
mano premijos įteikimo iš
kilmės bus balandžio 6 d. 
Chicagoje.

darbo vaisiai menkučiai...
Mums žinomomis aplinky

bėmis -- mes imamės siekti 
beveik negalimo; ir tai yra 
drąsa, kuri stebina.

Aš rtianau, kad kiekvieno 
menininko, taip pat ir dra
mos interpretatoriaus (po
puliariai sakant -- artisto) 
tikslas yra: per meninę kū - 
rybą pažinti save. Stato
mam spektakly dirbi ne vie
nas, -- taigi, -- pažinti ir ki
tus.

Pažinti save. Jau graikų 
filosofai teigė, kad tai žmo
gaus gyvenime svarbiausia. 
Pažinti save -- ko trokšti, 
kodėl to sieki, kiek gali, 
kur tais žingsniais eini, -- vi
sa tai suveda menininką ne 
tik į jo profesinę užduotį, 
bet ir į jo filosofinę gyveni
mo prasmę. Pažinti save, 
nuolat išmėginti savo jėgas, 
tobulėti, augti, kilti. --

Pažinti kitus -- tai kitas 
psichologinis, altruistinis 
pradas, kuris išskiria meni
ninką iš minios. Ir visuome
ninis pradas: parodyti save 
kitiems. Parodyti, kad ir 
mažą kibirkštėlę, savo valia, 
darbu ir savo sugebėjimais 
įžiebtą, parodyti kad kiti pa
sigrožėtų, ar kad ir kiti su
žinotų, pajustų, atrastų tai, 
kas tame meno veikale slypi.

Štai kodėl daug vertos 
menininkų ir meno mėgėjų 
pastangos! Nes kiekviena 
tokia pastanga yra žmogiš
kai gili, kaip savęs pažini
mo pastanga, nes tobulėja
ma ir augama per vienas ki
to platesnį pažinimą, nes 
kiekvienas meno veikalas, 
sukurtas ar interpretuoja
mas, - yra dovana visuo
menei. Ne visuomenė daro 
gera menininkui, kad ji ‘pa
laiko’, kad teikiasi ateiti ir 
išklausyt ar pasižiūrėt, bet 
menininkas kažką dovanoja 
žiūrovui, klausytojui, skaity
tojui...

Taip ir mes, šio spektak
lio pažiūrėti atėję, jaučia
mės apdovanoti. -- Nes išei
name kažką naujo sužinoję, 
išeiname susimąstę, išeina
me gal supurtinti, gal nuste
bę, gal pasipiktinę, o gal nu
džiugę... Bet, kiekvienu at- 

. veju, išeiname viduje turtin
gesni.

Ar Dalilai Mackialienei 
režisuojant Dramos Sambū
rio aktoriai pristatė mums 
J. Gliaudos ‘Naktį’ taip, kad 
mes tikrai suprastume vei
kalo autoriaus mintį? Ar jie, 
aktoriai, atpažino vienas ant 
rą ‘Nakty’? Ar mūsų vaiz- 
duotėn iš spektaklio ataidė
jo rašytojo mintis? Ar mes 
ja patikėjom? Ar tikėjom 
‘Nakties’ detalėm?

Jei į šiuos klausimus at
sakysim nuoširdžiai, atvirai, 
su meile į rašytojo, režisie
rės ir aktorių patangas ir 
darbą, - mes bent maža da
lele būsim jiems atsilyginę 
už šią didelę jų dovaną -- 
spektaklį.

Jurgio Gliaudos vei
kalas ‘Naktis’ -- gilus ir niū
rus, kaip miglota naktis, ei
liniam žiūrovui sunkiai buvo 
įžvelgiamas; be to, romanis 
to, ne dramaturgo rašytas, 
todėl mintys dažnai išsaky
tos žodžių sriautais, ne 
trumpais dialogais. Labai 
nedaug giedresnių prošvais
čių, kur spektaklio žiūro
vas būtų galėjęs lengviau 
atsikvėpti, ar nusišypsoti 
bei susijuokti. (Iš atsiliepi
mų ryškėja, kad šių dienų 
lietuvių teatro lankytojai la
biau pageidautų nuotaikas 
praskaidrinančių komedijų.) 
Pagrindinė dramos mintis 
ar tik nebuvo ikariškas ver
žimasis į kūrybinę svajo-

nę (gyvenimo džiaugsmo). 
Kompozitorius Sigitas (vai
dino -- Manfredas Prišman- 
tas) svajoja sukurti nepap
rastą muzikos kūrinį; jis 
blaškosi naktimis, neapkęs
damas virš galvos ūžiančių 
lėktuvų ir neraminamas ar
tėjančio civilizacijos plano 
vykdymo, kai buldozeriais 
bus nugriautas ir jų gy
venamas namas, nes toje 
vietoje reikalingi lėktuvams 
įsibėgėti takai. Veikale ši 
technikos augimo grėsmė 
yra simbolinė; ji priešpasta
tyta kūrybiniam polėkiui, 
minčių sukaupimui kurti 
grožį, meną, kas išliktų am
žiams. Jaunas muzikas glo
bojamas tėvų ir - ypač -- 
sunkiai dirbančios, jį mylin
čios žmonos Daivos (vaidino 
V. Jatulienė). Besiblaškąs 
tarp alkoholio ir pusprotės 
žmonos sesers vilionių, Sigi
tas, nors tėvo neregio nuo
lat primenamas apie lietuviš 
ką genijų (Maironį), nors 
motinos ir žmonos švento 
pasiaukojimo remiamas, 
tarp lėktuvų ūžesio lyg ir 
sugniūžta, jo kūrybiniai spar 
nai palūžta, nes jis, žmonos 
sutaupytais pinigais, Gytės 
žmonos sesers, iliuzijų į 
džiaugsmą pagautas, išbėga 
su ja į pasaulį, namuose už 
savęs palikdamas tragediją 
(nusišauna žmona). Arba ... 
Gal jis, nebepakęsdamas na
minių rūpesčių miglos ir ci
vilizacijos grėsmės visiškai

I
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Dailės parodos atidarymas Vytauto Didžiojo Kultūros Muziejuje Kaune 1937 
metais. Iš kairės: dail. Jonas Šileika, muziejaus direktorius Paulius Galaunė, 
dail. Antanas Žmuidzinavičius, dail. Adolfas Valeška, giliau dail. Antanas Gudai
tis, prezidentas Antanas Smetona, dail. Adomas Smetona, dail. Antanas Rakšte
lė ir dail. Viktoras Vizgirda.

jojami papuošalai, gobele
nai, pilys... tik išryškino to 
namelio buities tragiškumą. 
Raiša Urbanienė judėjo lais
vai ir juokėsi laisvai ir na
tūraliai; jos ir Sigito vaid
menys buvo gal labiausiai 
išieškoti, suteikią scenoms 
kiek dinamikos, kai kitų -- 
perdėm statiški, stoiški žo
džių sriautai, jų kančios te
kėjimas į neišvengiamybę. 
Vilčiai Jatulienei Sigito žmo
nos vaidmuo buvo labai sun
kus, nes reikėjo sukurti 
kasdienybės moterį, ir giliai 
mylinčią, ir pasiaukojančią 
ir vėliau -- beprasmiškai 
mirštančią. Ji ir scenoj at
rodė visa susikaupusi vien į 
Sigitą, vien į jo meilę; sese
riai jautė ji ir nepaykantą,

ILGESYS

Nenustumkim lietuviškos
spaudos platinimo
darbo į šalį
Minime 70 metų sukaktį 

nuo lietuviškos spaudos lais
vės atgavimo. JAV LB val
dyba paskelbė spaudos vajų, 
kuris prasidėjo praeitų me
tų lapkričio 1 d. ir tęsis ligi 
š.m. vasario mėnesio galo. 
Šį gražų darbą vykdome jau 
nebe pirmi metai, kai pama
tėme, kad dabartinės mūsų 
bendruomenės nemaža na-

VLADĖ BUTKIENĖ

Kaip vagis, brangių senienų sužavėtas,
Mano mintys ilgesyje tėviškės pakluonėm grįžta.
Seni takai, seni draugai ir giminės, ir broliai, ir tėvai, 
Sacharos dykumų viliojančiais miražais man pražįsta.

Vaikystėje matau, kaip kūdroj braidome, šūkaujame, taškomės: 
Kaip motinos linines drobes mirkom drumstam vandeny, 
O saulė jas kas kartą vis balčiau džiovina.
Su buvusių kartų vaikais jomis bėgiojame basi...

Matau, kaip pakluonėje čiobrelis traukžolę savo kvapu svaigina, 
Senais poetu žodžiais apdainuota linksta smilga,
Darbščiu audėjų šešianytėm staklėm bitės dūzgia...
Pilkų pilkiausia dulkė namų ilgesyje sidabru sužvilga!

Kluono žolėj aukštielninki suvirtę sekam debesis,
Juose susikuriame raganas, karžygius, karalaites su pilim...
O šelmis vėjas net už kaimo galo nuneša ir debesis,
ir karalaites, ir pilis, ir baisias raganas ant šluotų su savim ...

Girdžiu, kaip saulei leidžiantis, tingiai galvijai namo grįžta,
Kaip, tėvui semiant vandenį, svirtis girgždėdama atsiremia tvoron. 
Kasdienį troškulį skandina jie visi ten, lovyje, prie šulinio, 
Drauge su protėviais, tėvais ir busimom kartom.

Tenai su jais ir aš norėčiau ilgesį namų pasotinti —
Tėvų kieme, po seklyčios langais ... Gal sugrįžčiau greičiau, 
Gal vėl tapčiau senąja dalimi prie to šulinio,
Kur gimiau, kur užaugau ir iš kur išėjau?. ..

sugriauti jo ramybę, pakelia 
sparnus j kūrėjo laisva skry
dį, į kurį Gytė, savo pusiau 
nesąmoninguose skatinimuo 
se ir savo meilės žavesiu 
jį patraukia? M. Prišman- 
tas neblogai suvaidina tuos 
Sigito svyravimus, tą kū
rėjo negalią pakilti, kai ap
link tokia kasdienybės ir ci
vilizacijos migla (šis žodis 
nuolat kartojamas -- migla, 
migla...), bet gale ir nebeaiš
ku, ar Sigitas savo kūryba 
iškils, ar visiškai, išbėgęs į 
gyvenimo džiaugsmų sūku
rį, palūš ir kris. Gytės, iliuzi
jų mergaitės (vaidino Raiša 
Urbanienė) skambus juokas 
tik gilino įtempimą, jos sva-

ir dar kiek seserišką meilę 
(ginklu porą kartų taikė į 
ją ir... susilaikė). Paskuti
nėje tragiškoje scenoje gal 
ji turėjo būti labiau centre, 
gal reikėjo tą momentą pra
ilginti, kad jos gyvenimo 
sugniužimas (prieš jos mir
tį) labiau išryškėtų. Tai jau 
buvo režisierės dalykas.

Visus nelauktai pradžiugi
no Sigito motinos vaidme- 
ny Stasė Pautienienė, ga
na ryškiai ir natūraliai pa
rodžiusi šeimos moters mei
lę, šilimą -- vyrui, sūnui, 
marčiai, net ją išnaudojan
tiems bastūnams. Stasė

(Nukelta į 6 psl.)

rių dalis ėmė per greit tolti 
nuo lietuviško gyvenimo, 
veiklos, spausdinto žodžio ir 
net nebe tiek daug bereikš- 
ti meilės bei pagarbos savo 
gimtai kalbai. Akivaiz
džiai matome, kad daug kur 
lietuvių šeimos nebeužtinka
me spausdinto lietuviško žo
džio. Taip pat yra paste
bėta, kad mūsų šviesesnės 
visuomenės skaitomų knygų 
eilėje ne pas kiekvieną at
rasi lietuvišką knygą. Į to
kius namus užėjus, darosi 
nejauku. Ir susimąstai, net 
ir į graudulį įpuldamas, 
statydamas sau klausimą: 
už ką mūsų tėvai ir senuo
liai prieš 90 metų su vir-

JUOZAS BUDELIS

šum taip grūmėsi su rusų 
caro valdžia, jei ne už lie
tuvišką raštą ir jo bei savo 
laisvę. O ir knygnešių žyg
darbiai ar jau nieko į mūsų 
sąžines nekalba? Atrodo, 
per greitai jau pasidavėme 
laiko dvasiai ir gyvenimo 
rutinai.

Patekę čia į įvairių gyve
nimo patogumų riestą lingę, 
materialiai gražiai pasikėlė
me, net ir dar daugiau pra
lobti panūdome, bet savo 
tautinėje dvasioje gerokai 
smukome. Blogiausia, kad 
šitas procesas tolygiai vyks
ta toliau ir smarkiau...

Mums gyvenamas laiko
tarpis nėra geresnis už aną
jį, kuriame mūsų tėvai ir 
protėviai kariavo su tuo pa
čiu, nepalyginamai šiandie 
dar daug žiauresniu, priešu 
dėl savo teisių būti laisvais, 
nepriklausomais ir lygiais 
kitų kultūringų tautų tarpe. 
Anuomet buvo uždraustas 
raštas, o dabar -- mintis. 
Okupuotoje Lietuvoje lei
džiami įvairūs mūsų kalba 
spaudos leidiniai visiškai 
neatstovauja lietuvių tautos 
valios, įsitikinimų ir dėlto 
ji negali būti ir net vadintis 
lietuvių tautos spauda, -- ji 
yra tik okupanto smurtu pri
versta dirbti beteisė ir be
laisvė tarnaitė. Gyvendami 
laisvajame pasaulyje, mes 
atstovaujame tikrajai lietu
vių spaudai ir, kaip įmany
dami, ją puoselėjame.

Susiduriame su dideliais 
sunkumais spaudos baruose, 
kad tik daugiau patrauktu
me žmonių atsispirti prieš 
besiskubinančią į mūsų tar
pą įsimesti nutautėjimo grės 
mę.

Vakar kaip liūtai troškom 
kovoti, - anot poeto A. Gus
taičio, o šiandien matome vi
sai kitą vaizdą. Kol gyve
nome Vokietijoje, ne taip 
labai pasigedome skaitytojų, 
bet kai atsidūrėme užjūriuo
se, pradedame ’ būkštauti, 
kas bus toliau, jei vis taip 
bus ir jei tie reikalai nė 
kiek neims gerėti. Ypač esa
me labai susirūpinę jaunąja 
karta, kurios didelė dalis ata 
tūpčiom seka mūsų pramin
tomis lietuviškomis pėdo
mis. Dėl lietuviškos spaudos 
permažo pamėgimo kai ku
rių jaunuolių gimtosios kal
bos žodynas gerokai sumen
kęs ir pats to žodžio išta
rimas kartais nušveplena- 
mas.

Tiesa, kiekvienai tautai iš
eivija neina į gera, tačiau 

(Nukelta į 6 psl.)
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Nenustumkim...
(Atkelta iš 5 psl.) 

vien tuo teisintis dar per 
maža, nes nėra pagrindo už
mirštant tėvų ir auklėtojų 
pareigas, išsisukinėti susi
dariusiomis aplinkybėmis. 
Ugdydami lietuvišką spau
dą, pirmiausia turime pa
ieškoti tinkamų būdų ir prie
monių, kaip mūsų priaugan
tį jaunimą išlaikyti lietuvy
bėje, o kai jie bus lietuviš
kos dvasios, tai jiems ji bus 
laukiamoji viešnia jų namuo
se, o ne našlaitė.

Mūsų, vyresniųjų, yra pa
reiga savo spaudą palaiky
ti ir kartu iš jos semtis 
mokslo žinių, daugiau pa
mėgti dailiojo žodžio išsaky
mus ir pagerbti kūrėjus, 
stiprinti dvasią Lietuvos lais 
vės atgavimo viltimi ir per 
ją savo šeimos židinyje bei 
priaugančioj kartoj kursty
ti tėvynės meilės ir gimto
sios kalbos išlaikymo ugne
lę.

Gimtasis žodis, ar jis būtų 
gyvai ar raštu reiškiamas, 
yra tartum geras lietuvy
bės išlikimo sargas, tauti
nės kilmės ir savigarbos iš
laikytojas ir šeimos vieny
bės motina. Tegu ir ne daug 
kas turi laiko su spauda il
giau pabendrauti, bet tar
pais netrūksta laisvų valan
dėlių ją į rankas paimti ir 
pasiskaityti, žinoma, ir savo 
jauną atžalyną prie to pa
lenkti.

Tad nenustumkime lietu
viškos spaudos platinimo 
darbo į šalį, bet intensyviai 
pasirengę, pulkime užimti 
tas lietuvybės išlaikymo 
silpnąsias pozicijas ir jas su
stiprinę paverskime tauti
niu avangardu.

Daugiau įvertinkime mū
sų dvasinių vertybių lobį 
ir nuoširdžiai pagerbkime

jų kūrėją - rašytoją, kurs 
per naktų nemigas užrašo 
savo dvasios apraiškas ir to
mis vrtybėmis skaitytoją pe
ni. O, kad mūsų geroji spau
da visiems pasidarytų tary
tum šventenybė, įkvėptų 
daugiau tėvynės meilės jaus 
mų, gintų nuo nedoros 
spaudos antplūdžio, duotų 
šviesios išminties, mokslo, 
lietuvių kultūros aukštsnio 
lygio supratimo ir padėtų 
skatinti viltį ir tikėjimą į 
Lietuvos laisvės bei nepri
klausomybės atstatymą. Šio 
rašinio baigmę užsklendžiu 
šūkiu -- esto perpetua -- 
tas tebūnie ant visados.

Naktis...
(Atkelta iš 5 psl.) 

Pautienienė, Los Angeles 
Radio Valandėlės sumanyto
ja, darbuotoja ir širdis, ne
seniai pradėjusi talkininkau
ti režisierei D. Mackialie- 
nei, Dramos Sambūrio pa
statyme dalyvavo pirmą 
kartą ir labai gražiai pasi
rodė.

Daugely vietų buvo labai 
natūrali ir Danutė Baraus
kaitė, Liepos vaidmeny. Ne
buvo per daug aišku, kokį 
ryšį turėjo ši nėščia mergi
na su kitais, pagrindiniais, 
dramos veikėjais, bet savo 
nelaimingą būklę Danutė Ba 
rauskaitė išryškino. Savo 
laikysena scenoj ji sukūrė 
keletą tikrai gražių epizo
dų; nors -- simbolinėje dra
moje kažin ar buvo reikalin
gas toks natūralistinis jos 
būklės demonstravimas.

Rimanto.Žuko balsas gal 
kiek ir išdavė, kad jis labai 
per jaunas aktorius aklo 
tėvo vaidmeniui, bet jo la
bai rami laikysena, atsargūs 
judesiai, lėta kalba, -- suda
rė gerą kenčiančio seno žmo
gaus vaizdą. Vidas Ąžuo-

laitis Mantauto, hipiško jau
nuolio, vaidmeny buvo natū
ralus. Visų jaunųjų akto
rių (Ąžuolaičio, Žuko, Ba
rauskaitės, net ir Prišmano) 
stebino labai graži lietuviš
ka tarsena, beveik be ak
cento šešėlių ar kokių kalbi
nių klaidų. Tai, žinoma, 
kompolimentas ir jiems pa
tiems, ir režisierei Dalilai 
Mackialienei, kuri, scenos 
veikalus statydama ir su 
jaunais aktoriais dirbdama, 
dažnai yra reikšmingesnė 
negu lituanistikos mokyto
jai.

Susidomėjimas šiuo spek
takliu buvo didelis, -- salė 
pilna žmonių.

Spektaklis įvyko 1974 m. 
sausio 11 d.

Worcester
Iš SAULIŲ VEIKLOS

Worcesteryje Dr. Vinco 
Kudirkos vardo šaulių kuo
pos veikla, galėtų būti pa
vyzdžiu kitoms organizaci
joms. Jos narių susiklausy
mas ir respektas, savo iš
rinktai, vadovybei, duoda 
našių vaisių. . »

Dauguma organizacijų 
nusiskundžia finansiniais
sunkumais, bet šauliai, savo 
sutartinu ir aktyviu veiki
mu, sugebėjo sukelti lėšų 
ne tik įsigijimui Lietuvos, 
Amerikos ir šaulių vėliavų, 
bet rado galimu finansiniai 
remti: rinkliavas tautinių 
švenčių minėjimų progomis, 
lietuviškos radijo valandė
lės veikimui, Simui Kudir
kai, Brazilijos lietuvių jau
nimo mokslinimui, Lenkijos 
lietuvių, siuntiniais.

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERT11TKATUS MOKAME: 
734% — 6 metu su $1,000, minimum. 
7*/2% — 4 metu su $1,000, minimum.

— 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6'/2% — 1 metu 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 INSURED U 1‘ TO $40,000.00 B Y F.S.L.I.C.

aint 
thony ... 

avings *
1117 So. 491 h 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 kailininke; 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINA 

c

Tel. 263-5826
(įstaigoa) ir
677-8489 (buto)

v

Sėkmingesniam lėšų su
telkimui, šaulės moterys ne 
tik pačios dirba, bet ir 
maisto gaminius aukoja.

Praėjusiais metais, šau
liai su savo vėliavomis, or
ganizuotai dalyvavo tauti
nių švenčių minėjimuose, 
suruošė sėkmingą koncertą 
su Bostono sekstetu, kurio 
vadovas yra muzikas Gai
delis. šaudymo varžybose 
dalyvavusius apdovanojo 
trofejomis: E. Enrikaitį, A. 
Grabauską, V. Gedmintą, A. 
Parulį, E. Gorodeckienę ir 
Iz. Parulienę. Be to daugiau
sia pasidarbavęs kuopos la
bui, buvo pagerbtas šaulys 
A. Parulis, išrenkant kuo
pos garbės nariu.

š. m. gegužės mėn. 29 d. 
kuopos įkūrimo metų pro
ga, nutarta suruošti Mairo
nio parko salėje koncertą, 
pakviečiant iš New Yorko 
Perkūno chorą. Džiugu, kad 
jau suorganizuotas, iš jau
nimo — studentų penketu
kas, kurį pasižadėjo paruoš
ti muzikas Zigmas Snars- 
kis. Kuopai sėkmingai va
dovauja: pirm. A. Zenkus, 
vicepirm. Kazys Prapuole
nis, sekretorė E. Gorodec- 
kienė ir ižd. J. Spirauskas.

(vd)

X 4

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

Detroito lietuviai
ANTANAS GRINIUS

NAUJA DETROITO 
LIETUVIŲ NAMŲ 
DRAUGIJOS VALDYBA

Detroito Lietuvių Namų 
Draugija gruodžio 12 d. tu
rėjo savo metinį narių susi
rinkimą, kuriame dalyvavo 
60 narių.

Susirinkimą pravedė Ma
rijonas šnapštys, sekreto
riavo Albinas Grigaitis. Į 
mandatų komisiją išrinkti: 
Jonas Atkočaitis, Antanas 
Šiurkus ir Stepas Lungys. 
Pirmininkas Antanas No
rus savo pranešime nušvie
tė, kad Lietuvių Namų padė
tis nėra bloga; apie namus 
lūšnos griaunamos ir namų 
padėtis gerėja. Automobilių 
pastatymo aikštėje įvesta 
šviesa ir sutvarkytas namų 
apšildymas.

LND-ja 1974 metais turė
jo su iš praėjusių metų li
kučiu, pajamų $10,714.92, 
išlaidų $8,265.86 ir likutį 
1975 m. sausio 1 d. $2,445.06

Pagal LND-jos įstatus tik 
vienas valdybos narys, iš
buvusio tris metus Algio 
Bražėno vieton, turėjo būti 
renkamas. Ir kaip visi buvo 
nustebinti, kai ir kiti visi 
valdybos nariai atsisakė to
liau valdyboje pasilikti. Iš 
dvidešimt trijų į valdybą pa
siūlytų kandidatų tik trys 
sutiko būti renkami. Po il
gų svarstymų, Stefos Kau- 
nelienės prašymu du seno
sios vald. nariai Antanas 
Norus ir Petras Bliūdžius 
sutiko dar vienus metus val

dyboje pasilikti ir šiaip taip 
valdyba buvo sudaryta iš šių 
asmenų: Antano Noraus, 
Petro Bliūdžiaus, Algio Bra
žėno, Edvardo Milkausko ir 
Juozo Kinciaus. Kandidatais 
išrinkti: Jurgis Mitkus ir Jo
nas Vyšniauskas.

Į revizijos komisiją išrink
ti: Antanas Sukauskas, An
tanas Šiurkus ir Albinas 
Grigaitis.

KUN. VIKTORAS KRIŠ- 
ČIUNEVIČIUS, perkeltas į 
Dievo Apvaizdos parapiją 
ir paskirtas tos parapijos 
klebonu.

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Iškilmingas minėjimas 

bus atliktas vasario 16 d. 
12:45 vai. Kultūriniame 
centre, 25335 W. 9 Mile 
rd. Minėjime kalbas pasa
kys prof. dr. Jonas Genys 
iš Washingtono ir kongres- 
manas Esch Marvin.

Meninę programą atliks: 
Studentų oktetas ‘Vakaro 
Garsai’ vadovaujamas Rimo 
Kaspučio ir Tautinių Šokių 
grupė ‘Šilainė’ vadovauja
ma Galinos Gobienės. Tą 
dieną prie miesto savival
dybės namų 8:30 iki 5 vai. 
bus iškelta Lietuvos vėlia
va.

Pamaldos už žuvusius ka
rius, partizanus ir lietuvių 
tautos kankinius bus atlai
kytos 10:30 visose trijose lie 
tuvių parapijų bažnyčiose.

Prie įėjimo bus renka
mos aukos Lietuvos laisvi-

AUKOS
DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo Dirvai šie asmenys:

Edm. Drasutis, Phila......... $2.00
A. Valiulis, Los Angeles 7.00 
M. Židonis, New Haven .. 5.00 
O. Kanauka, Chicago .... 2.00 
J. Gedaugas, Santa Monica 2.00
Br. Burba, Detroit .............2.00
J. Lesčinskas, Detroit .... 7.00
ALTS Detroito

Skyrius, Detroit ......... 25.00
J. Kleinaitis, E. St. Louis 2.00
J. Žvynys, Chicago......... 10.00
I. Paukštys, Elizabeth .. 2.00 
K.-Pautienis, Cleveland ..10.00 
Pr. Lekutis, Muskegon .. 10.00 
Pr. Stanionis, Detroit .... 5.00
Jonas Jankauskas,

Mountainside.................. 7.00
K. Stašaitis, Detroit..........2.00
A. Juška, Sterling Hts. .. 2.00
J. Vinciūnas, Chicago .... 2.00
J. Valaitis, Great Neck .. 2.00
L. Ramančionis, Brooklyn 2.00
A. Šalkauskas, Pittsburgh 7.00
K. Palčiauskas,

St. Petersburg Beach .. 2.00
St. Kleinas, Worcester .... 7.00 
A. Vabalas, Venezuela .. 4.00 
K. Šeputa, Miami Beach 7.00
St. Stulpinas, E. Chicago 7.00
F. Juras. Cleveland..........2.00
M. Bankaitis, Detroit ..... 7.00
L. Kronas, Lyons...............10.00
P. Indreika, Chicago .... 7.00
R. B. Butkus, Euclid .... 7.00
J. Tumosa, Toronto..........2.00
V. Gilys, Glendale .............7.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

nimo reikalams. Detroito ir 
apylinkės lietuviai kviečiami 
gausiai dalyvauti minėjime 
ir savo auka paremti Lietu
vos laisvinimą.

SIMO knygos antrosios 
laidos liko tik kelios de
šimt egzempliorių. Norėda
mi, kad ji plačiau pasklistu 
skaitytojuose, vietoj 3 dol. 
nutarėme atpiginti iki 1 dol. 
Užsisakykit tuoj pat Dir
voje, P. O. Box 03206, Cleve
land, Ohio 44103.

PSYCHIATRIC
NURSES

Innovalive community mental henlth 
center has openings in new in-palient 
unil emphasizing team approach to 
patient care. Sala ries negoliable baued 
on experience. Grnerous (ringe ben
efits. Send retume to

WESTSIDE COMMUNITY 
MENTAL HEALTH 

CENTER
2031 West 30th St.

Cleveland, Ohio 44113
(6-8)

MULTIPLE AND SINGLE 
SPINDLE EOUIPMENT 
TOOL ENGINEER

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

• IMTI AL TOOL LAYOl T
• TOOL DESIGN
• C AM DESIGN
• TOOL I.MI’LEMENTATION
• SĖT UI’ AND OPEKATOll TKAINING

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

Mušt be tvilling to relocate
Send resume to Phil Wells.

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

An Lqual Opportunity Lmployer
(4-6)

Bostono skautų jubiliejinėje sueigoje Baltijos tunti- 
nininkė Dalia Sodeikienė riša kaklaraištį paukšty
tėms, davusioms įžodį.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KlIOKIIt Pili
2533 V. 71 St. 'ei GI 6 2345 6♦

CICERO ILLINOIS
1410 S. 50 Ah., Tei TQ 3-21015



1975 m. sausio 22 d. DIRVA Nr. 6 — 7

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

MIRĖ DR ANDRIUS 
BRIDŽIUS

Praeitą penktadieni, sau
sio 17 d. mirė dr. Andrius 
Bridžius, sulaukęs 78 m. 
amžiaus, Clevelande vertė
si akių ligų praktika.

Velionis buvo pašarvotas 
Jokubauskienės koplyčioj ir 
antradienį palaidotas Visų 
Sielų kapinėse.

• Kun. J. Kidykui, S. J., 
šiuo metu talkinančiam Cle
velande Nauj. parapijoje, 
sausio 8 d. suėjo 70 metų 
amžiaus. Sukaktuvininkas 
yra buvęs lietuvių jėzuitų 
atsikūrusių Amerikoje pir
masis vyresnysis. Paskuti
niu laiku buvo Brazilijoie.

• Muz. Pranas Ambrazas, 
ilgametis šv. Jurgio para
pijos Clevelande vargonin
kas, sunkiai serga ir pagul
dytas ligoninėn.

SKAUTININKIŲ SUEIGA

Sausio 9 d. įvyko Cleve
lando skautininkių Kalėdi
nė sueiga. Sueigoje dalyva
vo gražus būrys sesių ir sve

Zbper ior /avino/
■and lcan association

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus. 

Automatinė, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★

Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 
naujoms statyboms, priestatams ir 

remontui.
★

Už reguliarius taupymo indėlius 
mokama 5'A%

Už terminuotus taupymo pažymėjimus 
mokama 6’/2% —

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI
APDRAUSTI IKI $10,000.

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 14119 
6712 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 14103 
13515 Euclid Avenue. Cleveland, Ohio 14112 
14106 Cedar Rd.. University Hts.. Ohio 44121

★

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

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

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

PILĖNU TUNTO SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS 
MALONIAI KVIEČIA VISUS Į TRADICINĮ 

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIŲ 
1975 M. VASARIO MĖN. 8 D., ŠEŠTADIENĮ, 7:30 VAL. VAK.

Clevelando Lietuvių Namuose, 877 East 185 St.
Linksma skautiška programa režisuojama p. Z. P e c k a u s . šilta vakarienė, įvairūs blynai ir kitoki 

Užgavėnių valgiai. Kokteiliai prie įėjimo. Baras, šokiams groja serbų S v o b o d a orkestras.

PELNAS SKIRIAMAS SKAUTŲ VASAROS STOVYKLAI.

ĮĖJIMAS ASMENIUI 8 DOL. JAUNIMUI 3 DOL.

Bilietus platina ir stalus rezervuoja M. Puškorienė, tel. 486-8613 ir V. Urbaitis, tel. 442-9091.

čias iš Brazilijos kun. J. 
Kidykas.

Draugovės vadovybė, ku
rią šiais metais sudaro: s. 
Mirga Kižienė — pirminin
kė, ps. Giedrė Matienė — 
pavaduotoja, v. s. Marytė 
Puškorienė — sekretorė ir 
s. Birutė Juodikienė — iž
dininkė, sėkmingai planuo
ja ir vykdo draugovės už
sibrėžtus darbus, šiai suei
gai, Naujos parapijos ma
žąją salę gražiai ir skonin
gai papuošė lietuviams bū
dingu Kalėdiniu puošnumu. 
Buvo net ir eglutė su nuo
stabiai gražiais šiaudinu
kais.

Sueiga pradėta giesme: 
Tyliąją naktį ir sugiedota 

Dievui tau Tėvyne ir žmo
nijai. Paskutinės sueigos 
protokolą perskaitė v. s. M. 
Puškorienė ir metinės suei
gos protokolą perskaitė v. 
s. R. Nasvytienė. Protoko
lai buvo labai kruopščiai pa
ruošti ir juose atsispindėjo 
sėkminga draugovės veikla.

Apsvarstę bėgamuosius 
draugovės reikalus, išklau
sėme s. Liudos Brizgienės 
pašnekesio: Skautininkės
vaidmuo Seserijoj. Po pa- 
šnekėsio buvo diskutojamos 
pašnekesyje iškeltos min
tys. Po to išklausėme kun. J. 
Kidyko paskaitą ’Tr žodis 
tapo kūnu”. Paskaita buvo 
paruošta su giliu filosofiniu 
apmąstymu, pristatant pa
saulio įkūrimą, kaip Dievo 
meilės išdavą žmonijai.

Sugiedoję vakaro maldą 
ir pasivaišinę valdybos pa
ruoštais skanumynais skirs- 
tėmės namo su pakilia kalė
dine nuotaika. (sk)

LIETUVIŲ 
KONSERVATORIŲ 

SUSIRINKIMAS

šį sekmadienį, sausio 26 
d. 2 vai. p. p. Ursuline Col- 
lege, Mullen Academic 
Building, Higbe Lounge, 
kampas Lander ir Fair- 
mount, Pepper Pike, Ohio, 
įvyks lietuvių konservato
rių klubo susirinkimas a. a. 
Juliui Smetonai paminėti.

Savo prisiminimus apie 
velionį papasakos Harry 
Dvvorkin, žinomas Clevelan
do advokatas ir artimas Ju
liaus Smetonos bendradar
bis.

Velionies sūnus, pianistas 
Antanas Smetona paskam
bins Chopin’o gedulingo 
maršo sonatą.

Po programos klubo po
nios pavaišins svečius ka
vute.

Visa lietuvių visuomenė 
maloniai kviečiama daly
vauti.

AUKOS S. KUDIRKAI

Aukų lapais surinktos au
kos Simo Kudirkos Fondui.

Po 10 dol. — G. M. Aras, 
St. Jurgaitis, J. E. Malskiai, 
J. Mikonis, O. ir J. žilioniai

Po 5 dol. — A. Jonaitis, 
VI. Plečkaitis. Gr. Plečkai
tienė, S. Rydelienė, V. ir T. 
Sniečkui, V. Unguraitis.

2 dol. — J. Aleksa.
Po 1 dol. — A. Grėbliū- 

nas, J. Sadauskas. E. Venc- 
lauskienė.

Be to, nemažai asmenų 
įteikė aukas tiesiog Simui 
Kudirkai jo sutikimo metu 
Clevelande.

ĮDOMI LITERATŪRINĖ 
VALANDĖLĖ

Š. m. kovo 1 d. 7 vai. vak. 
Nauj. parapijos mokyklos 
patalpose šv. Kazimiero li
tuanistinė mokykla ruošia 
literatų, literatūros kritikų 
ir mokytojų ir kalbininkų 
pasisakymą (dabar įprasta

IŠ CLEVELANDO ETNINIU 

STUDIJŲ KOMISIJOS VEIKLOS
Prieš kurį laiką Dirvos 

skaitytojai buvo supažindin
ti su JAV federalinės val
džios suteikta parama pa
ruošti monografijas apie 16 
didesniųjų tautinių grupių 
kilmės kraštus, jų praeitį, 
apie tų grupių atsiradimą 
šiame krašte, jų įnašą 
šio krašto kultūriniame, po
litiniame ir ekonominiame 
gyvenime. Tame 16 parink
tųjų skaičiuje esame ir mes, 

vadinti simpoziumu). Įvai
rias su literatūra susijusias 
temas gildens: prof. A. Au- 
gustinavičienė, mokytojas 
lituanistas St. Barzdukas, 
dr. J. Kavaliūnaitė, rašyto
jas Ve. Kavaliūnas, dr. D. 
Tamulionytė ir kiti. Visi, 
kas domisi šiais klausimais, 
mielai kviečiami dalyvauti.

Iš PILĖNŲ TUNTO 
VEIKLOS

Ilgametis Pilėnų tunto 
tuntininkas psktn. V. Staš- 
kus, vadovavęs tuntui virš 
7 metų, perduoda pareigas 
naujam tuntininkui sk. vy
čiui Romui Vasiui. Nauja
sis tuntininkas yra baigęs 
Cleveland Statė Universite
tą su labai aukštais įverti
nimais (Magna cum Įaudė). 
Jis yra revizorius (account- 
ant) dviejose įmonėse. Nuo 
jaunų dienų aktyviai daly
vauja Pilėnų ir Clevelando 
skautų eilėse, yra viso skau
tiškojo jaunimo mėgiamas 
vadovas.

š. m. sausio 26 d. (sekma
dienį, tuoj po pamaldų) 
Nauj. parap. salėje bus iš
kilminga tunto sueiga, ku
rios metu įvyks pareigų 
perdavimas. Į sueigą kvie
čiami visi esamieji ir buvu
sieji pilėniečiai, jų tėvai ir 
visa Clevelando skautja.

Vasario 8 d. Lietuvių na
muose įvyks tradicinis Už
gavėnių blynų balius. Ruo
šia Pilėnų tunto tėvų komi
tetas ir skautai. Programo
je bus linksma komedija 
(režisuojant akt. Z. Peckui) 
ir kitokia pačių skautų at
liekama pramoga. Visuome
nė nuoširdžiai kviečiama pa
remti- skautų veiklą ir įver
tinti jų pastangas išlikti 
geru ir tvirtu lietuviškojo 
jaunimo būriu. (pk)

* CLEVELANDO LIE
TUVIŲ NAMŲ ir Lietuvių 
Klubo Revizijos Komisija tu
rėjo pasitarimą 1974 metų 
apyskaitos patikrinimo rei
kalu. Revizijos komisiją su
daro: Kazimieras Karalis -- 
pirmininkas, nariai Vincas 
Akelaitis ir Petras Luiza.

• Pensininku klubo meti
nis visuotinis susirinkimas 
įvyks Nauj. parapijos apa
tinėje salėje (kafeterijoje) 
š. m. sausio mėn. 26 d. 4 
vai. po pietų.

Clevelando lietuviai -- vie
na iš veikliausių ir geriau
siai organizuotų grupių.

Lietuvių monografiją ruo
šia dr. J. Jakštas su talki
ninkais. Darbas jau įpusė
tas, ir paskiros tos mono
grafijos dalys tuoj bus pra
dėtos versti į anglų kalbą. 
Parinkti daugiau žinių apie 
lietuvių imigraciją ir kūri
mąsi Amerikoje dr. J. Jakš
tas numato praleisti keletą 
dienų Kento universitete, 
kur yra surinktas turtin
gas rinkinys lituanistinių 
dalykų. Ten dr. Jakštas tal
koje su dr. J. Cadzow galės 
surinkti monografijai reika
lingų davinių bei patikrinti 
įvairius šaltinius.

Visoms etninėms studi
joms vadovauja Cleveland 
Statė Universitetas ir Cle
velando mokyklų adminis
tracija. Š.m. sausio 8 d. pra
dėti 10 savaičių kursai 
aukštesniųjų mokyklų mo
kytojams paruošti juos etni
nių grupių studijų kursui 
mokyklose. Susidomėjimas 
tais kursais yra didelis: 
įsiregistravo net 400 moky
tojų. Deja, dėl lėšų stokos 
į pirmąją laidą tebuvo priim
ta tik 120 mokytojų. Turima 
tačiau vilties, kad po to seks 
ir kitos laidos. Kursų planą 
paruošė ir jiems vadovaus 
prof. Papp. Lektoriais pa
kviesti profesoriai iš visos 
Amerikos pripažinti kaip 
etninių kultūrų ekspertai.

Cleveland Statė Universi
tetas paskyrė savo naujų
jų rūmų I aukšte 4 didžiu
lius kambarius etninių gru
pių kultūriniams reikalams 
(nuolatinėms parodoms, po
sėdžiams, studijoms ir t.t.) 
Universitetas duos ir lėšų 
reikalingiems įrengimams ir 
baldams. Tuos kambarius 
tvarkys komisija sudaryta 
iš etninių grupių atstovų.

Šiuo metu federalinės 
valdžios paramą gavę etni
nių studijų programas vyk
do dar keli didmiesčiai -- 
Chicaga, Detroitas, New 
Yorkas ir kt. Chicagoje dau
giau dėmesio kreipiama į 
paskiras kultūros sritis. 
Detroite etninių studijų dar
bas vyksta prie rengiamų
jų (visual) mokslo priemo
nių centro. Ten apsiribota 
tik 5 tautinėmis grupėmis.

Aplankykite lietuvišką krautuvę Parmoję.

Geriausi maisto produktai, vietiniai ir impor
tuoti. Didelis pasirinkimas sūrių, dešrų ir 

mėsos

MEAT MAKT INC.
Savininkas V. JANONIS

10405 Pleasant Valley & York Rd. 
Parma, Ohio 

Tel. 845-4935
Krautuvė atidaryta pirmad-. iki ketvirtad. 9-7 v. v. 

Penktad. 9-9 v. v. šeštad. 9-6 v. v. 
Sekmrfd 10-3 v. p. p.

7 DIENOS
ČIKAGOJE...

(Atkelta iš 8 psl.J

Po parodos koplytstulpiui 
buvo lemta išlikti ilgesniam 
laikui. Kiek žinome, per 
10 metų jis buvo ne kartą 
vandalų apdraskytas. Todėl 
arch. J. Mulokas siūlo lie
tuvių visuomenei atkreipti 
dėmesį ir imtis iniciatyvos 
koplytstulpį pagrindinai at
naujinti, panaudojus nerū- 
dyjantį plieną ir kitą atspa
rią medžiagą. Pagal archi
tektą vieta ten laimėta ga
na puiki, todėl mes turime 
dėti visas pastangas, kad 
lietuviškas koplytstulpis ten 
dar stovėtų ne vieną dešimt
metį. Įdomu, kas galėtų im
tis iniciatyvos šiam projek
tui įvykdyti?

• DAINAVOS ansamblis, 
vadovaujamas muz. A. Si
monaitytės, ruošiasi koncer
tinei daliai Altos rengiama
me Vasario 16 minėjime Ma
rijos aukšt. mokyklos salė
je. Jau kelios savaitės kai 
ansambliui talkininkauja 
muz. A. Jurgutis, eidamas 
akompaniatoriaus pareigas. 
Prieš kiek laiko manę skelb
ta žinia, kad rašyt. Vyt. 
Alantas rašys libretą muzi
kiniam veikalui Dainavos 
ansamblio 30 m. sukakčiai 
atžymėti, atpuola, nes J. Ka
počius pasiryžo išleisti Vyt. 
Alanto raštų rinktinę ir todė 
rašytojas turi pasišvęsti tų 
raštų atrinkimui, ir gal būt, 
perredagavimui. Šiuo metu 
dėl libreto Dainavos ansamb 
lio vadovybė tariasi su kitu' 
žinomu rašytoju.

Lietuviai į tą skaičių, deja, 
neįeina.

Pastebėtina, kad Cleve
lando programa Washingto- 
ne sukėlė daugiausia dėme
sio, ir jei clevelandiečių 
etninės grupės pateisins į 
jas dėtas viltis -- toji 
programa bus išplėsta visoje 
Amerikoje. Tuo būdu visa 
jaunoji šio krašto karta bū
tų supažindinta su ateivių 
kilmės kraštais, jų istorija 
ir jų likiminėmis problemo
mis. (pk)

• Aprfraudos reikalais ge
riausiu? patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

• Perkant, ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 31715 
Vine St., Willowick Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

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 Cl’TTER GKINDERS 
Mušt be able to sėt up and work 
from blue prints. Steady work 
for qualified men. Liberal per
sonnel polieies & fringe benefits. 
Applv in person: 

MULTI-CUT, INC. 
4320 Airuest SE.

(Off 44th and Broadnioor) 
Kentwood, Mich. 49508 

616-698-6980
(3-9)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Emilija čekienė, Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos pirmininkė, praėju
sią savaitę grįždama iš dar
bo New Yorko požeminio 
traukinio stoty griūdama 
sunkiai susižeidė ir keletą 
savaičių turės gydytis na
muose. Linkime greitai pa
sveikti.

• Mūsų Pastogės, Austra
lijos Lietuvių Bendruome
nės leidžiamo savaitraščio 
redaktoriumi vėl paskirtas 
V. Kazokas, vietoj pasitrau
kusio dr. Mauragio.

< Dr. V. Paprockas yra 
pakviestas pagrindiniu kal
bėtoju Vasario 16 minėjime 
Waterbury, Conn.

• Radio Liberty vyriausiu 
lietuvių kalba transliacijų 
redaktoriumi paskirtas Juo
zas Laučka. Jo įstaiga bus 
Muenchene. Jam talkinti su
tikęs Švedijoje gyvenąs dr. 

Dr. Jonas Genys, Amerikos Lietuvių Tarybos atsto
vas Washingtone, reprezentuoja lietuvius vyriausiame 
Amerikos Respublikonų Tautybių Vykdomajame Komi
tete ir visomis progomis kelia mums rūpimus klausi
mus. Posėdžio metu Kongr. Denvinskio įstaigoje Wa- 
shingtone (iš kairės): Dr. J. Genys, Anna Chennault 
(kinietė), L. Deleanis (graikas), V. Steimanis (pagerbia
ma už savanorišką darbą), L. Giberga (kubiečių at
stovė), P. Guarino (italas) ir Kongr. E. Derurinski 
(lenkas), pirmininkas.

DR. ANDRIUI BRIDŽIUI

mirus, liūdesio valandoje jo žmoną, sū

nų ir artimuosius užjaučia

Ohio Lietuvių Gydytojų
Draugija

A. t A.

V. VYTUI PLIOPLIUI

mirus, jo žmoną VINCUTĘ, dukteris 

RAMUTĘ ir RASĄ, sūnus ANDRIŲ, 

ALGI ir VYTĄ, brolius ALBINĄ ir dr. 

VALENTINĄ su šeimomis skaudaus 

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjau

čiame

L. česėkienė
Nakrošių šeima

Kajetonas Čeginskas, taip 
pat prie lietuviškų translia
cijų jau pilną laiką darbuo
jasi ankstesnysis Radio Li
berty pareigūnas Aleksand
ras Kacas.

Pirmoji lietuvių progra
ma per Radio Liberty buvo 
pertransliuota į pavergtą 
Lietuvą 1975 m. sausio 5 d., 
sekmadienio vakarą. Iki ko
vo 1 d. programa bus per
duodama tik sekmadieniais. 
Po to transliacijos lietuvių 
kalba bus perduodamos kas
dien.

Chicago

• Dail. Povilas Kaupas 
pasitraukė iš Čiurlionio Ga
lerijos Globos Komiteto. 
Meno Kūrinių Fondo apsau
ga ir galerijos tvarkymas 
liko jos steigėjų įregistruo
tai Illinois ne pelno tiks
lams Čiurlionio Galerijos 
korporacijai.

• Dirvos skaitytojams 
Chicagoje. Maloniai esate 
kiekvienas Jūs kviečiami į 
Dirvos vakarą-balių 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).

ŠAULIŲ KULTŪRINE 
POPIETE

Sausio 26 d. 2 vai. p. p. 
Vyčių salėje ruošiama šau
lių kultūrinė popietė.

Popietę pradeda V. D. 
šaulių rinktinės vadas VI. 
Išganaitis. Vlado Pūtvio 
knygos pristatymą atliks 
Alg. Budreckas.

Anatolijaus Kairio kny
gą "Karūna” pristatys kun. 
Vytautas Bagdanavičius.

Kultūrinę popietę praves 
Alg. Budreckas. Prašome 
visuomenę dalyvauti, įėji
mas nemokamas.

★
Vasario 2 d. 3 v. p. p. 

Jaunimo Centro salėje Vy
tauto Didž. šaulių rinktinė 
rengia 3-jų veiksmų P. Vai
čiūno komediją "Pavogta 
mylimoji”. Vaidinimą stato 
šaulių meno kuopelė. Reži
suoja Krivinas Runimas. 
Visuomenė kviečiame gau
siai dalyvauti.

Adomas Didžbalis

ATSISVEIKINTA SU 
A. A. ALFONSU 
VALATKAIČIU

Gruodžio 29 d. Marųuette 
Parke Petkaus koplyčioj 
susirinko daug šaulių atsi
sveikinti su garbės šauliu 
Alfonsu Valatkaičiu.

Atsisveikinimą pradėjo 
Vytauto Didž. šaulių rinkti
nės vadas VI. Išganaitis. 
Savo kalboje ryškiai apibū
dinęs velionio nuveiktus 
darbus šaulių eilėse.

Teisin. Alg. Budreckas 
aukštai įvertino Alfonso nu
veiktus darbus šaulių Są
jungoje. Gen. Daukanto Jū
rų šaulių kuopos vardu kal
bėjo kuopos pirm. M. Maks
vytis; Klaipėdos jūrų šau
lių kuopos vardu — pirm.
K. Milkovaitis; Savanorių 
Kūrėjų Chicagos skyriaus 
vardu — mok. J. Tamulis; 
skautų vardu — Tallat- 
Kelpša. Visi kalbėjusieji 
velionio šeimai reiškė gi
liausią užuojautą. Baigiant 
buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas.

Adomas Didžbalis

• 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.

Wanted Ist Class Skilled 
(2) AUTOMATIC SCREW 

MACHINE
SĖT UP 

Mušt be experienced on Bar and 
Chucker.

Ist or 2nd Shift
Apply in Person 

TYLOK NOTTINGHAM CO.
19400 Nottingham Rd.

Cleveland, Ohio

VVANTED AT ONCE 
IST CLESS SKILLED 

BLACKSMITH
Mušt have previous experience 
and forging experience helpful. 

Good hourly rate and fringe 
benefits.

Anyone interester should apply 
after Jan. Ist, 1975.

CLARK EQUII’MENT CO. 
1300 Falahee 

Jackson, Mich.
An Equal Opportunity Employer 

(510)

• KAI paklausiam ameri
kietį, kurio lietuvio vardas 
jam geriausiai žinomas, dau
gumas atsako, kad buvusio 
garsaus Baltimorės Colts 
futbolo komandos quater- 
back’o Johnny Unito. Tai is
torinė asmenybė, nes iki šiol 
jo pasiektų rekordų savo po
zicijoje dar niekas nepra
lenkė. Dabar, kai JAV bai
gėsi profesionalinio futbolo 
sezonas ir čempionatą pirmą 
kartą per 42 metus1 laimė
jo Pittsburghas, televizijoje 
transliuojant svarbesnes 
rungtynes, ne kartą ko
mentatorium buvo ir John
ny Unitas. Taip pat šiomis 
dienomis daug rodoma tele
vizijoje vaizdų ir buvusių 
rungtynių 1970-71 m. Tose 
rungtynėse kaip svarbiausia 
žvaigždė ne kartą iškelia
mas Unitas ir jis pakvie
čiamas TV studijų duoti 
savuosius komentarus praei
ties futbolo rungtynių vaiz
dams. Vieną vakarą besi
klausant gyvų Johnny Unito 
komentarų per televiziją, 
man prisiminė 1970 m. žie
mos pradžia, kai po liūdno 
Simo Kudirkos išdavimo so
vietams, Chicagos miesto 
centre įvyko milžiniškos de
monstracijos. Jų metu iš 
tribūnos, šalia kitų, buvo 
perskaityta ir Johnny Uni
to telegrama, kurią ištisai 
citavo didieji amerikiečių 
dienraščiai. Telegramoje U. 
Unitas rašė: “Kovos yra lai
mimos ir pralaimimos, bet 
galutinė pergalė to, kieno 
pusėje yra tiesa”. Už šią 
telegramą dideles ovacijas 
sukėlė jaunimas, nes jie ge
rai žino J. Unito vardą. Po 
keturių metų J. Unito žo
džiai išsipildė: S. Kudirkos 
likime laimėjo tiesa. Tikiu, 
kad, radęs progą, Simas Ku
dirka tars .padėkos žodį 
JAV lietuviui -- amerikie
tiško futbolo vienam iš di
džiųjų žvaigždžių. Kad J. 
Unitas save laiko lietuviu, 
šimtus kartų yra pabrėžę 
amerikiečių dienraščių spor
to kolumnistai ir reporte
riai.

• SOVIETŲ SĄJUNGOS 
disidentas Vaclovas Sevru
kas, vingiuotais keliais pa
siekęs laisvąjį pasaulį, sau
sio 11-12 savaitgalyje vie
šėjo Chicagoje ir plačiai pa
sirodė lietuviams. Simpoziu
me, įvykusiame sausio 12 d. 
Marijos aukšt. mokyklos sa
lėje, kur dalyvavo apie 700 
žmonių, neteko dalyvauti. 
Su Sevruku turėjau progos 
susitikti simpoziumo išva
karėse Marijos ir inž. An
tano Rudžių rezidencijoje, 
kur buvo pakviesta apie 30 
svečių. Įrašius rytdienos Ra
dijo forumo programą, 
kurioje pokalbį su Sevruku 

Gruodžio 22 d. LT namuose, tų namų administracija suruošė bendras kūčios.
Valgis buvo netik labai skanus, bet ir labai atitiko Nepriklausomoje Lietuvoje 
ta proga paruoštiems valgiams. Nuotraukoje dalis kūčių dalyvių.

V.A. Račkausko nuotrauka

moderavo prof. Vyt. Var
dys, o klausimus pateikė ei
lė svečių, buvo progos bent 
kelias valandas pakalbėti su 
tuo žmogum, kurs save lai
ko marksistu, bet kartu ko
voja ir už kitaip galvojan
čių laisvę. Nepaslaptis kad 
V. Sevrukas garsiąją S. Ku
dirkos kalbą, pasakytą teis
me Vilniuje, gavęs jos 
tekstą, perdavė Vakarų 
korespondentams. Jis taip 
pat lygėjo Kudirkos motiną 
į Maskvą, kai Brooklyne 
buvo surasta, kad ji gimu
si ir krikštyta šiame kraš
te. Tie asmenys, kurie turi 
slaptus Sovietų S-gos disi
dentų sąrašus, žino, kad są
rašuose figūruodavo ir V. 
Sevruko pavardė. Tad V. 
Sevrukui Rudžių rezidenci
joje prie apvalaus neoficia
lių diskusijų stalo eilę klau
simų pateikė čia buvę žino
mi asmenys: prof. V. Var- 
dys, dr. A.’ Razma, dr. G. 
palukas, Naujienų redakto
rius M. Gudelis, dr. P. Ki
sielius, inž. A. Rudis, eko
nomistas A. JBąliūnas. Ne 
šios apžvalgos tikslas atpa
sakoti visa tai papunkčiai. 
Tenoriu iškelti tik porą 
užuominų. Pvz. V. Sevru
kas ir dabar visur skel
biasi tebesąs marksistas, 
tuo tarpu laisvėje* atsiradę^ 
pateko į katalikų būrį ir 
daugiausia su jais bendrau
jąs. Kaip jis tai galįs su
derinti? Sevrukas nesigynė 
ir pabrėžė, kad jis marksis
tu užaugo, marksizmą dės
tė ir per dieną ar savaitę 
negalįs keisti savo kailio. 
Marksizjpas jam atvėręs 
KČlius^ i. Platu galvonhij. 
Eenininio marksizmo jis jau 
atsisakęs, bet pasaulyje gy
vuojąs ir humanistinis mark
sizmas su eile gerų savy
bių. Tai sakydamas, V. Sev
rukas pabrėžė, kad jo pa
žiūros gali keistis, kai jis gi
liau susipažins su Vakarų 
filosofija, kai jis pajus ir su
pras gerąsias jos savybes. 
Mano klausimas buvo, kaip 
jis ir tauta vertina Lietu
vos partizanų vestą pokario 
dešimtmečio laisvės kovą? 
V. Sevruko nuomone, parti
zanų kovas tauta vertina 
dvejopai: iš vienos pusės ji 
buvo prasminga ir negali- 
ma pasakyti, kad nepaliko 
jokių vaisių. Iš antros pusės, 
ji neturėjusi jokios realios 
programos, kurią būtų gali
ma įgyvendinti laisvę laimė
jus, ji turėjo per daug aukų 
ir siaubingų pasekmių tokį 
ilgą laiką, kad tik dabar 
tautinė sąmonė pradedanti 
atsigauti... Iš atsakymo gali
ma susidaryti įspūdį, kad 
tautinė sąmonė pradeda at
sigauti teigiama prasme. V. 
Sevruką į Chicagą kvietė 
Balfas, ir, kiek teko nugirs-

VLADAS BŪTINAS

Lietuviškas kryžius New 
Yorke vandalų apdraskytas.

ti, sekmadienio simpoziume 
publikos nuomonės smarkiai 
sūSRUft, "nes V7 Sevrukas 
nekalba diplomatiškai, o rė 
žia t4, ką jis galvoja.*

• BROOKLYNO Vienybė 
neseniai įsidėjo New York’ 
Daily News nuotrauką, kaip 
dabar- atrodo vandalų ap
draskytas lietuviškas koplyt
stulpis, 1964 m. lietuvių au
komis pastatytas New Yor
ke pasaulinės parodos aikš
tėje. Į tą liūdną nuotrauką 
savo gilų dėmesį atkreipė 
Chicagoje gyvenantis archit. 
J. Mulokas, nes minėtas kop 
lytstulpis buvo padarytas 
pagal arch. J. Muloko pro
jektą Chicagoje, vėliau V. 
Šimkaus ir kitų nugaben
tas į New Yorką ir ten pa
statytas parodos aikštėje.

(Nukelta į 7 psl.)

Aktorė-poetė Zita Keva- 
laitytė-Visockienė LN Bend
rose kūčiose paskaitė mo
mentui pritaikytą vaizdelį.
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