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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NEUTALUMAS’ 
PIETRYČIU 
AZIJOJE
Jau ne kartą šioje vietoje 

buvo rašyta, kad sovietai ne
paprastai domisi, kas deda
si Indijos vandenyno erdvė
je. Ir įvairiais pretekstais 
pasinaudodami, patys ten 
stengiasi įsigalėti.

Netrukus po II Pasauli
nio karo įvairios pietų ir 
pietryčių Azijos tautos savi
tarpio saugumo sumetimais 
susijungė į CENTO ir SE- 
ATO karines organizaci
jas. Prie CENTO priklau
sė Persija, Turkija ir Pa
kistanas, o prie SEATO -- 
Pietryčių Azijos valstybės. 
Bet paskutiniais keleriais 
metais tų organizacijų veik
la buvo nežymi arba ir visai 
apmirusi.

Dabar pasirodė, kad ten 
esama dar ir trečios organi
zacijos. Kaip ‘Moscov News’ 
politinis apžvalgininkas Al- 
bert Grigoryants sausio 4-11 
d. laidoje rašo, ten jau 7 me
tai veikia ASEAN (Asso- 
ciation of South-East Asian 
Nations), kuriai priklauso 
Indonezija, Malayzija, Sin
gapūras, Tailandas ir Fili
pinai. Ta penkių valstybių 
organizacija buvusi įsteigta

Komunizmo statyboje: — Pas mus visko yra, tiktai nėra tvarkos!

RYŠIAI SU MASKVA
Sovietams atsisakius prekybinio susitarimo

Praėjusį antradienį pa
skelbtas sovietų atsisaky
mas nuo 1972 m. nr'^ybos 
susitarimo yra visais atve
jais sveikintinas. Visų pirma 
jis pamokė amerikiečius, 
kad užsienio politika turi 
būti vedama tik iš vienos 
vietos ir slaptai galima pa
siekti daugiau negu viešai.

Kad ‘pasaldytų’ savo san
tykius su JAV, Maskva 1973 
metais leido iš Sovietų Są
jungos emigruoti 35.000 žy- 

tikslu bendradarbiauti savi- 
tarpy ekonominėj ir kultū
rinėj srityse. Bet vėliau pri
eita ir prie politinių tikslų - 
stiprinti šio Azijos regijono 
saugumą ir savisaugą.

Sovietai būtų ne sovietai 
jeigu šitokios organizacijos 
buvimo nebūtų pastebėję ir 
nesusidomėję jos veikla. So
vietai, pradėję Indijos van
denyne organizuoti ‘taikos 
zoną’, būtinai susidūrė ir su 
ta organizacija. Indonezija, 
anksčiau buvusi gerokai pa
raudusi, paskutiniu laiku 
nuo ‘raudonumo’ buvo nusi-

(Nukelta į 2 psl.)

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
dų, tačiau kai senatas pri
ėmė įstatyminį nuostatą, ku
ris prekybinius santykius ofi 
cialiai susijo su emigracijos 
laisve, sunku buvo tikėtis, 
kad sovietai tai toleruotų. 
Juo labiau, kad šen. Jack- 
sono ‘laimėjimas’ prieš Mask 
vą, iššaukė šen. Stevenso- 
no ‘amendmentą’, kuris Ex- 
port-Import Banko kreditą 
Sovietų Sąjungai apribojo 
300 milijonų dolerių. Dides
niam reikia vis naujo senato 
sutikimo. Anot N.Y. Times, 
tai buvo paskutinis siūlas, 
nutraukęs sovietų kantrybę.

Reikia atsiminti, kad atly
dį JAV - Sovietų santy
kiuose iššaukė Maskvos no
ras gauti iš Vakarų techni
nės pagalbos ir kredito, o 
Washingtonas mainais už tai 
norėjo atlydžio, vedančio 
prie ginklavimosi lenktynių 
sustabdymo bei padėčių Ar
timuosiuose Rytuose ir Viet
name sunormavimo. Savai
me aišku, kad ne viską ga
lima buvo surašyti į oficia
lią sutartį, pvz. sovietai tik
rai atsisakytų pasirašyti do

kumentą, kuriuo jie javų par 
davimą susietų su karinių 
. clk~‘:nų tiekimo sumažina
mu Vietnamui arba arabų 
valstybėms, tačiau neofici
aliai tai gali būti derybų 
objektas.

Deja, šiuo metu Jungtinė
se Amerikos Valstybėse vy
rauja toks klimatas, kad pre
zidento ir jo Valstybės 
Sekretoriaus rankos yra su
rištos. Jie jokių intrigų 
varyti negali ir faktinai jie 
savo sprendimuose dažniau 
turi skaitytis su įtakingų 
rinkikų mažumų kaip žydų 
ir graikų negu su viso kraš
to interesais. Dar blogiau: 
tokia situacija stačiai provo
kuoja svetimų valstybių įsi
kišimą į JAV vidaus reika
lus. Toks senatorius Jackso- 
nas kandidatuotų į preziden
tus kaip ‘Maskvos nugalėto
jas’ ir nuo Maskvos priklau
sytų, ar jis taip galėtų titu- 
luotis ar ne. Tai prileidžia 
prie galimybės, kad už nuo
laidas vienoje srityje, pvz. 
žydų emigracijos byloje, se
natorius turėtų padaryti nuo 
laidų kitur pv2. atominio 
ginklavimosi srityje. Tokios 
galimybės netekimas yra be 
abejo sveikintinas.

VIRŠUJE: Jungtinis Aus
tralijos lietuvių choras su so
liste G. Vasiliauskiene at
liekant “Mano protėvių že
mė". Diriguoja pats autorius 
kompozitorius B. Budriūnas. 
Koncertas įvyko puošnioje 
Adelaidės Town-HaU salėje.

Sovietų atsisakymas pri
imti jų suverenumą įžei
džiančias sąlygas yra svei
kintinas ir dėl to, kad prime
na jog turi ne tik bendrų, 
bet ir priešingų interesų 
JAV-bėm. Galimas daiktas, 
kad jei Vakarų ūkio klestėji
mas būtų toliau tęsesis, so
vietai būtų nuolaidesni. Ta
čiau Vakarų ūkinei būklei 
pašlijus ir naftos kainoms 
pakilus, jų padėtis pasitai
sė ir jie yra mažiau priklau
somi nuo Vakarų kredito ne
gu anksčiau. Be to, savo pa
čių ūkio atkutinimui Vaka
rų valstybės vėl pradeda 
varžytis dėl prekybos su so
vietais. Prancūzija, pvz. 
jiems žada neribotą kreditą.

Be to, Vakarų ūkinis nuo
smukis gali sukelti minčių, 
kad iš viso kapitalizmas ban
krutuoja ir jei taip, sovie
tams telieka duoti tik ‘ma
lonės smūgį!’. Brežnevo lai
kinas ar nuolatinis pasitrau
kimas iš politinės scenos liu
dija apie galimus pasikeiti
mus sovietų vadovybėje. Jei 
naujas vadas vadintųsi 
Aleksandras Šelepinas, tai 
reikštų, kad politbiuras lau
kia kapitalizmo galo. Gal tai 
pažadintų ir Vakarus.

AUSTRALIJOS 
PADANGĖJE

ANTANAS LAUKAITIS
Nuoširdus ačiū P. A. 

Binkevičiūtei - Gučiu- 
vienei už aprašymą me
no parengimų Australi
jos Lietuvių Dienose.

Adelaidėje Kalėdų šven
čių metu įvykusios Lietu
vių Dienos praėjo dideliu pa
sisekimu ne vien dėl ypa
tingai didelio suvažiavusių 
tautiečių skaičiaus, įskai
tant ir ekskursiją iš JAV, 
bet ir dėl gerai paruoštų 
programų.

Gruodžio 26 d. Lietuvių 
Katalikų Centro pilnutėlė
je salėje dalyvavome Lite
ratūros, Dainos ir Muzikos 
vakare, kurį organizavo ir 
tvarkė Adelaidėje ilgame
tis, tokių vakarų organiza
torius, poetas ir žurnalis
tas Pranas Pusdešris.

Sceną puošė lietuviškais 
šiaudinukais apsagstyta eg
laitė. Savo kūrybą skaitė 
rašytojai ir poetai: adelai- 
diškiai L. Šimkutė, linkusi 
į nūdienę poetinę srovę ir 
V. Baltutis, kuris dažnai pa
gyvina vakarus savo gabiais 
sukurtais feljetonais. Savo 
humoristine apysaka ‘Persi- 
mainymas’ ir Šį kartą spon
taniškai pamokindavo tau
tiečius. žinomas literatas ir 
žurnalistas V. Kazokas (Syd- 
ney) savo eilėmis iš rinki
nio ‘Ugnis ir Žodis’ jaudino 
savo atvirai liejamais dvasi
niais išgyvenimais, sielos vir 
pesiais. Pirmą kartą iš Syd
nėjaus į Adelaidę atvyko 
viešnios rašytojos: A. Veš- 
čiūnaitė, kuri švelniai perda
vė savo jautriai moteriškas 
eiles ir rašytoja A. Lukšytė 
gražia tarena ir aiškia dikci
ja perskaitė novelę ‘Antras 
beldimas’. Poetai, svečiai iš 
Melbourno: J. Mikštas, leng
vu stiliumi kurdamas eiles, 
visad laimi simpatijų klau
sytojuose, o M. Malakūnie- 
nė, jau seniai adelaidiškių 
mėgiama, giliai jaudino- tau
tiečius savo aktualia, pat
riotine kūryba. Muziką at
stovavo pianistė R. Kubiliū- 
tė ugningai atlikusi C. 
Debussy Preliudą ir akompa 
navusi svečiui iš Melbourno 
J. Rūbui. Jis maloniu bari
tonu, be didesnių į meną 
‘pretenzijų’, padainavo tris 
dainas ir solistė G. Vasi
liauskienė atliko tris Br. 
Budriūno dainas, pačiam au
toriui fortepionu palydint. 
Gražios dainos, gražus atli
kimas ir paties kompozito
riaus dalyvavimas labai pra
turtino ir pagyvino viso va
karo programą.

(Nukelta į 2 psl.)

Australijos Lietuvių Dienų literatūros, dainos ir muzikos vakaro dalyviai. 
Sėdi iš kairės: L. Šimkutė, R. Kubiliūtė, A. Lukšytė, komp. B. Budriūnas, G. 
Vasiliauskienė, A. Vesčiūnaitė ir M. Malakūnienė. Stovi: P. Pusdešris, V. Ka
zokas, J. Mikštas, J. Rūbas ir V. Baltutis.
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KODĖL NESILANKOM?
Kazys Artima

Teatro spektakliui pasibaigus. Kairėje stovi PLB pirm. B. Nainys ir LB Austra
lijos Krašto valdybos kultūros reikalams atstovas V. Baltutis. Aktoriai: A. Mi
liauskas, V. Marcinkonytė, B. Rainys, L. Pocienė, V. Ratkevičius, J. Neveraus
kas, A. Miliauskienė, J. Venslovavičius ir N. Skidzevičius.

AUSTRALIOS LIETUVIU DIENA
(Atkelta iš 1 psl.)

Kitą vakarą (gruodžio 27 
d.) išvydome Lietuvių Na
muose (pilnoj salėje) Ade
laidės Vaidilos Teatro pasta
tyme A. Kairio mistinę pje
sę, "Šviesa kuri užsidegė”. 
Buvo įdomu susipažinti su 
avangardinio teatro pagrin
dais sukurtu veikalu perpin
tu absurdo ir logikos, mis
tikos ir realybės, simboliz
mo ir patriotinių idėjų siū
lais.

Kiek nuoboduokam pir
mojo veiksmo dialogui tarp 
dviejų išvargusių partiza
nų ‘Jis’ ir ‘Ji’ (J. Neveraus-

'Neutralumas'...
(Atkelta iš 1 psl.) 

sukusi. Malaysia ir Singapo- 
ras prieš keletą metų vedė 
gan sunkų džiunglių karą 
prieš raudonuosius partiza
nus. O Tailande (Siame) ir 
Filipinuose amerikiečiai turi 
labai dideles karines bazes. 
Taigi, taikinys labai vilio
jantis, ar ir šią organizaci
ją nebūtų galima kaip nors 
‘įkombinuoti’ į savo bučių.

Rašo apžvalgininkas: 'Pa
stebėtina, kad ASEAN or
ganizacijos pastangos savo 
tarpe jungtis ir stiprinti to 
rajono saugumą kaip tik su
tinka su tokiomis pat Sovie
tų Sąjungos pastangomis to
je erdvėje. Tai juk pastangų 
dalis įkurti Indijos vandeny
no erdvėje neutralią zoną. 
Juk nereikia užmiršti, kad 
imperialistai amerikiečiai ir 
britai Diego Garcia salelė
je jau baigia įruošti stiprią 
karinę bazę. Indijos vyriau
sybė jau kelis kartus labai 
garsiai išreiškė savo nepa
sitenkinimą dėl saloje kuria
mos karinės bazės, kuri 
tiesioginiai grąso jos saugu
mui’.

Taigi, Sovietų Sąjunga 
nusistačiusi pamėginti ir 
šias valstybes paimti savo 
‘globon’. Ir dabar pradėjo 
šaukinėti į Maskvą vieną po 
kitos tos organizacijos vals
tybių delegacijas, kad ‘pa
mokyti, kaip reikia tvarky
tis savo tarpe ir geriau ap
ginti to rajono neutralumą’.

Jau buvo rašyta, kad yra 
pakviesti Filipinai. O, kaip 
šis ‘Moscow News’ numeris 
pranešė, į Maskvą gruodžio 
24 d. jau atvyko Indonezi
jos delegacija, vadovaujama 
jos užsienių reikalų ministe- 
rio Adam Maliko. Malikas 
prieš kelis metus buvo labai 
veiklus Jungtinėse Tautose 
(UN). Kaip laikraštis toliau 
praneša, pasitarimai buvo 
vedami su Sovietų Sąjun
gos užsienių reikalų minis- 
teriu Andrei Gromyko ir 
kitais abi šalis interesuojan
čiais klausimais, labiausia, 
kaip išlaikyti toje Azijos 
dalyje ‘neutralumą’ ir kaip 
tos šalys galėtų prisidėeti 
prie sovietų Indijos vande
nyne organizuojamos ‘taikos 
zonos’. Reikia laukti, kad 
netrukus gaus kvietimus ir 
kitos šalys atvykti į Mask
vą ir ‘pasimokyti’ kaip tvar
kytis ‘neutraliai’. (ab)

kas ir L. Pocienė) trūko di
desnės vaidybinės ekspresi
jos; toliau veikalo eigą per
ėmė mūsų įgudę keturi sce
nos aktoriai-veteranai: V. 
Ratkevičius (Vienasužvisus) 
B. Rainys (Korikas), N. Ski- 
dzevičius (Lunatikas) ir J. 
Venslovavičius (Idiotas). Jie 
profesionaliai sukūrė nepap
rastai įdomius, vaidybine jė
ga spindinčius vaidmenis. 
Mirusių moterų ‘gyvos’ dva
sios (Deputatė ir Sekreto
rė) V, Marcinkonytė ir A. 
Miliauskienė vykusiai deri
nosi vyrų ketveriukei, o A. 
Miliauskas, Sargybinio rolė
je, tinkamai atvaizdavo bu
kaprotiško pareigingumo pa 
vyzdį. Šviesos ir garsų efek
tai buvo itin gerai parinkti 
tam savotiškam veikalui. Re 
žisavo J. Neverauskas. Spėk 
takliui pasibaigus buvo iš
kviestas į sceną Pasaulio 
Bendruomenės Pirmininkas 
B. Nainys, kuris entuzias
tingais žodžiais sveikinda
mas ir dėkodamas akto
riams pareiškė, kad jam te-r 
ko dalyvauti JAV-se auto
riui A. Kairiui ir Teatro 
Festivalio tam veikalui įtei
kimo iškilmėse ir pasakė, 
kad jis ‘balsuotų’ už pirmą
ją premiją Adelaidės Teat
rui.

Gruodžio 30 d. įvyko Ade
laidės puošnioje koncertinė
je salėje (Tovvn-Hall) finali
nis Lietuvių Dienų meno pa
rengimas ‘Dainų Šventė’. 
Šįmet dalyvavo trijų kolo
nijų chorai: Sydnėjaus Dai
na; tik ką atžymėjęs savo 
veiklos 20-tį, Melbourno 
Dainos Sambūris ir Ade
laidės Lituania, atšventę sa
vo 25 metų jubiliejus. Pir
mą kartą buvo suorganizuo
tas Australijos kolonijų sa
vaitgalių mokyklų vaikų 
jungtinis choras ir turtin
giausias šventės ‘priedas’ -- 
atvykęs iš JAV mūsų žymus 
muzikas kompozitorius Br. 
Budriūnas. Jis dirigavo savo 
kūriniams. Kantatą ‘Lietu
vos Šviesos Keliu’ atliko 
Adelaidės choras su solistais 
J. Rūbu ir mūsų žinoma so
liste G. Vasiliauskiene, for- 
tepionu lydėjo R. Kubiliū- 
tė.

Pirmoji koncerto dalis, ku 
ri buvo paskirta vaikų cho
rui (80 dalyvių) ir paski-rų 
kolonijų chorams, buvo pra
dėta mūsų muzikos Pat
riarcho, prof. J. Žilevičiaus 
atsiųsto oficialaus sveiki
nimo skaitymu ir ‘triumfa- 
liai’ baigta kantata, kurią 
išklausę susipažinome su 
talentinga autoriaus kūry
ba ir jo sugebėjimu įkvėp
ti atlikėjams gilų muzikos 
pajutimą bei supratimą. 
Kantatos finalą teko kar
toti.

Antroje koncerto dalyje -- 
jungtiniai chorai. Atskirai 
vyrų -- atskirai moterų ir 
jungtinis -- mišrus. Vėl nau
jovė -- pirmą kartą teko pa
matyti dirigentų rolėse dvi 
jaunas vadoves, kurios sa
vo kolonijose jau gerai yra 
žinomas: Sydnėjaus Z. Biel 
kūtę ir Melbourno d. Levic
kienę. Vakaro programą bai
gė mišrus jungtinis choras

dviem B. Budriūno kūri
niais: “Pradės aušrelė auš
ti” ir “Mano Protėvių Žemė” 
su soliste G. Vasiliauskiene, 
vėl paties autoriaus vado
vybėje. Pastarasis veikalas, 
plačiu dinamiškumu veda
mas, lyg muzikos ugniakal- 
nio garsų išsiveržimas, giliai 
kiekvieną paveikė ir užbūrė. 
Sužibėjo čia ir solistė G. Va
siliauskienė. Sukeltos sve
čiui audringos ovacijos pri
vertė finalą pakartoti.

Vakarui pasibaigus į sce
ną buvo iškviesti visi daly
viai dirigentai: B. Kiveris, 
A. Čelna, S. Žukas, Z. Biel- 
kutė, D. Levickienė, N. Ma
siulytė ir R. Kubiliūtė ir ap
dovanoti mažomis lietuviš
komis kanklėmis. Dainų 
Šventės vadovė G. Vasi
liauskienė perdavė dideles 
gražias kankles, simbolinę 
pereinamą dovaną, ateinan
čios Dainų Šventės kolo
nijos atstovui -- melburniš-

ne tik LB ar kiti organizaci
jų atstovai mažiau lanko, bet 
ir publikos ateina vis ma
žiau. Bet, ar mes juos gali
me vadinti kultūriniais? Esu 
uolus jų lankytojas ir juo to
liau, juo labiau prieinu išva
dos, kad mūsų išeivijos ren
giniai pergyvena didelę kul
tūrinę krizę. Dabar kultū
ros vardu paprastai vadina
me eilinius pabaliavojimus. 
Rengėjai nebesugeba ar ne
nori kultūringai pagerbti 
net nusipelniusių asmenų ar 
mums visiems brangių tauti
nių įvykių.

Prieš organizuojant kokią 
kultūrinę popietę, rengimo 
komitetai gal daug valan
dų praleidžia bediskutuoda- 
mi, kaip visa tai geriau atlik
ti, bet, deja, parengimui pra
ėjus, niekuomet komitetas 

jiem rūpėti ir kvepėti visi .neaptaria padarytų klaidų, 
lietuviškieji kultūros reika- 
lai”. (Darbininkas, 1975.1.1.) 

Taigi, visi matome, kad 
mūsų kultūrinius renginius

ties

kad

Atkreipkime dėmesį į 
Darbininko linkėjimus 1975 
metams, kurių eilėje skaito
me ir vieną jautrų visai lie
tuvių visuomenei klausimą, 
todėl noriu jį čia plačiau pa
nagrinėti. Darbininko redak 
ciniam rašoma:

“Sustokime dabar 
kultūriniais reikalais.

Pirmiausia linkime,
visos organizacijos, institu
cijos, pavieniai asmenys 
daugiau dėmesio skirtų lie
tuviškiems kultūriniams rei
kalams. Politinė, visuomeni
nė sritis daugeliui leng
viau suprantama, prieina
ma, o kultūrinė užmiršta
ma. Štai pavyzdžiui, kai yra 
grynai kultūriniai renginiai, 
nesilanko į juos LB val
dybos nariai, politinių gru
pių atstovai. O turėtų ir

kiui dirigentui A. Čelnai.
Pasaulio Lietuvių Bend

ruomenės pirmininkas B. 
Nainys, tardamas užbaigos 
gražų ir jautrų žodį pareiš
kė: “savaime suprantama, 
kad užjūrio Dainų Šventės 
ruošiamos platesniu mastu, 
nes mes turime viso ko dau
giau, bet mes dar nepajė
gėme užsiauginti tokių ga
bių, jaunų ir gražių diri
genčių...” O mes Australijo
je jau jų turime net ketu
rias. Jos visos tikrai jau
nos, gabios ir žavėtinai gra
žios.

A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė

TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Nė" visi tffrnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7’/2% — 4 metu su $1,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6'/į% — 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 UI’ TO $40,000.00 BY F.S.L.I.C.

aint
tiiony

kad ateity nekartotų ir ne
nori pripažinti visuomenės 
reiškiamų nors ir draugiš
kų pastabų. Ir taip daina be 
galo. Publika mažėja, kultū
ra smunka.

Pav., giliu susikaupimu 
susirenkam paminėti gar
bingą nusipelniusį mirusį 
asmenį. Vyresnių ir jau
nesnių, jo draugų, pažįsta
mų ir visai nežinomų. Ren
gėjų pirmininkas atidaro ir 
taria ilgą įžanginį velionies 
biografinį žodį. Pakviestasis 
vadovauti vėl tą patį įžangi
nį kartoja. Pagrindinis kal
bėtojas, iš anksto nežino
jęs, kad prieš jį tiek daug 
bus pasakyta, nenorėdamas 
vėl kartoti, bando pasako
ti atsitiktinius atsiminimus 
iš velionies gyvenimo ir 
kūrybos. Pagaliau autorius 
kalba iš juostelės. Tai užim
ponuoja publiką. Ir vėl išei
na skaitytojas jo kūrybos, 
nesusipažinęs su iš kažkur 
gautu tekstu, mikčioja, ne
suskaito. Viskas sujaukta, iš 
tęsta, be plano, be pasiruo
šimo. Pranešėjas kiekvieną 
kartą bėgioja iš galo salės 
trukdant publikos dėmesį.

Tai nesiskaitymas su pub
lika, kuri skirstosi manyda
ma daugiau greit nebesilan
kyti.

Arba štai, anksčiau nusi
pelniusius asmenis gerbda
vome organizuodami jiems 
iškilmingą minėjimą - aka
demiją ir tik po akademijos 
norintiems pasilikti vaišes, o 
dabar jau rengimo komitetai 
tradicija pavertė pagerbti

tik banketais, kuriuose ne
galima dalyvauti neturint sa 
vo stalo su 10 žmonių. Bet 
yra daug vyresnio amžiaus 
asmenų sukaktuvininką ger 
biančių, kas priims prie stalo 
vieną be devynių kitų, ir 
koks malonumas visą vakarą 
praleisti tarp nepažįstamų 9 
žmonių. Dar blogiau mote
rims be vyrų, net ir ateiti 
vienai nepatogu į formalų 
balių. Nedalyvauti to ar ki
to gerbiamo asmens šven
tėje taip pat pačiam nema
lonu. Tenka meluoti, išsisu
kinėti, išgalvoti nesamų prie 
žasčių. Nei po vieną, du ar 
tris nebeįmanoma palaikyti 
lietuviškos kultūros, o tik po 
10 iš karto. Tai neleng
vas uždavinys. Prie to prisi
deda ir išlaidos nepalygina
mai didesnės baliams nei 
akademijai ir pensininkams 
užkertamas kelias dalyvau
ti kultūriniuose renginiuo
se.

Tuo tarpu į akademinio 
pobūdžio minėjimą ateiti vi
siems durys atdaros ir kai
na prieinama. Po oficialios 
dalies, kas nori, gali likti 
vaišėms ir šokiams, o kiti ga
li eiti namo. Kitokiu atveju 
rengėjai izoliuoja tam tikrą 
dalį visuomenės iš lietuviš
kos kultūros renginių ir 
tuo pačiu iškilmingas šven
tes paverčia paprastu tur
gum.

Be to, dažnuose renginiuo
se pradėjo dalyvauti 'Gim
tojo krašto’ ir ‘Kultūros ba
rų’ bendradarbiai, foto re
porteriai, siųsdami okupan
to spaudai medžiagą, ku
riems pozuoti retas kas jau
čia malonumą. Vieną kar
tą į tokią su okupanto poli-, 
tika maišytą ‘kultūrą’ pate
kę neturi noro dalyviai dau
giau lankytis.

Nuo rengėjų priklausys, 
kiek visuomenė 1975 m. lan
kys jų renginius.

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
(5-7)

'VANTED JOURNEYMEN
FORM GRINDERS — FLAT WORK 
FORM GRINDERS — BROWN & 

SHARPE
LATHE HANDS — TURRET AND 

ENGINE
THREAD GRINDERS

• Mušt have job shop experience. 
Only experienced need apply. 

Top rate, all fringe benefits, plūs 
overtime.

Apply in person
FORM — A — TOOL CO.

8610 Madison 
Cleveland, Ohio*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

(5-9)

185 North Waba*h

Mašinoms vieta
REpubhc 7-8601REpublic 7-8600

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

Open Mon„ 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed.
Juozas Gribauskas, vedėjas

6X15 SO. VVESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.
'V—V'

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR CONDITIONED KOPLYČIOS

Didžiausias kailių 
pasirinkimas
pas vienintelį 
lietuvį kailininku 
Chicagoje

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

Avenue 2nd Fldor
Chicągo, III. 60601

MAROUETTE PARK CHICAGO
2533 W. 71 St. iti GR 6 2345 6 

*
ClCtiO Illinois

1410 S. 50 Ate., hi TO 3 2104 9
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TERŠIA NEMUNĄ
Okupantas pavertė Lietu

vos teritoriją (pagal sovieti
nį Žargoną) ‘‘industriniu 
placdarmu”. Ši, Lietuvos 
atmosferai, dirvoms ir van
denims pragaištinga politi
ka turi aiškų tikslą: daugiau 
pramonės Lietuvos teritori
joje - daugiau darbo jėgos 
importo iš ‘draugiškų resp 
publikų’. Todėl kyla dan
gun cemento ir mineralinių 
trąšų fabrikų kaminai, ku
rie neturi taršos sulaikymo 
įtaisų. Prie Akmenės, prie 
Kėdainių, Alytuj ir Klai
pėdoje, Vilniuje ir Kaune, 
jau atsirado industriniu 
miestų oro taršos proble
mų. Į mažuosius upelius nu
leidžia fabrikinių išmatų: 
amonijos arba sulfatų nuo
plovas.

Kaip tai įprasta Sovieti- 
joje: juo labiau teršia apy
linkę, juo įžūliau reklamuo
jasi savo rūpesčiais oro ir 
gamtos švaros priežiūra. 
Net užsienio koresponden
tams parodo tam tikrus ap
linkos segmentus, kur tar
šos procesas prilaikytas. 
Tai yra parodomieji ‘potem- 
kino kaimeliai’. Kaip nurodo 
turistai, oro ir vandenų šva
ra ok. Lietuvoje rūpinasi 
gausūs cirkuliarai, bet biu
rokratai tuos cirkuliarus 
mitriai apeina. Cirkuliarai 
tinka parodoms, propagan
dai, o gyvenimas eina savo 
keliu: tegu oro taršą vėjai 
išvalo, tegu vandenų taršą 
srovė nuplauna!

Bolševikinė Vilniaus Elta 
praneša (sausio 2 d) apie 
‘upių uosto’ steigimą Kau
ne. Maironis pasakė apie 
Nemuną: “Nemunas banguo 
ja tarp kalnų lankų”. Da
bar nori Nemuną pajungti 
bolševikinių penkmečių ver
gijai. Vilijampolės pramo
niniame rajone, kur pakran
tės apstatytos fabrikiniais 
blokais, užbaigė laivų re
monto įmonės statybą. Čia 
sustatytos žemsiurbės ir kro 
vininiai laivai. Įrengtas ‘sli- 
pas’. Tai laivų pakėlimo į 
krantą ir nuleidimo į vande
nį įrengimas. Čia pat laivų 
remonto pastatas. Pastaty
tas ir darbininkų bendrabu
tis.

Šis ‘upių uostas’ dar la
biau, kaip buvo iki šiol, tal
kins panaudoti Nemuno van
denis pramoniniam transpor 
tui.

Kauno upių uostas įga
lins išplėsti laivyną, rašo 
Elta. Numatyta statyti ga
lingus vilkikus-laivus. Į Ne
muno vandenis nuleis tūks
tančio tonų talpos krovini
nes baržas. Vilkikų ir baržų 
karavanai užplukdys mūsų 
Nemuno vandenis. “Ten, 
kur Nemunas banguoja tarp 
kalnų, lankų" puškens vilki
kai, prikabinę visą baržų 
vilkstinę. Nemunas paver
čiamas geležinkelio trasa, 
ant kurios juda, kaip preki
niai traukiniai, krovinių, ki
lometro ilgumo, baržų vilks
tinės. Esant sovietinai ‘piati- 
letkai’, okupantui nerūpi Ne
muno reginių estetika. Tai 
juk ‘buržuazine nuotaika: 
branginti nepakartojamą Ne 
muno gamtavaizdžio grožį! 
Tegu šliaužia Nemunu sun
kiasvorės transportinės bar
žos, teršia Nemuno van
denį, pildo degalų išmato
mis orą ties upe. Tokiai 
padėčiai esant Nemunas 

tampa panašus į amerikinę 
autostradą, ties kuria kaba 
melsvi benzino degalų dū
mai.

Numatoma “kasmet apdo
roti iki trijų miljonų tonų” 
važmos. Tai reiškia, kad 
kasmet Nemunu turi nu
šliaužti trys tūkstančiai di
džiulių krovinių baržų! Kaip 
jausis pakrantės vasarvie
tės? Kaip atrodys paplū
dimių smėlis? Koks nuolati
nis alasas gverždės nuo 
upės!...

Nemunas pajungiamas 
dirbti bolševikinei ‘piatilet- 
kai’: sunkiasvorės baržos ir 
galingieji vilkikai skrodžia 
upės bangas. Bolševikai no
ri išnaudoti Nemuno vande
nis, užmiršę, kad Nemunas 
nėra Volga arba Dniepras. 
Nemuno pločiui netinka tūks 
tančio tonų baržos ir galin
gieji vilkikai. Jeigu ant Vol
gos ir Dniepro niekad ne
pritrūks baržoms vietos, ki
taip yra Lietuvoje, ant Ne
muno. Stambūs plukdomieji 
įtaisai netinka lietuviškoms 
upėms. Tos natūralinės gam 
tinės sąlygos turi apriboti 
bolševikinius svaičiojimus. 
Jeigu brutaliai nepaisoma 
estetinio momento, tenka 
protestuoti dėl viešosios hi
gienos nepaisymo. Trijų 
milijonų tonų važmos pluk
dymas Nemunu upės vande
nį pavers pramonių sru
tų paplavomis.

Okupantas turėtų rasti 
būdų neteršti Nemuno, Kur
šių marių, lietuviškųjų 
vandenų.

DIRVOS NOVELĖS 1975 METI) 
KONKURSAS

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

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

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

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

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

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

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

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

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

Mecenatas — SIMAS KAŠELION1S.

SOVIETINES TIKROVĖS SKAUDULIAI
BRONIUS AUŠROTAS

Sovietijos piliečių aprūpi
nimas tinkamais butais yra 
viena iš didžiųjų žaizdų viso
je SSSR ekonomiškoje siste
moje. Labai dažnai kelios 
šeimos yra sugrūstos viena
me, kelių kambarių bute, ku
riame su kaimynais privalo 
dalintis virtuve ir vonios 
patalpomis. Normaliu reiš
kiniu laikoma, jeigu viena
me kambaryje gyvena ketu
ri asmenys ir tas kamba
rys jiems tarnauja valgo
muoju, svečių ir miegamo
jo patalpomis. Tačiau šei
mos, galinčios užsitikrinti 
nors tokį vieno kambario bu
tą, būna gana laimingos, nes 
jame turi šilimą, vandenį 
ir minimumą patogumų.

Amerikiečių žurnalistai 
lankydamiesi Novosibirske 
matė šimtus medinių lūšnų 
statytų gal būt 19-jo a, pa
baigoje. Net ir sovietų pa
lydovai, lydėję savo sve
čius į Sibirą, negalėjo pa
sigirti šiais ‘rojiškais laimė
jimais’: jie atvirai prisipa
žino, kad iš Novosibirsko 
1,200,000 gyventojų vienas 
trečdalis gyveno prabėgusio 
šimtmečio lūšnose, kuriose 
nėra vandens ir šilimos; 
žiemos metu temperatūra 
tokiame bute nukrisdavo li
gi -30 C. Tačiau vakarie
čiai privalo suprasti, jog 
centrinis Šildymas ir bute iš 
čiaupto bėgantis vanduo yra 
tokie dalykai apie kuriuos 
žymi SSSR gyventojų dalis 
nebeturi jokios nuovokos.

Save tarpe žurnalistams 
teko išsikalbėti, kad jų da
lis virš aprašomus butinius 
reiškinius pastebėjo ne tik 
Novosibirske, bet ir kai ku
riuose Maskvos priemies
čiuose. Taip gi ir Jereva
ne, Sovietinės Armėnijos 
sostinėje, pačiame miesto 
centre, buvo matytos iš mo
lio nukrėstos “dūminės pir-' 
kios”, kuriose trūko norma
liam žmogui reikalingų būti
niausių įrengimų.

Virš minėtus SSSR bui
tinius reiškinius, o ypač 
butų trūkumą labai tiksliai 
aprašė NY Times Maskvos 
biuro vedėjas Hendrick 

Smith. Jo nuomone, “po de
šimtmečio, gyvenamojo plo
to būklė SSSR atrodė page
rėjusi, sprendžiant iš dau
gelio 9-rių, 11-kos ir 14-kos 
aukštų namų pristatytų 
Maskvos priemiesčiuose ir 
kituose SSSR miestuose”. 
Tačiau tikrovė yra kiek kito
kia, kaip teigia Sovietijos 
butų problemos žinovė Ger- 
trude Schroeder, kad “SSSR 
yra blogiausia Europoje bu
tais aprūpintas kraštas, ku
riuose valdžios nustatytos 
mažiausios sveikatos ir pa
dorumo sąlygos galėtų pri
lygti kito krašto standar
tams.”

Toliau tas pat žurnalistas
H. Smith teigia, kad “Sovie
tų butų sanitariniai reikala
vimai buvę įvesti 1920 m., 
kai bolševikai užėmė valdžią 
Rusijoje. Pagal tuos nuosta
tus eiliniam Sovietijos gy- 
-ventojui buvo nuskirta ma
žiausia 3x3 mtr. gyvenamo
jo ploto, viso 9 kvadrat. 
mtr. Tačiau paskutinės 
SSSR miestų studijos bylo
ja, kad didžioji SSSR gyven
tojų dalis negalinti pasi
džiaugti 1920 m. jos gyven
tojams užtikrintu gyvena
muoju plotu”.

SVEIKATINGUMAS
NEMOKAMAS GYDYMAS

IR

JAV, lyg koks polipas, iš
augo mitas, kad Sov. S-je 
susirūpinimas žmogaus svei
kata yra daug aukštesnio 
lygio negu Amerikoje. Ta
čiau ši nuomonė yra labai 
klaidinga. Taip pat ir ame
rikiečiai gydytojai gyveną 
SSSR neliaupsina sovietinės 
medicinos atsiekimų.

Atvirkščiai, jeigu tik rim
tai suserga JAV pasiuntiny
bės nariai Maskvoje, tada 
jiems patariama vykti gydy
tis ar į Suomiją ar į kuri 
kitą V. Europos kraštą, ku
riame sergantis galėtų pa
tekti į ligoninę. Amerikie
čiams taip pat patariama 
vykti į Suomija gydytis sa
vus dantis.

Įdomu pastebėti, kad 
vykstantiems i SSSR turis
tams patariama su savimi 
atsivežti kai kuriuos SSSR 
negalimus pirktis anti-biotiš 
kus vaistus. Amerikiečių 
žurnalistų globėjai pripaži
no, kad SSR kūdikių mirtin
gumo nuošimtis esąs aukš
tesnis negu JAV. Gi prieš ke 
lėtą metų žinomas SSSR fi
zikas A. Sacharovas ameri
kiečiams žurnalistams išpla
tino memorandumą, kuria
me buvo teigiama, kad “ru
sų liaudies apgailėtina svei
katos priežiūra yra visomis 
įmanomomis priemonėmis 
slepiama nuo užsieniečių 
akių’.

Apie sergančių gydymą 
Sov. S-je, Washington Post 
korespondentas R. Kaiser 
apklausinėjo keliolika iš 
SSSR į Izraelį išvykusių 
gydytojų, kurie labai neigia
mai atsiliepė apie Sovietijos 
mediciną, teigdami, kad

“kaip ir daugelis SSSR 
gyvenimo sričių taip ir me
dicina stovinti ant kelių pa
kopų: vienoje ji yra pasie
kusi pačią aukščiausią, galin
čią rungtyniauti su tarp
tautinės medicinos laimėji
mais. Sov. S-je taip pat 
yra daug žymių daktarų. 
Vienok, kiek tai liečia vals
tybišką - neapmokamą gydy
mą, tad šis yra Rusijos 
sergančių botagas”, aiškino 
emigrantas.

*Ir kodėl taip atsitin
ka?” klausinėjo Kaiser.

"Štai įsivaizduokite poli
klinikos laukiamąjį, kuriame 
susirinko apie 50 sergan
čių, kurie skundžiasi įvai
riais negalavimais. Juos ap
tarnauja tik vienas dakta
ras. Ar daktaras bus vyras 
ar moteris, šį darbą atlikti, 
t.y. patikrinti 50 ligonių, jis 
privalo per 5 valandas laiko. 
Taigi vienam pacientui gy
dytojas tegali skirti tik apie

Ii-6 min. laiko, įskaitant 
gonio apsirengimo-nusirengi 
mo laiką. Na, sergantysis 
dar privalo papasakoti savo 
ligos istoriją, gi daktaras 
išrašyti kokį nors receptą ir 
ligonį įtraukti į sergančių
jų lapą, jį atleisti nuo darbo 
ir tai atlikti per 6 min.!”

“Gal jums nėra žinoma, 
kad poliklinikos gydytojo 
mieliausias pacientas yra 
kokios nors krautuvės par
davėjas, kuris vargšui-dak- 
tarui, gaunančiam eilinio dar

■ laiškai Dirvai

KAS VISA TAI ATLIKO?

Praeitais metais gruodžio 
7-8 d. Bostone įvyko Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto seimas ir pagerbi
mas iš pavergtos Lietuvos 
išvaduotam Simui Kudir
kai.

Dėl šių dvejų veikimu bu
vo daug įdėta lietuviško, 
sunkaus darbo. Kas tą dar
bą atliko?

Kas atliko visus reikalus 
su Statler Hilton viešbučiu, 
kur vyko seimas? Chapli
kas. Kas tvarkė kamba
rių rezervacijas? Chaplikas. 
Kas gavo veltui salę šimtui 
žmonių, su garsakalbiu, su 
stalais ir kėdėm, VLIKo 
prezidiumui ir jo sekreto
riatui? Chaplikas. Kas ga
vo ir gerai sutvarkė salę ir 
stalus dėl banketo? Chap- 
’ikas. Kas atidarė banketą 
su trumpu žodžiu? Chapli
kas. Kas pristatė publikai 
Simą Kudirką su sveikini
mu, URA? Chaplikas. (A. 
Lalio Žodynas, 1905 m. pus
lapis 327, Hurrah — ura! 
tegyvuoja! rėkti ura; svei
kinti rėkimais ura). Kas 
pristatė programos vedėja 
M. Drunga? Chaplikas. Kas 
tvarkė visą banketą, kad 
laiku greitai ir gerai viskas 
būtų atlikta? Chaplikas. 
Kas gavo iš burmistro Ke-
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25 Thrilling

ląvers ef all įges
starrmg Pat Anthony'i 

mixed malė and female Nu 
bian lions and Royal Bengal 

tigeri elephonts and many other 
novelty trained ammal perlormers 

Clown kings and Queen$ with all new 
stunts Deoth defyrng oenolisH wo1ch 
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nerves*

FEB 5 thru 9 CIRCUS SCHEDULE
Snnday malinti, Feb. $, benefits

Cancer Society 
Neekday tvemnp 

Wfds Thurs Feb 5, 6 
$4, $3 25. $2 75, $2 25

Fri l Sat Evemngs 
1 Sat Matmee, $4 50 
$4, $3.50, $3, $2.50

Reserved seat pricej 
(Matinees, 2 p.m.) 
(Evenmtt, t p.m.) 
Weekday Matine*s

T kurs Fri.. Feb fi, 7 
$3.50, $3.25, $2.50 

BILIETAI JAU PARDUODAMI
CLEVELAND PUBLIC HALL 
Convention Center Box Office 
Open Daily 10 A. M. to 5 P. M.

FOR SPECIAL CROUP RATES—CALL 221 1808

biniko atlyginimą, galėtų 
pagelbėti nusipirkti gyveni
mui reikalingus dalykus”.

“Taigi gydytojas yra labai 
suvaržytas žmogus: jis pri
valo skubėti, kad kiti ligo
niai nesiskųstų vyr. polikli
nikos vedėjui už tai, kad jis 
skyrė per daug laiko X pa
cientui. Manoma, kad geri 
daktarai yra nepageidauja
mi poliklinikų tarnyboje”, 
pasakojo iš SSSR išvykęs 
daktaras.

Mūsų visuomenei yra ži
noma apie nepatenkinamą 
ligoniais rūpinimąsi SSSR. 
Iš šio straipsnio galime 
spręsti, kad net ir 1974 m. 
SSSR medicina nepralenkė 
kapitalistiškų atsiekimų.

vin White proklamaciją? 
Chaplikas. Kas tvarkė ban
keto bilietus? A. Keturakis. 
Kas sutvarkė meninę pro
gramą ir gavo solistę Oną 
Birutę Aleksaitę? A. Ma- 
tioška. Kas gavo gerus, la
bai tinkamus, banketui kal
bėtojus? Seimo renkimo ko
miteto pirmininkas, Stasys 
Lūšys. Kas tvarkė banketo 
pinigus ir mokėjo sąskai
tas? Chaplikas.

Ar Bostono lietuvių laik
raštis paminėjo Ghapliką ir 
jo darbus? Ne. Matyt Bos
tono laikraštis neįvertina 
žmones, kurie daug dirba 
lietuviams ir lietuvišką dar
bą.

Aleksandras J. Chaplikas 
Seimo renkimo komiteto 

vicepirmininkas

Simui Kudirkai davė do
vanas: Jadvyga Tumavičie- 
nė — $100.00, SLA Jamaica 
Plain kuopa — $100.00, Ele
onora ir Aleksandras Chap- 
likai — $25.00, Jieva Mor
kūnienė — $10.00 (J. Nor- 
kunienė mirė 1974 m. gruo
džio 10 d.).

BOILER OPERATOR 
OpeninK For experienced Boiler Oper- 
ator wilh mechanicnl background. 

High preasure licenae required 
BEARFOOT CORPORATION 

F1RST AND WATER STS. 
WADSWORTU. OHIO 

216H5-258I »
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ANTANAS SMETONA - PIRMASIS 
LIETUVOS PREZIDENTAS

(4)

1919 m. pabaigoje Galva
nausko vyriausybė su tam 
tikrais įgaliojimais pasiun
tė į JAV Lietuvos misiją, 
kurią sudarė buvęs finansų 
ministeris Jonas Vileišis, Po 
vilas Žadeikis ir Jonas Ži
lius.

Vienas svarbiausių tos mi
sijos uždavinių buvo suor
ganizuoti Lietuvos laisvės 
paskolą. Tam reikalui lai
kinoji Lietuvos vyriausybė 
1919 spalio 2 d. buvo pa
skelbusi “Lietuvos valsty
bės 5V2% paskolą nuo 
Amerikoje gyvenančių Lie
tuvos piliečių ant 5 milijo- 
jų dolerių“.

Kad šis Lietuvos misijos 
darbas būtų sėkmingas Pre
zidentas Smetona paskelbė 
šį atsišaukimą:

“Į AMERIKOS LIETU
VIUS

“Nors ilgas, kelerių metų 
karas neleido mums tiesiog 
susisiekti su jumis, broliai 
Amerikos lietuviai, tačiau 
juto Lietuva visą tą vargin
gą laiką iš tolo jai tiesiamą 
jūsų dosnią pagalbos ran
ką. Kada Tėvynės vadovai 
susimetė savo krašte bū
rin, paskelbė Tautos vardu 
Lietuvos nepriklausomybės 
obalsį, ir kada sunkiomis 
aplinkybėmis jie dėjo vals
tybės pamatus, jūs nevien 
žodžiu, bet ir gyvu darbu 
ėjote jai talkon...”

Smetona išdėstė Lietuvos 
misijos užduotį, jos svarbą 
Lietuvos valstybei. Jis ir ne
dviprasmiškai paaiškino 
krašto pavojingą padėtį:

"Ginantis iš oro, tuo pačiu 
žygiu reikia sudaryti tvir
tą demokratingą šalies at
stovybę. Tuo susirūpinusi, 
laikinoji valdžia skubėdama 
ruošiasi į steigiamąjį seimą, 
kurio taip nekantriai laukia 
visas kraštas ir visa mūsų 
tauta. Bet ir steigiamojo sei
mo sulaukus, kiek daug iš 
karto reiks įdėti stingraus 
planingo darbo, kokios be
galės lėšų, kiek žmonių, 
mokančių darbuotis valsty
bės įstaigose ir visuomenė
je!”.

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.

ALGIRDAS BUDRECKIS

Smetona maldavo Ameri
kos lietuvių:

“Atminkime! Šioje gady
nėje yra sprendižiamas Lie
tuvos likimas: patapti jai 
laisva, demokratinga valsty
be, ar vėl įkristi į verguvę; 
iškilti Lietuvos vardui ar 
jam dingti užmiršimo jūroje. 
Ir tos mūsų tėvynės likimas 
šiandien pareina nuo mūsų 
griežtęs valios, nuo mū
sų tvirto pasiryžimo tapti 
laisviems, kaip kad mūsų 
protėviai senovėje yra laisvi 
buvę, nuo mūsų pačių mei
lės laisvai gyventi ir nuo 
mokėjimo tą liuosybės meilę 
darbu parodyti. Sugrįžę į 
Lietuvą, tūlas neberasite gy 
vų vieno kito savo gimi
nės arba artimo pažįstamo
jo. Vieni bus žuvę gal, siel
varto ir vargo pakirsti, kiti 
bus dingę kovoje už tėvy
nę. Bet užtat rasite pri
augančią jaunimo kartą, nar
siai stojančią už savo tėvų 
žemę”.

Ir galų gale jis apeliavo 
į kiekvieną geros valios Ame 
rikos lietuvį: “Aukodami tur 
tą, darbą ir pagaliau, gyvy
bę, nuklosime kelią į švie
sią ateitį busimosioms ne
priklausomos Lietuvos kar
toms. Tegul jos didžiuodamo 
sios minės sunkias, bet gar
bingas mūsų Tėvynės atgiji
mo dienas, kaip kad mes mi
nime garsią praeities gady
nę”.

1920 m. sausio pabaigoje 
šis Smetonos atsišaukimas 
tilpo šiuose JAV lietuvių 
laikraščiuose: Drauge, Dar
bininke, Saulėje, Vienybėje 
Lietuvininkų, Sandaroje, 
Garse, Amerikos Lietuvy
je, Tėvynėje ir Dirvoje. 
Vien socialistinė spauda ig
noravo šį atsišaukimą.

1919 m. gruodžio 18 d. į 
JAV atvyko Lietuvos misi
ja, ir netrukus buvo sudary
tas Lietuvos laisvės pasko
los komitetas, kurio nariais 
buvo kun. F. Kemėšis, M.J. 
Vinikas, J.O. Sirvydas, B. 
Mastauskas, kun. A. Milu
kas ir V.K. Račkauskas. 
Lietuvos Prezidento Smeto
nos atsišaukimas, išspausdin 

tas katalikų ir tautininkų 
spaudoje, Lietuvos laisvės 
paskolos įgyvendinimui tu
rėjo didelės įtakos. Tarp 
1919 m. gruodžio ir 1920 m. 
birželio 20 d. buvo surinkta
1.159.283 dolerių.

Tuo metu Amerikos lietu
vių patriotinėje visuome
nėje pirmasis Lietuvos pre
zidentas turėjo gerą vardą. 
Suprasdamas didelį Ameri
kos lietuvių vaidmenį Lie
tuvos likimui lemti, Antanas 
Smetona su jais palaikė glau 
džius ryšius, susirašinėjo su 
žymiausiais Amerikos lietu
vių veikėjais. Savo ruožtu 
jis buvo Amerikos lietuvių 
laukiamas atvykstant į Ame 
riką.

Diplomatiniame sektoriu
je A. Voldemaras, kaip ūžsie 
nio reikalų ministeris, su
telkė geriausias savo minis
terijos jėgas į Vakarus. 
Pradėta skirti įtakingus as
menis į atstovybes. 1919 m. 
gruodžio mėn. Londone vie
toje prof. Vinco Čepinskio 
buvo paskirtas grafas Alfre
das Tiškevičius. Paryžiuje 
vieton Kaunan grįžusio prof. 
A. Voldemaro -- žymus poe
tas Oskaras Vladislavas Mi
lašius; Washingtone - Jonas 
Vileišis.

1920 metų pradžioje lietu
viai aktingai kovojo tiktai 
su lenkais, kurie buvo oku
pavę pietų Lietuvą su sosti
ne Vilniumi. Bet Liaudies 
santykiai su kaimynais ne
buvo kokie: su latviais ėjo 
ginčas dėl Palangos ir Ilukš- 
tos. Su Vokietija pablogėjo 
santykiai, užmezgus preky
binius ryšius su Didžiąja 
Britanija, o su Tarybų Ru
sija dar nepasirašyta taikos 
sutartis. Labai taikliai api
būdino Lietuvos stovį Anta
nas Smetona 1920 m. sausio 
mėn. 12 d. dr. Jurgiui Šau
liui rašytame laiške, kuria
me sarkastiškai stebėjo, kad 
tarp naujai įsikūrusių vals
tybių Lietuvos padėtį gali
ma pavadinti ‘splendid iso- 
lation’. (J. Šaulys Archyvas, 
folijas 77, Alfred Senn, 
Emergence of Modern Li
thuania, psl. 197) Lietuvos 
užsienio santykius su didžio

siomis valstybėmis, ypač su 
Prancūzija, drumstė lenkai.

Krašte veikė politinė apa
tija. Vietos komunistai su
kurstė miestelėnus ir net ka
riškius. Komunistai sukurs
tė vadinamą Kauno įgulos 
kareivių sukilimą 1920 m. 
vasario 22 d. Šis ‘sukilimas’ 
buvo greitai be didelių 
nuostolių numalšintas. Ry
šium su 1920 m. vasario 
22-23 d.d. kareivių sukilimu 
Kaune Prezidentas Smeto
na vasario 25 d. paskelbė 
Baudžiamojo statuto papil
dymą ir pakeitimą. Mirties 
busmė numatyta taikyti 
tiems, kurie ginkluotu suki
limu siekia: a) panaikinti 
Lietuvos nepriklausomybę, 
b) atplėšti Lietuvos terito
rijos dalį, c) sudaryti su ki
tomis valstybėmis ryšius, ku 
rie įžeidžia Lietuvos suve
renitetą, d) nuversti kons
titucinę valdžią. Už kito
kius valstybės tvarką ardan
čius bei jos turtą naikinan
čius nusikaltimus numaty
tos sunkiųjų darbų kalėjimo 
bausmės nuo 4 metų iki gy
vos galvos, (žr. Laikinosios 
vyriausybės žinios, 1920 ko
vo 4 d., Nr. 20). Tačiau, 1920 
m. vasario 22-23 d.d. įvykiai 
nei Lietuvos kariuomenei 
nei valstybei beveik jokios 
žalos nepadarė, tik atsklei
dė bolševikų klastą ir išryš
kino Lietuvos kariuomenės 
patriotizmą.

Dar 1919 m. rugsėjo 13 d. 
Tarybų Rusijos užsienio rei
kalų liaudies komisaras G. 
Čičerinas buvo pasiūlęs Lie
tuvos vyriausybei pradėti 
taikos derybas. Bet Prezi
dentas Smetona buvo tos 
nuomonės, kad nereikia su 
derybomis skubėti, nes tuo 
galima pakenkti Lietuvos 
santykiams su Didžiąja Bri
tanija, kur tuo metu vyravo 
antibolševizmas. t Didžiajai 
Britanijai pripažinus Lietu - 
vos valstybę de facto užsie
nio reikalų min. A. Volde
maras 1920 m. kovo 31 d. 
pranešė Tarybų Rusijos už
sienio reikalų liaudies ko
misarui čičerinui, kad Lie
tuvos vyriausybė sutinka 
pradėti taikos derybas, jei 
Tarybų Rusija pripažintų 
Lietuvos nepriklausomybę 
jos etnografinėse ribose, t.y. 
buvusiose Vilniaus, Kauno, 
Gardino ir Suvalkų guberni
jose su sostine Vilniuje. 
Principinį sutikimą davė Ci- 
černinas balandžio 2 d. ra- 
diotelegramine nota.

Praeitais metais lapkričio 5 d. Bostone sėkmingai bu
vo suruoštas prezidento Antano Smetonos minėjimas. 
Nuotraukoje dr. A. Butkus, skaitęs paskaitą apie prez. 
A. Smetoną, minėjimo rengimo komiteto pirm. inž. Ed
mundas Cibas ir sol. Audronė Simonaitytė, atlikusi 
meninę programą. j. Rentelio nuotrauka

Birutė Vaičjurgytė ir Feliksas Kontrimas skaito pre
zidento Antano Smetonos raštą ištraukas Bostone su
ruoštame minėjime.
1920 m. kovo mėn. pabai

goje Lietuvos valdžiai pa
vyko padaryti naują susita
rimą su Londono National 
Metai and Chemical Bank, 
kuriuo Lietuvos valstybė 
gavo aukso paskolą už 
pavestą anglų bankui teisę 
eksploatuoti Lietuvos vals
tybinius miškus.

Ligtolei Lietuvos valsty
bė buvo pagrįsta politinių 
institucijų laikinumu (laiki
nąja konstitucija, laikinąja 
vyriausybe, ir pn.). Tauti
nio apsisprendimo principas 
reikalavo, kad tautinės vals
tybės būtų pagrįstos tautos 
valios išraiška. Konkrečiai, 
reikėjo sušaukti steigiamąjį 
seimą. Ministerių kabinetas 
1919 m. spalio 30 d. priėmė 
Steigiamojo seimo rinkimų 
įstatymą. Šis įstatymas Vals 
tybės tarybos buvo priim
tas 1919 m. lapkričio 20 d. 
Jis buvo paskelbtas Laiki
nosios vyriausybės žiniose, 
pasirašytas Prezidento A. 
Smetonos, ministerio pirmi
ninko E. Galvanausko ir 
Valstybės tarybos pirm. St. 
Šilingo. Rinkimų įstatymas 
buvo gana platus, iš 8 dalių 
ir 88 straipsnių.

Valstybės prezidentas A. 
Smetona, pasirėmęs Steigia
mojo seimo rinkimų įstaty
mo 7 straipsniu ir Minis
terių kabineto 1920 m. sau
sio 8 d. pasiūlymu, sausio 
12 d. nustatė laiką Steigia
majam seimui rinkti: 1920 
m. balandžio 14 ir 15 d.d. Bu 
vo numatytos dešimt rinki
minių apygardų. Bet kadan
gi rytinės ir pietinės Lie
tuvos dalys dar buvo lenkų 
okupuotos, tai rinkimuose

J. Rentelio nuotrauka 
tegalėjo dalyvauti pirmosios 
septynios apygardos.

Antanas Smetona savo 
kandidatūros į Steigiamąjį 
seimą neišstatė ir rinkimi
nėje agitacijoje laikėsi nuo
šaliai', visai joje nedalyvau
damas. Jam artima Tautos 
pažangos partija Steigiamo
jo seimo rinkimuose daly
vavo, tačiau nė vieno atsto
vo nelaimėjo. Taip įvyko dėl 
keletos priežasčių. Pažangie 
čiai tebuvo žinomi tik švie
suomenės. Daugiausia pa
žangiečių dalyvavo laikino
je vyriausybėje. Rinkiminė
je agitacijoje Tautos pažan
ga buvo galima plūsti dėl 
tariamų klaidų. 1920 m. rin
kiminė agitacija buvo karš
ta ir net demagogiška. Vi
suomenė labai domėjosi rin
kimais: juose dalyvavo net 
91°/o turinčių teisę balsuo
ti.

Į Lietuvos Steigiamąjį sei
mą buvo išrinkta 112 atsto
vų, iš kurių Krikščionių blo
ko -- 59, Valstiečių sąjungos 
-- 20, Socialdemokratų par
tijos -- 13, Socialistų liaudi
ninkų demokratų partijos -- 
9, žydų -- 6, lenkų -- 3, vo
kiečių -- 1, darbo žmonių 
grupės -- 1. Prezidentas 
Smetona, remdamasis Lie
tuvos Valstybės laikinosios 
konstitucijos pamatinių dės
nių 32 straipsniu ir Steigia
mojo seimo rinkimų įstaty
mo 84 straipsniu, 1920 m. 
gegužės 3 d. paskyrė laiką 
Lietuvos Steigiamajam sei
mui susirinkit: jisai turėjo 
susirinkti Kaune 1920 m. 
gegužės 15 d.

(Bus daugiau)
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SĖDIM KARANTINE
Persikraustymas su tu

rima kad ir nedidele manta, 
bei naujų iš lentų guolių 
įrengimas užėmė nemažai lai 
ko ir tik vėlai po pusry
čių vėl riedėjome Vilniaus 
link. Kaukėnų (Kalkūnų) 
apylinkę pravažiuojant pir
mą kartą teko stebėti karo 
mūšio paliestą vietovę. Nors 
anuo metu naudojami gink
lai buvo nepalyginti silpnes
ni, už naudotus antrame pa
sauliniame kare, šios vieto
vės vaizdas atrodė šmėk
liškai. Vienoj kelio pusėje 
matėsi sunaikinto nemažo

KAZIMIERAS MAŽONAS

miško liekanos. Apdegusių 
medžių kamienai riogsojo 
kelmais viršum apversti, o 
visas to buvusio miško plo
tas nuklotas sviedinių išraus 
tomis duobėmis. Reginys da
rė klaikų įspūdį ir kėlė 
sunkiai išreiškiamą liūdesį. 
Kitoj kelio pusėje matėsi 
sudegintos sodybos su dar 
teberiogsančiais aprūkusiais 
židinių kaminais.

Visų žmonių kalbos ir min
tys sukosi apie Lietuvos 
valstybės atkūrimą. Dėl su
sisiekimo pairimo bei truk
dymų nekantriai laukiamos 

iš Vilniaus žinios ateidavo 
pavėluotai, o tai neretai ir 
nereguliariai kas teikdavo 
mūsų nepriklausomybės 
priešams progos skleisti 
lietuviams nepalankias ir 
klaidingas žinias bei paska
las. Kiek nerimo pagau
tas apie spalio pabaigą nu
vykau į Vilnių. Čia atmos
fera buvo nevisai jauki. Gat
vėj, restorane ar kavinėj 
šovinistiškai reiškėsi lenkai 
laukdami Pilsudskio. Lygiai 
taip po 20 metų Klaipė
dos vokiečiai laukė Hitlerio.

Mus laukė staigmena. Ne
galint visą ešaloną iš 1000 
žmonių sutalpinti vienoj ka
rantino stovykloj, pusė 
transporto buvo pasiųsta 
Kaunan, kita gi pusė kurion 
pateko ir mūsų šeima -- Vil- 
koviskan Gardino gub. Tik 
šiose dviejose vietose buvo 
tokios stovyklos įrengtos. 
Buvome kiek nusiminę, kad 

ir vėl nutolome nuo savo 
krašto į pietus. Vilkoviske 
buvome sutikti nesvetingai. 
Transportui prie stovyklos 
rampos vos sustojus pasi
girdo spiegiantis vokiečio 
ryksmas. Stovyklos komen
dantas su monokliu aky 
švaistėsi po rampą-peroną 
rėkaudamas ir grąsindamas. 
Karantino stovykla buvo 
įrengta buvusiose rusų arti
lerijos kareivinėse kur neiš
vengiamai veikė ir parazitų 
naikinimo įstaiga. Deja, 
šioj įstaigoj ir tie kurie 
iki šiol dar neturėjo utelių, 
visi be išimties čia gavo. Van 
duo pirtyje buvo vos drung
nas, o temperatūra dezin
fekcijai skirtoj kameroj bu
vo tinkamiausia parazitų pe
rinimui bei greitesniam jų 
veisimuisi. Kameroj kur vi
sų rūbai bei baltiniai ka
bėjo artimai suglausti para
zitai pereidavo į kitus rūbus. 

Dėl jau prasidėjusių vėsių 
naktų ir šaltų cementinių 
grindų ant kurių dauguma 
mūsų žmonių turėjo įsiren
gę savo gulykas apsirgo 
gripu, slogomis ir kitokiais 
negalavimais. Tenka stebė
tis, kad per visą mūsų var
gingos kelionės laiką mir
ties aukų turėjome tik vieną 
vaiką Vitebske.

Jau buvome pratę Rusi
joje stebėti, kaip nuo revo- 
iucijos pradžios žydų tau
tybės žmonės užpildė įstai
gas ir dažniausiai vadovau
jamas pozicijas. Mus nuste
bino kad ir šioj pusėj žydų 
įtaka buvo labai didelė. Sto
vyklos raštinės viršininkas 
buvo žydas, o jo tarnauto
jos jaunos žydaitės. Prie sto
vyklos veikė maisto krau
tuvė, kur dėl menko maiti
nimo pabėgėliai už dvigu
bą, net trigubą kainą dar už- 
silikusiomis kerenkomis, ca

ro rubliais arba ostmarkė
mis galėjo pirkti menkos 
rūšies maisto bei vaisių. 
Tų krautuvių vedėjų inte
resas buvo galutinai ištuš
tinus čia patekusių kiše
nes

Visa savaitė praėjo, o mū
sų vis dar neišleido. Paste
bėjome, kad kai kurie žmo
nės ir vėliau už mus atvykę 
jau pasiunčiami namo. Suži
nojome ir paslaptį, kad rei
kalinga raštinės viršininką 
‘tepti’, būtent 10 ostmarkių 
ar jų nustatytu kursu kita 
valiuta, t.y. kerenkomis ar 
caro rubliais nuo galvos. 
Kiekvieną vakarą minėtas 
raštinės vedėjas paskirtą 
valandą būdavo raštinėj vie
nas ir laukė jam nešančių 
išsivadavimo dovanas. Su
mokėję po 10 ostmarkių 
nuo galvos už dienos ir mes 
buvome išleisti. (B.d.)
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KŪRYBA IR MOKSLAS
EMBRIONO PERKĖLIMAS

DR. D. DEGĖSYS

Embrionu yra vadinamas 
apvaisintas ir besivystan
tis bet kokios gyvio kiauši
nėlis. Praėjusiais metais 
daug pasipiktinimų buvo su
kėlęs žmogaus embriono au
ginimas kažkokioje Italijos 
laboratorijoje. Bandymai su 
žmogaus embrionu, mano 
nuomone, turėtų būti už
drausti, bet bandymai su gy
vulių embrionais turėtų bū
ti skatinami. Ką gi galima at
siekti darant bandymus su 
gyvulių embrionais?

Prieš atsakant į šį klau
simą pirma susipažinkime su 
embrijono savybėmis ir jo 
vystimusi. Apvaisintas ir 
besivystantis kiaušinėlis - 
embrionas neša tiek moti
nos tiek tėvo paveldėtas sa
vybes, genais vadinamas. Iš 
embrijono išsivystęs gyvis, 
savo gyvenimo eigoje per
duoda tas pačias savybes jų 
vaikams, o tie savo vaikams. 
Tokiu būdu susidaro gene
racija turinti panašias savy
bes. Gyvulių pasaulyje tokia 
generacija gali pavyzdžiui 
pasižymėti tuo, kad jie grei
tai ir gerai auga nereikalau
dami daug pašaro, arba tuo, 
kad duoda daug pieno. To
dėl gyvulių augintojai ir 
ūkininkai stengiasi išauginti

kiek galint geresnę ir kiek 
galint didesnę veislinių gy
vulių generaciją. Bet geros 
veislės gyvulių nėra daug, o 
be to jų veisimasis nėra jau 
taip greitas. Bandymai su 
gyvulių embrionais duoda 
vilties veislinių gyvulių ge
neracijom didėti greitesniu 
tempu ir tuo pačiu prisidė
ti prie maisto produkcijos di
dinimo, kas šiuo metu didė
jant žmonių prieaugliui, yra 
labai svarbu.

Moteriškos giminės gyvu
lio kūne yra kiaušidės-ova- 
riumai, kurie gamina kiau
šinėlius. Kiaušinėlis, išsiri
tęs iš kiaušidės patenka į 
gimdos latakus, kuriuose jis 
būna vyriškos sėklos apvai
sintas. Apvaisintas kiauši
nėlis (embrijonas) slenka 
tais latakais toliau iki paten
ka į gimdos vidų. Gimdos 
viduje jis pradeda augti ir 
vystytis. Tokį tik atkeliavu
sį į gimdą kiaušinėlį galima 
iš gimdos pašalinti ir jį per
kelti į kitą, tos pačios gimi
nės gyvulio gimdą, kurioje 
jis toliau gali augti ir vys
tytis, ir pilnai išsivystęs gim 
ti. Tokiu atveju, nežiūrint, 
kad jis išauga kitoje gimdo
je, bet jo savybės - ge-

LIETUVIU DIENA FLORIDOJE

“Kadangi laisvės sapnas 
išsilaikė net ir tose laisvę 
mylinčiose tautose, kurių 
žemėse turi plevėsuoti sve
timų valstybių vėliavos”,

“Kadangi svetimos valsty
bės prievartos potvynis į 
Lietuvą, kuriame dar ir šian
dien ji turi skęsti nenužudė 
lietuvių vilčių atgauti savo 
kraštui laisvę”...

Floridos Gubernatorius 
Reubin O’D Askew Vasario 
16 dieną paskelbė Floridos 
Valstijai Lietuvos Diena. 
Šiam reikalui Gubernato
rius išleido atatinkamą dek
laraciją. Šią deklaraciją Gu
bernatoriaus vardu Palm 
Beach Lietuvių Klubo pirmi
ninkui Jonui Daugėlai įteikė 
Floridos Valstybės senato
rius Harry A. Johnston š.m. 
sausio m. 16 d.

Klubo pirmininkas šia pro 
ga atvykęs į senatoriaus 
įstaigą padėkojo senatoriui 
už jo pagalbą ir padarė ata
tinkamą pareiškimą, kuris 
buvo įkalbėtas į garsinę 
juostą ir perduotas Guber
natoriui. Ta pačia proga se
natoriui buvo įteikta kiek 
informacinės Literatūros 
apie Lietuvą ir Lietuvos by
lą.

Visos Floridos lietuvių or
ganizacijos bei atskiri as
mens, kurie norėtų įsigyti 
šios Gubernatoriaus prok
lamacijos fotostatinę kopiją 
gali kreiptis į Palm Beach 
Lietuvių Klubo pirmininką 
Joną Daugėlą, 2059 No. 
Suzanne Crcl., Juno, Flori
da 33408 (tel. 626-2807)

J. Daugėla

nai nepakinta, o pasilieka 
tokie, kokius jis būna gavęs 
iš pirmos motinos ir tėvo. 
Tokiu būdu geros veislės 
moteriškos giminės gyvulį, 
galima atpalaiduoti nuo nėš
tumo laikotarpio ir jį laikyti 
tik kiaušinėlių produkcijai ir 
apvaisinimui. Be šio privalu
mo embriono perkėlimas 
turi ir kitų gerų savybių. 
Pavyzdžiui gera ir daug pie
no duodanti karvė normaliai 
pagimdo tik vieną veršiuką 
per metus arba 8 per visą 
jos gyvenimą. Jos kiaušidė
se ovuliacijos metu norma
liai pasigamina tik vienas 
kiaušinėlis. Duodant tokiai 
karvei specialių lytinių hor
monų - chorionic gonado- 
tropin ir prostaglandino, 
jos kiaušidėse pasigamina 
ne vienas, bet 8 iki 10 kiau
šinėlių. Taigi, iš tokios, spe
cialiai hormonais paruoštos 
karvės ir ją apvaisinus na
tūraliu arba dirbtinu būdu, 
galime gauti ne vieną, bet 
10 embrionų. Tie embrionai 
už keturių-penkių dienų po 
apvaisinimo atsiranda gim
doje. Iš gimdos juos galima 
išimti ir specialiu skiediniu 
perplovus persodinti po vie
ną į kitų paskirų karvių 
gimdas. Taigi vienos ovulia
cijos metu iš vienos apvai
sintos karvės galima paga
minti 10 embrionų, o iš jų iš
auginti 10 veislinių gyvulių. 
Tokį embrionų gamybos 
procesą galima kartoti kele
tą kartų. Be to, išimtus iš 
gimdos embrionus galima 
užšaldyti ir tokiame stovy
je juos laikyti keletą savai
čių arba mėnesių. Užšaldy
tame stovyje juos galima 
siųsti ir į kitus kraštus, 
kur juos persodinus į vieti
nius gyvulius galima užveis
ti naują gyvulių veislę. Prieš 
porą mėnesių buvo užre
gistruota 635 pavykę emb
rionų persodinimai. Pati 
persodinimo technika dar 
nėra tobula ir apie 50% taip 
persodintų embrionų neišsi
vystę žūva. Persodinimų 
technika vis tobulėja ir rei
kia tikėtis, kad tokie bandy
mai daug prisidės prie žmo
nijos mitybos gerinimo bei 
maisto produkcijos pakėli
mo.

Solistė Audronė Simonaitytė ir pianistas Saulius Cibas atlikę meninę pro
gramą prezidento A. Smetonos minėjime Bostone. A. Simonaitytė ir S. Cibas 
taip pat atliks meninę programą sukaktuviniame ALTS-gos Seimo bankete Cle
velande š.m. gegužės 24 d. j Rentelio nuotraūka

GENĖS GEŠTAUTIENĖS PARODA 

LOS ANGELES GALERIJOJE

Naujas veidas mūsų lie
tuviškoje šeimoje nėra nau
jiena, bet nauja pajėga pasi

rodanti mūsų kultūrinėje 
dirvoje tai tikrai nekasdie
niškas ir sveikintinas reiš-

Dail. Genė Geštautienė prie savo kūrinio.
V.R. Pluko nuotrauka

Vienas svarbiausių pranešimų mūsų klientams:

kinys.
Genė Geštautienė, jau ku

rį laiką pažįstama Kalifor
nijos lietuvių meno gretose. 
Ji dalyvavo su savo darbais 
beveik kiekvienoje lietuvių 
parodoje, dažnai aukodama 
savo paveikslus lietuviš
kiems reikalams paremti.

Ji mažiau girdėta už Ka
lifornijos ribų dėl dviejų 
priežasčių: dėl savo kuk
lumo ir jos paveikslų tylios 
sėkmės, nes jos menas yra 
populiarus ir be garsinimo, 
mėgiamas, perkamas ir puo
šia ne vienus lietuvių ir ame
rikiečių namus Pietinėje Ka
lifornijoje.

Genė Geštautienė, ir kaip 
žmogus ir kaip menininkė, 
yra kukli, be pretenzijų, 
reali, žinanti savo, kaip me
nininkės vertę. Gal dėl to iki 
šiolei nebuvo galima jos pri
kalbėti surengti jos vienos 
kūrinių parodą, o gal ir dėl 
to, kad daugelis jos pieštų 
aliejumi drobių, dar nespėję 
išdžiūti, išgraibstomi meno 
mėgėjų.

Pagaliau, Westwood Cen
ter of Arts pakviesta ji ren
gia pirmąją savo parodą šio 
mėnesio 19-26 dienomis.
' Genė, gimusi Biržuose, 
gimnaziją baigė Pasvalyje. 
Vėliau kelionė eina per 
Štutgartą, kur pradėjo me
ną studijuoti, į Melbourną 
Australijoje ir pagaliau, 
prieš keliolika metų į Kali
forniją atvyko.

Jei mes galėtumėm gauti tai 
savikaina, mes padarytumėm.

Kai kurie mūsų stambieji klijentai, 
pavyzdžiui Jonės & Laughlin, perka 
elektrą iš mūsų savikaina. Mes 
tiekiame jiems jėgą gabale, 
138,000 voltų transmisijos linija. 
Jie pasiima iš ten su savo pačių 
transformatoriais.

Jeigu mes galėtumėm taip pat 
pristatyti ir jums, galėtumėm 
duoti taip pat savikaina. Bet 
tiekiant į namus, mes turime turėti 
papildomas stotis ir paskirstymo 
linijas. Ir mes turime sumažinti iki 
240 voltų, kad jus galėtumėte 
ja naudotis.

Duodant jums bendrą idėją 
susidarančių išlaidų, paimkite 
transmisijos linijas. Su transmisijos 
bokštais ir pagrindais, priedu 
vielos, izoliatoriai ir kitos dalys,

šios dienos kaina skaitant, virš 
žemes linijos pravedimas kainuoja 
apie $300,000 mylia.

Pagelbinės transmisijos stotys? 
Apie $7 milijonus kiekviena.

Kada mes turime įvertinti elektrą, 
padengiant išlaidas jums tiekiant, 
tinkama naudojimo forma, jūs 
galite matyti, kodėl mes negalime 
jums duoti tai savikaina.

Iš tikrųjų pardavimo kaina 
yra maždaug 1 centu už 
kilovvatt valanda daugiau negu 
savikaina.

Neblogai už 24 valandas per dieną 
tiekiant į namus patarnavimą.

ZtelLLUMINATING^^

Visą laiką dirbdama ir 
dar prižiūrėdama šeimą (vy
ras Balys, sūnus Sigitas- 
Jonas) rado laiko kurti, to
bulintis. Meną ji studijavo 
Kalifornijos Universitete, 
Santa Monica College, Otis 
Meno Institute.

Prieš porą metų ji keliavo 
po Europos muziejus ir 
ilgiau buvo sustojusi Pary
žiuje, kur pas žinomą pran
cūzų menininką F. D. Fozez 
studijuodama pasiekė meni
nio subrendimo.

Paskutiniu laiku ji tobuli
nosi pas žinomą Kaliforni
joje tapybos meisterį Kero 
Antoja.

Genė Geštautienė priklau
so Beverly Hills Art Asso- 
ciation, Lagūna Arts Asso- 
ciation ir Westwood Center 
of the Arts grupei.

Paroda įvyks Westwood 
Center of The Arts Galeri
joje, 1386 Westwood Blvd. 
Vakariniame Los Angeles.

Galerija atdara pirmadie
nį iki trečiadienio nuo 12 
iki 4 vai. po pietų, ketvirta
dienį ir penktadienį nuo 12 
iki 8 valandos vakaro ir šeš
tadienį nuo 12 iki 4 vai. po 
pietų.

(vrp)
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Iš Kalėdų eglutės parengimo Kr. Donelaičio mokyk
lose. Kanklininkės. V. Noreikos nuotrauka

KALĖDŲ EGLUTĖ DONELAIČIO 
MOKYKLOSE CHICAGOJE

"Nesunku dirbti ir nuo
taika pakyla, kai dirbama 
sutartinai, o Kr. Donelaičio 
mokyklų tėvų komitetas ir 
visi mokytojai artimai ben
dradarbiauja”, — tokiais 
žodžiais kalėdinę Kr. Done
laičio pradinės ir aukštes
niosios mokyklų šventę ati
darė tėvų k-to pirm. Albina 
Ramanauskienė. Ta pačia 
proga pirmininkė padėkojo 
Kosmanams už pagamintus 
Kalėdų eglutei puošti šiau
dinukus. kurie pardavinėja
mi, kad būtų papildytas mo
kyklų išlaikymo iždas ir tė
vų k-to narėms Smalinskie- 
nei ir Pranckevičienei, dau
giausia {dedančioms mokyk
lų parengimus ruošiant.

Kalėdų švenčių ir Naujų
jų metų proga mokinius ir 
tėvus sveikindamas Kr. Do
nelaičio mokyklų direkto
rius ir vedėjas Julius širka 
priminė, kad "kalėdinės 
nuotaikos džiaugsmas, gero 
ir gėrio linkėjimas ne visa
me pasaulyje laisvai išreiš
kiamas. Okupuotoje Lietu
voje, kur yra mūsų tautos 
kamienas ši Kristaus gimi
mo šventė neviešai ir lais
vai, bet uždarai žmonių šir
dyse išreiškiama. Ar tai ne 
didžiausias barbariškumas, 
kur žmogui savame krašte 
neleidžiama viešai švęsti vi
same krikščioniškajame pa
saulyje švenčiamą Šventę?” 

Kr. Donelaičio yra dvi 
mokyklos: pradinė ir aukš
tesnioji. Todėl sudaryti 
abiejų mokyklų programą, 
kuri būtų įdomi ir per ilgai 
neužsitęstų, gana sunku.

Pradėjo aukštesnioji

Mokyt. Vytauto Gutaus
ko paruošti pirmiausia auk
štesniosios mokyklos moki
niai gražiai pagiedojo J. 
Naujalio "Tyli naktis” ir 
”Gul šiandieną”, ir J. Rea- 
ding "Ateikite džiaugsmin
gai”.

Po Audros Aleknaitės pa
deklamuoto eilėraščio "žie
mos pasaka”, sekė J. Puo
džiūno baleto studijos įspū
dingas "Snaigių šokis”. Jį 
šoko Kr. Donelaičio aukšt. 
mokyklos mokinės: L. Chia- 
petta, S. Daukutė, R. Gai- 
žutytė, L. Kosmanaitė, V. 
Ramonaitė, K. Chechia, A. 
Dirkytė ir E. Zabarauskaitė.

R. Dapkutė, R. Pakštaitė,
L. Slonskytė ir I. Prancke- 
vičiūtė kanklėmis paskam
bino J. Naujelio "Tyliąją 

Vaizdas iš Kalėdų eglutės Kr. Donelaičio mokyklose.
V. Noreikos nuotrauka

naktį”, "Sveikas Jėzau gi- 
musis” ir ”Gul šiandieną”. 
Kanklininkės paruošė Emi
lija Pakštaitė,

Beniui Noreikiui forte- 
pionu palydint Rita Norei
kaitė padeklamavo ištrauką 
iš "Dialogai”.

Aukštesniosios mokyklos 
programa buvo užbaigta 
Irenos Smieliauskienės pa
ruoštais tautiniais šokiais: 
"Jievaro tiltas” ir "šitam 
dideliam būry”.

Programą pravedė aštun
tosios b klasės mokiniai No
ra šerelytė ir Audrius Ru- 
šėnas.

Neatsilieka ir pradinė

Pirmoje dalyje pradinės 
mokyklos mokiniai pasirodė 
su eilėraščiais ir šokiais. D. 
Polikaitis, D. Kerelytė (an
gelas), L. Chiapetta (snai
gės šokis), R. Patraitė, V. 
Seibutytė, D. Kalvaitytė ir 
A. Tamulaitis.

Mokyt. D. Gierštikienės 
paruošti mokiniai pagiedojo
J. Naujalio "Piemenėliams 
vargdienėliams” ir F. Stro
fos "Kalėdų naktį”.

Angeliukais aprengti pa
rengiamojo skyriaus moki
niai padainavo: "Sužibo, su
žibo” ir "Ateikit vaikučiai”. 
Juos paruošė mokyt. Laima 
PlaČaitė.

Antroje dalyje pradinės 
mokyklos mokiniai, po vie
ną ir po kelis kartu, dekla
mavo visą eilę eilėraščių. 
Deklamuotojai: E. Aleksiū- 
naitė, G. Atkinson, D. šilas, 
P. Orentas, L. Putriūtė, A. 
Rimavičius ir R. Variako- 
jytė.

Mažieji parodė mokyt. M. 
PlaČienės paruoštą žaidimą 
"Kiškelis bebėgdamas” ir 
vyresnieji mokyt. Kleinai- 
tytės paruoštus tautinius 
šokius "Suktinį” ir "šitam 
dideliam būry”.

Gražiai atrodė I. šerelie- 
nės įscenizuotas eilraštis 
"kaip gražu”, čia pasirodė: 
R. Valaitytė, R. Bagdonas, 
A. Gerulis, L. Jarūnaitė, R. 
Kučėnas, D. Polikaitytė, D. 
Aleksiūnaitė, D. Gruodytė, 
V. Papartis, R. Valaitytė ir 
E. Žygas.

Nuskambėjus A. Pauli- 
kaičio "Toli, toli” pasirodė 
žavingas trio su giesme 
"Prie Jėzaus prakartėlės”. 
Trio, tai Rima Polikaitytė, 
Audrius Polikaitis ir Darius 
Polikaitis.

Programa pasibaigė. Mo
kinių širdyse užsidegė kalė
dinės nuotaikos ugnelė. Per 
eilę metų šių mokyklų pro
gramas stebint aiškiai ma
tyti, kad jos daromos įdo
mesnės, geriau paruoštos ir 
gražesnės. Ir norisi paste
bėti, kad būtų gerai, kad 
praėjusios, taip vadinamos 
Kalėdų eglutės programos 
dalį pamatytų platesnė Chi
cagos lietuvių visuomenė. 
Ji to verta.

J. Alksnė

VET. GYD.
AVIŽIENIO 
NUŽUDYMAS

V. Domeika

1929 metu pavasarį, vie
ną dieną, Žeimelio sker
dyklos mėsininkai pakvietė 
vet. gyd. Avižienį atvykti į 
skerdyklą ir patikrinti pa
skerstų gyvulių mėsą, nes ją 
nori skubiai išvežti. Avižie
nio tada nebūta namuose; 
apie tą kvietimą jis sužino
jo vėlai vakare - grįžęs 
iš kelionės. Todėl jis tą pat 
vakarą išėjo skerdyklom 
Vidunaktyj, nesulaukdama 
grįžtant į namus, Avižie
nio žmona kreipėsi į polici
ją - prašydama patikrinti - 
ar neatsitiko kokia nelai
mė? Policija atrado Avižie
nio lavoną skerdyklos šuli
nyje. Ištraukus lavoną ir 
padarius teisminį apžiūrėji
mą bei skrodimą - Joniš
kio gydytojas nustatė, kad 
Avižieniui buvo sutrenkta 
galva, nuo to sutrenkimo-- 
kraujas išsiliejo į smegenis 
ir dėlto jisai mirė; plau
čiuose nerasta vandens, o to
dėl Avižienis į vandenį 
papuolė jau būdamas negy
vas. Klausiami mėsininkai 
pareiškė, jog apie Avižienio 
mirtį jie nieko nežino; 
kadangi buvo tamsi naktis, o 
todėl galėjo būt, jog Avižie 
nis patsai, per neatsargu
mą, įkrito į šulinį, kris
damas užsigavo galvą ir ren
tinį ir, greičiausia, nustojęs 
sąmonės, nuskendo. Apie šį 
įvykį -- tyrimą darė tardy
tojas Jonkus ir byla buvo 
žiūrima teisme. Dabar, Ame 
rikoje, Trinka, buvęs polici
jos valdininkas. Naujienos 
68 ir 69 nr. paskelbė savo 
prisiminimus liečiančius gyd. 
Avižienio mirtį. Trinka sa
ko* jog jis, drauge su ki
tais valdininkais, nuvažiavo 
į Žemelį ir čia, padarius ty
rimą, susidarė nuomonę, jog 
Avižeinis patsai įkrito į šu
linį; kad dėl tokios nuomo
nės reiškimo - buvo skun
džiamas ir grasinamas at
leidimu. Velionio brolis - 
vet. gydytojas Karolis Avi
žienis, Naujienos 100 nr. 
polemizuoja su Trinka ir 
sako, jog ‘{kritimo’ versija 
yra neteisybė.

Čia norėčiau pridėti, jog 
tuo metu Lietuvoj ir Latvi
joj, nežinau kieno iniciaty
va, buvo platinami gandai - 
neva tai ‘lietuviai naciona
listai’ tyčia sufabrikavo nu
žudymo versiją prieš ‘ne
kaltus žydus’.

Visame pasaulyje priimta 
skaitytis su galutiniu teis
mo tartu žodžiu. Savo 
straipsnyje ir atvirame laiš

— Dabar tylėkite!

Detroito Lietuvių Namų Draugijos senoji valdyba su susirinkimų prave- 
dusiu Marijonu Šnapščiu. Sėdi iš kairės: Justas Pusdešris, Petras Bliudžius, 
Antanas Norus ir Antanas Sukauskas. Stovi: Marijonas Šnapštys ir Algimantas 
Bražėnas. K. Sragausko nuotrauka

ke Trinka iškrypo iš tų vė
žių. Nemanau jog būta blo
gos valios, nes ir geriau
sios atminties žmogui -- lai
kas veikia į jo atmintį, o 
Trinkos atsiminimai rašyti 
praslinkus 44 metams nuo 
įvykio Avižienio byla buvo 
žiūrima viešame Šiaulių Apy 
gardos Teismo posėdyje, ku
riame dalyvavo spauda, o 
taip pat -- specialus Latvi
jos vyriausybės atstovas. 
Aš, drauge su tuometiniu 
Teismo Kandidatu Kostu 
Kalendra, sekretoriavau to
je byloje. Mano ranka yra 
rašytas posėdžio protoko
las ir kiti raštai. Teismas, 
išklausęs liudininkų bei eks
pertų parodymus, apžiūrė
jęs įrodomuosius daiktus, o 
taip pat išklausęs šalių gin
čus (civ. ieškinį atstovavo 
adv. M. Sleževičius, o tei
giamuosius gynė ad. Stanke
vičius) , be jokių svyravimų 
pripažino, jog Avižienis bu
vo nužudytas ir vėliau įmes
tas į šulinį; už tai visus 
keturius mėsininkus nubau
dė po 12 metų kalėjimo.

Teismo sluoksniuose, o 
taip pat didžiai visuome
nės daliai buvo žinoma, jog 
advokatas Stankevičius yra 
vienas iš kruopščiausių ad
vokatų; jei jis sutikdavo gin
ti asmenį - pirmiausia gerai 
susipažindavo su byla ir 
stengdavosi išaiškinti visas 
aplinkybes. Šioje byloje 
adv. Stankevičius, kaip Apy
gardos Teisme, o • taip pat 
V. Tribunole padėjo dideles 
pastangas -- tiksliai nusta
tyti Avižienio mirties prie
žastį. Tuo reikalu buvo su
sirišęs net su Berlyno bei 
Paryžiaus teismo medicinos 
institucijomis ir gavo jų pa
aiškinimus. Vytauto Did. 
Universitete Stankevičius 
dėstė ‘Baudžiająją Teisę’, 
o aš, tame Universitete 
studijavau teisės mokslus. 
Todėl mano santykiai su 
Stankevičium buvo ne tik 
‘sekretoriaujančio su advo
katu’, bet ir ‘studento su 
profesorium’. Nenuostabu, 
jog man teko kalbėtis su 
Stankevičium ir apie Avi
žienio bylą. Stankevičius, 
kuris mano supratimu, buvo 
geriausiai susipažinęs su vi
sa bylos medžiaga, man sa
kė, jog jis neabejoja, kad 

kaltinimo medžiaga yra rim
ta, bet ir čia, kaip ir dauge
ly kitų atvejų, turi būti da- 
leidžiamas, nors ir teoretiš
kas, nelaimingo atsitikimo 
galimumas. Todėl jis ir sten
gėsi tą ‘galimumą’ Teismui 
nušviesti. O kaip pasielgė 
Vyriausias Tribunolas?

V. Tribunolas taip pat pri
ėjo išvadą, jog Avižienis bu
vo nužudytas vienu smūgiu į 
galvą. Nebuvo nustatyta, 
kuris iš teisiamųjų uždavė 
į galvą, o taip pat nerado 
užtenkamai įrodymų, kad tei 
siamieji iš anksto arba 
įvykio metu buvo susita
rę nužudyti. Dėl tų priežas
čių Vyr. Tribunolas teisia
muosius, dėl pareikšto kalti- 
nimo-nuŽudyme, juos visus 
išteisino. Be Vyr. Tribuno
las priėjęs išvados, jog Avi
žienis buvo nužudytas pa
viršiuje, jau po jo mirties, 
teisiamieji, norėdami paslėp 
ti nusikaltimo faktą bei pėd
sakus, bendrai veikdami, jo 
lavoną įmetė į šulinį. UŽ 
tą veiksmą -- visi keturi mė
sininkai buvo nubausti po 
vienerius metus kalėjimo.

Lietuvoje, kiekvienas as
muo, kuris jautėsi esąs nu
skriaustas, turėjo teisę ‘ap- 
siskūsti’. Jei tarnautojas ar
ba valdininkas klaidingai 
atlikdavo savo darbą -- jis 
galėjo būti skundžiamas 
priežiūros organams. Todėl 
visai nenuostabu, kad velio
nio Avižienio žmona arba 
jo broliai - matydami, jog 
policijos pareigūnai, pagal jų 
supratimą, klaidingai veda 
tyrimą - turėjo pilną teisę 
pranešti prokuratūrai arba 
administracijos organams.

Kaslink skleidžiamų gan
dų, kad lietuviai nacionalis
tai tyčia, norėdami perse
kioti nekaltus žydus, sufab
rikavo ‘nužudymo’ versiją - 

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS l AMERIKA
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti’ Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks.jums žinia apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 44114

tai turiu pasakyti, jog po 
teismo posėdžių tos kalbos 
pradingo “kaip muilo bur
bulas”.

WANTED AT ON.CE . 
IST CLESS SKILLED 

BLACKSMITH
Mušt have previous experience 
and forging experience helpful. 

Good nourly rate and fringe 
benefits’.

Anyone interester should apply 
after Jan. Ist, 197b.

CLARK EQUIPMENT CO. 
1300 Falahee 

Jackson, Mich.
An Equal Opportunity Employer 

(5-10)

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. SUNR1SE BLVD. 

PLANTATION. FLA 
PHONE: 305-581-7800 

(5-9>

PSYCHIATRIC
NURSES

innovmive community mental health 
center has openings in new in-palient 
unit emphasizing team approach to 
patienl care. Salariea negotiable based 
on esperience. Generous fringe ben
efits. Send retume to

VVESTSIDE COMMUNITY 
MENTAL HEALTH 

CENTER
2031 West 30th St.

Cleveland, Ohio 44113
(6-9)

MACHINISTS 
HORIZONTAL BORING MILL 

E.NGINE LATHE
Mušt have eaperience with ability 
sėt up and operate from blue prints, 
chpice of shifts available. over-time.

Call (216) 773-8421
<7-13,

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

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

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 
Dworkin, 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.

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _ KALENDORIUS _ _ _

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

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

VASARIO 1 D. Literatūros va
karas. Rengia moksleiviai ir stu
dentai ateitininkai.

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

Prov. Kazimieras Mažo- 
nas Klaipėdos krašto atva
davimo sukakties minėjime 
Clevelande skaitė savo atsi
minimus iš to istorinio mo
mento. J. Garlos nuotrauka

Praeitą sekmadienį Clevelando Žalgirio kuopos šauliai buvo suruošę Klai
pėdos krašto atvadavimo sukakties minėjimą, kuriame meninę programą atli
ko iš Rochesterio jaunųjų teatralų grupė suvaidinę Vinco Kudirkos satyrą Vir
šininkai. Nuotraukoje rochesteriečiai teatralai su Žalgirio šaulių kuopos pir
mininku A. Mikulskiu (dešinėje). j Garlos nuotrauka

Čiurlionio ansamblis šį sekmadienį, sausio 26 d. 4 vai. p.p. Lietuvių Namuose 
minės savo 35 metų veiklos sukaktį. Visi maloniai kviečiami į minėjimo akade
miją atsilankyti. J. Garlos nuotrauka

KAIP BUVO PARINKTOS 
TAUTINĖS VĖLIAVOS 

SPALVOS

Juokdarys Chucko atvyks 
ta su Al Sirat Grotto cir
ku į Clevelandą ir nuo vasa
rio 5 iki 9 d. Cleveland 
Public Hali dalyvaus cirko 
pasirodymuose.

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

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

KOVO 15-16 Adomo Galdiko 
paroda. Ruošia ateitininkai.

- KOVO 22 D. Kaziuko mugė 
Nauj. parapijos salėje.

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

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

BALANDŽIO 6 D. Židiniečių 
madų paroda Nauj. pa ra p. salėje.

BALANDŽIO 19 D. Grandinėlės 
šventinis vakaras-balius.

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

GEGUŽES 3-4 D, Ateitininkų 
šeimos šventė.

GEGUŽES 11 D. Motinos die
na. Ruošia Žalgirio šauliu kuo
pos moterų sekcija.

GEGUŽES 16-18 D. Lituanisti
nio instituto suvažiavimas.

GEGUŽES 24 D. ALT S-gos 
sukaktuvinio seimo banketas.

1974 m., ‘Europos Lietu
vio’ 13 numeryje radau 
straipsnį “Kada buvo pa
rinktos mūsų tautinės vėlia
vos spalvos”. Įdomiai jį per
skaičiau ir noriu kai ką pla
čiau paryškinti ir patikslin
ti. Naudojuosi iš įvairių laik
raščių surinktais M. Biržiš
kos ir S. Butkaus atsimi
nimais.

Senosios istorinės Lietu
vos vėliava buvo raudonos 
spalvos. Bet po paskutinio 
(1795 m.) Lietuvos-Lenkijos 
valstybės padalinimo Lietu
va tikros savo vėliavos be
veik neturėjo. O Mažoji Lie
tuva visą laiką turėjo savo 
vėliavą žalios-baltos-raudo- 
nos spalvos. Tai, šia vėlia
va kartais pasinaudodavo ir 
Didžioji Lietuva.

M. Biržiška savo atsimini
muose rašo, kad 1905 m. 
dr. J. Basanavičius lietuvių 
studentų buvo paklaustas, 
kokia buvusi senovėje tauti-

GEGUŽES 24-25 D. Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos 25 m. sukaktuvinis seimas
BIRŽELIO 1 D. šv. Kazimiero 

lit. mokyklos mokslo metų pa
baigtuvių aktas N. parap. salėje.

BIRŽELIO 22 D. Pensininkų 
klubo Joninių gegužinė.

BIRŽELIO 29 D. LKVS Ramovė 
gegužinė.

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

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

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

nė Lietuvos vėliava ir kokia 
ji turėtų dabar būti. Dakta
ras trumpai atsakė: -- “Buvo 
raudona”. Tas jauniems re
voliucionieriams labai pati
ko ir, iškeldami raudoną vė
liavą, jautėsi ne tik revoliu- 
cioneriais, bet ir lietuviais. 
Pasibaigus revoliucijai, lie
tuviškos vėliavos klausimas 
ir vėl kurį laiką buvo pa
mirštas.

Kai 1917 m. Rusijoje ki
lo revoliucija, tai ten gyve
nantieji lietuviai ir vėl pra
dėjo žygiuoti su raudono
mis vėliavomis. Ar ta spal
va buvo jungiama su senovi
nės Lietuvos praeitimi, ne
teko patirti. Tik yra žinoma, 
kad tuomet raudona spalva 
buvo laisvės ir džiaugsmo 
simbolis. Su raudona vėlia
va demonstracijose dalyva
vo ir Voronežo ateitininkai 
(‘Ateitis’, 1963 m., Nr. 4).

1917 m. Vilniuje buvo su
kviesta lietuvių konferenci
ja. Dr. J. Basanavičius, pa
sitaręs su dail. A. Žmuidzi
navičium ir kitais, konfe
rencijos salę viduje ir iš oro 
papuošė raudonai-žaliomis 
vėliavėlėmis. Tai buvo pag
rindinės spalvos: raudona --
D. Lietuvos žalia - M. Lietu
vos. Tos konferencijos metu 
buvo išrinkta komisija tau
tinės vėliavos spalvoms nu
statyti. Komisijon išrinkti 
dr. J. Basanavičius, dail. 
A. Žmuidzinavičius, archt. 
T. Daugirdas ir dail. J. Vie
nožinskis. Ši komisija pasku
tinę konferencijos dieną pra
nešė, kad ji tautinei vėlia
vai parinko spalvas raudo- 
na-žalia-geltona, ir jos buvo 
priimtos. Vyriausioji spalva 
buvo raudona, nes tai yra 
senovinės istorinės Lietuvos 
spalva, žalia - M. Lietu
vos spalva, o geltona, archt. 
T. Daugirdui reikalaujant, 
pridėta tik dėl grožio -- rau- 
donos-žalios spalvos niūru
mui sušvelninti. Vilniuje vė
liavos spalvos pagal vyres
niškumą buvo vardinamos iš 
apačios aukštyn, būtent, 
raudona-žalia-geltona. Bet 
kai mūsų vyriausybė persi
kėlė į Kauną, tai pamiršo 
spalvų vyresniškumą ir jas 
pradėjo vardinti iš viršaus 
žemyn - geltona-žalia-raudo- 
na. Lietuvos Taryba, paskel
busi Nepriklausomybės ak
tą, priėmė valstybės ženk
lą -- Vytį, tautos himną 
“Lietuva, tėvyne mūsų" ir 
dabartinių spalvų tautinę vė 
liavą. Vėliau visa tai patvir
tino susirinkęs visos tautos 
išrinktas Steigiamasis Sei
mas.

Po revoliucijos Rusijoje 
pradėjo formuotis lietuvių 
karių tautiniai daliniai. Kai 
kurių dalinių kariai turėjo 
ant rankovių užsisiuvę M.

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’/<% 

Už terminuotus taupymo pažymėjimus 
mokama 6’/j% —

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $40,000.

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

parduodami JAV bonai.

★

Pasinąudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland. Ohio 44119 
6712 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44112 
14406 Cedar Rd., Universitv Hts., Ohio 44121

★

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

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

Lietuvos spalvų, žalia-balta- 
raudona, trikampius. 1937 
m. Kaune buvo minima 
lietuvių karių tautinio sąjū
džio rusų kariuomenėje 20 
m. sukaktis. To sąjūdžio 
dalyviai buvo pavadinti pir
mūnais ir suvažiavime daly
vavo prisisegę prie krūti
nės mažą juostelę su žalia- 
balta-raudona spalva. Tai 
priminė spalvas, kurias nau
dojo 1917-18 m. Rusijoje. 
Dar yra žinoma, kad M. Lie
tuvos spalvas turėjo įsive- 
dęsl pėst. Prūsų Lietuvos 
pulkas, kuris 1919 m. pa- 
džioje buvo pradėtas for
muoti Tauragėje. Bet tas 
pulkas nespėjo susiorgani
zuoti ir buvo išskirstytas į 
kitas kariuomenės dalis. O 
kai pradėjo organizuotis 
mūsų kariuomenė, tai sava
noriai prie kairės rankovės 
aukščiau alkūnės nešiojo 
tautinių spalvų trikampius. 
Ant kareivių trikampių ir ka 
rininkų raiščių buvo už
spausti dalies antspaudai. 
Trikampiai ir raiščiai jau bu
vo dabartinių tautinių spal
vų.

Kai tik atsikūrė Lietuva, 
tai antspauduose vartojamų 
vyčių ir tautinių vėliavų bu
vo didelis nevienodumas. 
Todėl 1923 m. buvo sudary
ta tokia komisija, kuri pave
dė dail. A. Varnui paruošti 
Vyčio ir tautinės vėliavos 
projektus. Jis juos paruošė, 
suvienodino, o valstybė ap
saugojo įstatymu. O varto
jama taip vadinama stilizuo
ta Vytis, tai tik išniekini
mas Lietuvos valstybės 
ženklo.

Kai vėliava kabinama 
gulščiai, tai jos geltonoji 
spalva būna viršuje. O kai 
vėliava kabinama statmenai, 
tai jos raudonoji spalva tu- 

• ri būti publikos dešinėj pu
sėje. Tas taikoma vėliavą ka 
binant salėje. Raudonoji 
spalva yra pagrindinė ir, 
remdamiesi lietuviška tradi
cija, mes ją pagerbiame de
šinėje pusėje.

Lietuva turėjo ir valsty
binę vėliavą. Tai buvo rau
donos spalvos vėliava su bal
tu Vytimi arba Gedimino 
stulpais. Tokia vėliava ple
vėsavo ant Lietuvos Valsty
bės Tarybos rūmų Vilniuje. 

Vėliau tokią vėliavą matėme 
Karo Muziejaus bokšte, prie 
prezidentūros ų* Ministrų ka 
bineto rūmų.

1930 m. visa Lietuva iš
kilmingai minėjo Vytauto 
Didžiojo 500 m. mirties su
kaktį. Tais metais atsirado 
taip vadinamos Vytautinės 
vėliavos. Tai buvo tautinės 
vėliavos 10 metrų ilgumo. 
Taip pat į Vytautinių vė
liavų skaičių įėjo visos iš Vy
tauto laikų užsilikusios vė
liavos (reprodukcijos) ir vals 
tybinė Lietuvos vėliava 
su Vyčiu arba Gedimino 
stulpais. Tų iškilmių metu 
valstybinė vėliava buvo ka
binama centrinėje vietoje 
ir tokią vėliavą provinci
jos miestuose galėjo paka
binti tiktai vieną.

Mūsų vėliavos geltona 
spalva reiškia derlinguosius 
Lietuvos laukus, žalia -- ne
palaužiamą viltį amžiais gy
vuoti, raudona -- lietuvių 
tautos narsumą ir už tėvy
nę pralietą kraują. Poetiš
kai aptariant: nuo aušros 
geltona, nuo pievų žalia, o 
nuo dobilų raudona.

V. Vytenietis 
(E. Lietuvis Nr. 42)

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

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

OPPORTUN’ITY FOR 1ST 
CLASS SK1LLED 11ELP 

FOR A NEWLY RELOCATED 
MANLFACTLRER 

of special eutting tools wishes 
to employ the following 
LNIVERSAL M1LLING 

MACU IN ES OPERATORS 
experienced on spirai milling 

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

MULTI-CUT, INC. 
4320 Airwest SE. 

(Off 44th and Broadmoor) 
Kentvvood, Mich. 49508 

616-698-6980
(3-9)



DIRVA CHICAfiOlE! Maloniai kviečiame Jus ir Jūsų prietelius

atsilankyti į
CHICAGOJE!

TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS CHICAGOS, EAST CHICAGOS

Chicago AUKOS
DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo Dirvai šie asmenys:

A Sinkus, Rochester .... $2.00 
B. Makaitis, Norwood .... 7.00
S. Mačys, Cleveland .... 2.00 
J. Šiušis, Argentina..........21.00
Jurgis Mitalas, Detroit ..10.00 
A. Statūlevičienė, Weston 7.00
J. Beržinskas, Toronto .. 2.00 
V. Mingėla, Sterling Hts. 5.00 
Vito Žitkus, Cleveland .. 5.00
V. Janušauskas, Longuevil 3.00 
St. Tallat-Kelpša,

Baltimore ...................... 3.00
M. Krasauskas, Chicago .. 1.00 
M. Ignas, Cleveland .... 3.00
VI. Kalytis, Great Neck .. 7.00 
L. Švelnis, Needham .... 2.00

IR CICERO SKYRIŲ RENGIAMĄ

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

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

Vietos užsakomos tel. 476-6341 (Kremerienė) arba 434-7270 (Valiukėnienė). Meninę vakaro programą 

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

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

RENGĖJAI

• Sol. Natalija Aukštuo- 
lienė ir East Chicagos vyrų 
oktetas atliks meninę pro
gramą Dirvai paremti ruo
šiamame baliuje š. m. va
sario 1 d. Lietuvių Tauti
niuose Namuose, Chicagoje, 
6422 So. Kedzie Avė. Pra
džia 7:30 vai. vak. Vakarą 
ruošia ALT S-gos Chicagos, 
East Chicagos ir Cicero sky
riai. Visi maloniai kviečia
mi dalyvauti.

P. Malėta, Chicago .............2.00
A. Palaitis, Racine .............2.00
I. Povilavičius, Yonkers .. 7.00
J. Cirusas, Stockton .... 7.00 
J. Maurukas,

Richmond Hill .............. 2.00

• Abiturientų pristatymo 
ir susipažinimo vakaras 
Chicagoje įvyks š. m. gegu
žės 3 d. Sheraton Inn resto
rane, Southwest Highway. 
Vakarą, kaip ir praeitais 
metais, ruošia Liet. Mot. 
Fed. Chicagos klubas, tal
kinant abiturientų tėvų ko
mitetui.

Norintieji dalyvauti, pra
šomi neatidėliojant regis
truotis pas tėvų komiteto 
atstovą Rimavičienę — 434- 
4980 nuo 2 vai. p. p. arba 
vakarais pas klubo parengi
mų vadovę D. Kurauskienę 
— 585-8604.

Br. Vigelis, Camden .... 7.00 
R. Nemickas, Highland .. 7.00 
V. Bitėnas, Scotch Plains 2.00
E. Statkus, Gmd Raplds 7.00
J. Leščinskis, Dorchester 2.00 
M. Dausa, Islington .... 2.00 
P. Balynas, Dearborn Hts. 2.00
F. Janonis, Brockton .... 2.00 
A. Rukša, W. Germany .. 2.00
K. Morkūnas, Cleveland 5.00 
J. Slivinskas, Waterbury 7.00 
Janina Staškus, Yonkers 3.00 
A. Pavasaris, N. Hollywood 5.00 
Iz. Jonaitis, Cleveland .. 5.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

VVashington

IŠLEISTUVES IZABELEI 
LAUCKIENEI

Pradžioje sausio mėnesio, 
Juozas Laučka, buvęs ilga
metis Amerikos Balso tar
nautojas, pasirašė 18 mėne
sių sutartį su Radijo Liber- 
ty vadovybe Europoje. Jis 
tapo paskirtas vyriausiuo
ju lietuvių kalba translia-

NAUJA TUNTININKE

Chicagos Kernavės skaučių tunto skautės atsisveiki
na su buvusia ir sutinka naująją tuntininkę. Iš kairės: 
naujoji tuntininkė pas. Ritonė Rudaitienė, buv. tuntinin- 
kė s. Eleonora Šalčiūnienė ir skautės Violeta Dirvonytė 
ir Danguolė Kviklytė. D. Vakarės nuotrauka

Staigiai ir netikėtai

A. A.

EDUARDUI MICKŪNUI
mirus, giliam liūdesyje likusią žmoną BIRUTĘ, 

sūnų EDMUNDĄ, tėvelius ir brolius giliai užjaučia

Bostono Neolithuanai

DR. ANDRIUI BRIDŽIUI

mirus, žmonai ELENAI ir sūnui ROMUI liūdesio

valandoje užjaučiame

Dr. K. Pautienis 
su šeima

ei jų direktorium Muenche- 
ne. Laučkai palieka Wa- 
shingtoną ir š. m. sausio 30 
dieną išvyksta į paskyrimo 
vietą. Ta proga, 19 sausio 
(sekmadienį), Izabelės La- 
učkienės artimos draugės 
suruošė jai atsisveikinimo 
vaišes ponų Rutelionių erd
viuose ir gražiuose namuo
se. Į vaišes atvyko gausus 
būrys viešnių pagerbti iš
vykstančią ir mielą bei visų 
washingtoniškių mėgiamą 
ponią Izabelę Laučkienę. 
Barbora Darlis, Washingto- 
no Lietuvių Draugijos pir
mininkė, palinkėjo Izabelei 
visų vardu laimingos kelio
nės bei geros sėkmės Vokie
tijoje ir įteikė nuo dalyvių 
prisiminimui kuklią dova
ną.

Aldona M.

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Š. m. vasario mėn. 9 die

ną (sekmadienį), Washing- 
tono Lietuvių Draugija ir 
Lietuvių Bendruomenė ren
gia Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktu
vių minėjimą.

Minėjimas bus pradėtas 
pamaldomis šv. Mato kated
roje, o po to bus iškilmingi 
pietūs-minejimas Washing- 
tono viešbutyje. Į minėjimą 
žada atvykti Simas Kudir
ka. Taip pat, pietuose paža
dėjo dalyvauti buvęs Kong
reso narys (kongresmanas) 
Mr. Hanrahan, kuris yra 
daug prisidėjęs prie Kudir
kos išlaisvinimo. A. M.

Toronto

SIMANAVIČIAUS 
PAGERBIMAS

Jono Simanayičiaus jau 
25 m. vadovaujama radijo 
ir televizijos programa "Tė
vynės Prisiminimai" susi
laukė Toronto lietuviškos 
visuomenės dėmesio, įverti
nimo ir paramos.

Sausio 11 d. į jo suruoštą 
Liet. Namuose vakarą-kon- 
certą atsilankė virš 500 sve
čių.

J. Simanavičius yra KLB 
Krašto Valdybos pirminin
kas, veikia Baltų Federaci
joj, Liet. Namuose ir visur 
kur reikia lietuvius atsto
vauti, tad publikos gausus 
atsilankymas kartu reiškė 
ir jo kaip visuomenės veikė
jo pagerbimą.

Koncertinę dalį atliko 
mišrus choras, diriguojant 
V. Verikaičiui ir trys solis
tai, akoompanuojant muzi
kams E. Krikščiūnui ir St. 
Gailevičiui. Pirmasis solis
tas Alg. Simanavičius (Jo
no brolis) — bosas, gražiai 
padainavo 3 lietuviškas dai
nas, o antrasis tenoras A. 
Vėlyvis padainavo ir itališ
kai ariją. Ant galo dirigen
tas Verikaitis pasakė: "No-

riu ir aš įsisiūlyti padainuo
ti porą dainelių"... publika 
sukėlė jam ovacijas dar ne
dainuojant. Jis padainavo 
ne dvi bet keturias.

Baigus koncertą Prisikė
limo par. klebonas kun. Au
gustinas Simanavičius iš
ėjęs scenon pasveikino "Tė
vynės Prisiminimus” ir bro
lį Joną, su žmona Valentina, 
palinkėdamas jiems ir to
liau veikti lietuvių visuome
nės labui. Choras sugiedo
jo Simanavičiams "Ilgiausių 
metų", visiems svečiams su
stojus. Tuom Simanavičiai 
buvo tos visuomenės pa
gerbti ir įvertinti. Toliau 
vyko įprasta tvarka šokiai 
iki 1 vai.

LB SPAUDOS VAJUS

P. Lėlis

Elizabeth

UŽGAVĖNIŲ BALIUS

• LB Lemonto apylinkė 
užbaigė Spaudos Vajų ir pir
mutinė atsiskaitė su LB 
Krašto Valdyba. Lemonte 
vajų vykdė apylinkės val
dybos nariai V. Kamantas 
ir studentas Romas Kronas, 
talkininkaujant visai apy
linkės valdybai ir Maironio 
lituanistinės mokyklos mo
kytojams ir mokiniams. 
Prie naujų prenumeratų 
mūsų laikraščiams, buvo 
renkami ir atnaujinimai, o 
be to buvo pardavinėjamos 
ir knygos. Rezultatai toki: 
Prenumeratos ir aukos gau
ta $538.75. Išparduota kny
gų už $571.35.

Lemonto apylinkei, vado
vaujamai K. Laukaičiui, pri
klauso nuoširdi padėka.

• Prieš daugelį metų, mū- 
tų tautai tėvynės meiles pa-

Lietuvių Moterų Klubų vyzdį rodė savanoriai kūrė- 
Federacija New Jersey sky- jai, imdami ginklą į rankas 
rius rengia Užgavėnių balių ir pasiruošę galvas guldyti 
š. m. vasario mėn. 8 d., šeš- dėl tėvynės laisvės. Rodo jie 
tadienį, 7 vai. vak. Lietu- pavyzdį ir šiandien. Gal būt 
vių Laisvės salėje, 269 2nd 
St., Elizabeth, N. J. Pro
gramoje: muzikas Vyt.
Strolia supažindins su prof. 
muz. Juozo Žilevičiaus kū
ryba, solistė Angelė Kiau-
šaitė padainuos. Po progra- aštuonius 
mos pietūs ir šokiai grojant 
linksmam orkestrui. Vakaro 
pelnas skiriamas prof. J. Ži
levičiaus vedamam Lietuvių 
Muzikologijos Archyvui pa
remti.

Maloniai kviečiami visi 
apylinkės lietuviai ir jų 
draugai atsilankyti į šį pa
rengimą ir linksmai, įdo
miai praleisti vakarą. Įėji
mo auka $10.00 asmeniui. 
Bilietus galima užsisakyti 
New Jersey pas E. Juškie
nę tel. 201 — FL 1-3808 ar
ba pas A. Rygelienę 201- 
838-4483, New Yorke pas I. 
Banaitienę 212-277-0258.

• J. činga iš Los Angeles, 
Vakarų apygardos pirmi
ninkas, yra šiek tiek susirū
pinęs, kad vajaus rezultatų 
bent Los Angeles dar bent 
mažai matyti.

• Iš Vidurio Vakarų apy
gardos, pirm. R. Kronas 
teigia, kad iš Marąuette 
Parko apylinkės, kuri yra 
pati didžiausia Amerikoje, 
vargiai bus sulaukta gerų 
rezultatų spaudos vajaus 
proga.

• Iš mažosios Grand Ra- 
pids apylinkės, vadovauja
mos Vytauto Jonaičio, jau 
yra gautos trys naujos pre
numeratos.

Boston

maloniausias atsiliepimas 
atėjęs Krašto Valdybai 
Spaudos Vajaus metu, tai 
buvo iš Detroito apylinkės. 
Pirm. J. Urbonas, persiuntė 
spaudos vajaus blanką ir 

"money orders",
$45 sumoje, aštuoniems mū
sų laikraščiams ir žurna
lams. Tai auka spaudai iš 
Lietuvos kariuomenės sava- 
norio-kūrėjo Jurgio Mitkaus 
gyvenančio Detroit, Mich. 
Ir ant antros pusės kiekvie
no iš tų 8-ių "money or
ders’’ Jurgio Mitkaus įra
šyti sekantys žodžiai, "Lie
tuviškosios spaudos lotyniš
komis raidėmis draudimo 
laikus prisiminus".

• LB Tarybos nariai: V. 
Kamantas, dr. E. Lenkaus
kas, dr. A. Razma ir J. Ar
dys su naujomis prenumera
tomis ir aukomis rūpinasi 
Spaudos Vajaus pasiseki
mu.

VASARIO 16 MINĖJIMAS-

Vasario 16 minėjimas 
Cambridge, Mass. įvyks va
sario 23 d., sekmadienį, 2:30 
vai. miesto Bibliotekos sa
lėje, 499 Broadway St. šis 
minėjimas sujungtas su 
Bibliotekos ruošiama lietu
vių diena, panašiai kaip bu
vo pernai. Bus įdomi meninė 
programa, paskaita ir po 
minėjimo dalyviai bus pa
vaišinti kavute. Įėjimas ne
mokamas. Kviečiame gau
siai dalyvauti. Minėjimą 
ruošia komitetas.

ELENOS BLANDYTĖS 
REČITALIS

Dainininkė ir dramos ar
tistė Elena Blandytė duos 
savo rečitalį kovo 2 d. Min- 
kų radijo metiniame kon-

• J. Malskis, LB Cleve
lando apylinkės pirminin
kas, informuoja Krašto Val
dybą, kad vajus vyksta. 
Tuo reikalu daugiausiai dar
buojasi P. Karalius.

certe So. Bostone. Pernai 
dainininkė dalyvavo mišria
me koncerte ir tie, kurie ją 
girdėjo dainuojant ir dekla
muojant, prašė Minkų, kad 
suruoštų vienos Elenos dai
nų ir poezijos vakarą. Kovo 
2 d. Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje mes vėl išgirsime ta
lentingą deklamatorę ir 
gražiabalsę dainininkę. Jos 
prograina bus įvairi ir įdo
mi. Akompanuos pianistas 
Vytenis Vasyliūnas.

Po koncerto bus šokiai ir 
vaišės.

• Kitai mažai apylinkei, 
t. y. Waterburio spaudos va
jaus reikalais darbuojasi 
pats apylinkės pirmininkas 
A. Malakauskas.

• Sausio 5-tą dieną Phi- 
ladelphijoje įvyko V. Krė
vės lituanistinės mokyklos 
kalėdinė eglutė. Trys moki
nes A. Gečytė, D. Surdėnai- 
tė ir N. Gailaitė pertraukų 
metu darbavosi mūsų spau
dai. Jų pastangos tikrai 
vertos paminėjimo: 7 nau
jos prenumeratos ir $11.00 
aukų.

• Visiems Philadelphijos 
ir Pietinės New Jersey apy
linkės lietuviams gerai pa
žįstama lietuviškų reikalų 
rėmėja Emilija Plavičiūtė, 
vertindama LB Spaudos Va
jaus idėją, užsiprenumeravo 
Dirvos laikraštį.

• A. T. Antanaitis iš Chi
cagos, per Krašto Valdybą 
parėmė mūsų spaudą su $9 
auka. (rč)

LOS ANGELES
• Ričardas Rudzevičius, 

28 m., Juozo ir Konstancijos 
Rudzevičių sūnus, satisio 7 
d. Los Angeles žuvo nuo
užpuoliko kulkos.

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