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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRASTIS

BERLYNO UŽKULISIAI
GINČAS MASKVOJE , KUR STOVI BERLYNO MIESTAS

Vakarų Vokietija savo 
nauju prezidentu Berly
ne išrinko Gustavą Hei- 
nemann'ą buvusį krikš
čionį demokratą, 1950 m. 
pasitraukusį iš tos par
tijos dėl Adenauerio at- 
siginklavimo politikos ir 
perėjusį pas socialdemo
kratus. Rezultatas ne
stebėtinas turint galvo
je, kad abi didžiosios 
koalicijos partijos: 
krikščionys demokratai 
ir socialdemokratai — 
dėl bendro kandidato ne
susitarė ir tokiu būdu 
lemiamą žodį atidavė ma
žai liberalų partijai, nes 
nė viena didžiųjų parti
jų neturėjo absoliučios 
daugumos konstituci
niam susirinkime. Rei
kia atsiminti, kad libera
lai buvo krikščionių de
mokratų partneriai vy
riausybėje iki vadina
mos didžiosios koalici
jos sudarymo su social
demokratais. Už tat čia 
lengva įžiūrėti tam tik
rą keršto aktą. Iš kitos 
pusės tačiau krikščionių 
demokratų kandidatas 
Schroederis per daug ant 
liberalų nepyksta, nes 
nebūdamas išrinktas pre
zidentu jis dar turi vil
ties tapti kancleriu, jei 
didžioji koalicija iširtų 
ir krikščionys demokra
tai vėl ieškotų liberalų 
paramos. Mat, prezi-

KONSULARINIS PRIĖMIMAS 

CHICAGOJE
Lietuvos Generalinio 

Konsulo dr. P. Dauž- 
vardžio bei p. J. Dauž- 
vardienės ir Chicagos 
Lietuvių Tarybos su
rengtas konsularinis pri
ėmimas Lietuvos Nepri
klausomybės Dienoje, 
Beverly Country klube, 
pavyko labai gerai. Sve
čių buvo arti 300. Jie 
atstovavo 32 valstybes, 
esančias keturiuose kon
tinentuose: Amerikoje, 
Afrikoje, Azijoje ir Eu
ropoje. Konsulai atsto
vavo 27 valstybes. Jų, 
su žmonomis arba paly
dovais, buvo per 50 as
menų.

Federalinę valdžią at
stovavo Imigracijos ir 
Natūralizacijos Direkto
rė Mrs. L. Hurney su 
padėjėja Miss M. Platt, 
JAV Army — pulk. Gluck 
su ponia, Illinois valsty
bę — šen. J. Lanigan ir 
atst. F. Savickas. Cook 
apskritį — Sanitary Dist
rikto prezidentas J. 
Egan ir prokuroro padė - 
jėjas J. Murray su žmo
nomis. Chicagos miestą 
arba jo Tarybą — alder- 
manas J. Staszcuk. Jis 
įnešė ir pravedė miesto 
Taryboje rezoliuciją Lie
tuvos valstybės pagar
bai.

Chicagos Arkidiocezi- 
ją atstovavo kadinolas 
Cody su sekr. kun. D. 
Franzone. Kauno arkidio- 
ceziją vyskupas V. Briz- 
gys. Ir keletas kunigų.

Buvo atstovauta ir 
spauda bei radio - TV

VYTAUTAS MESKAUSKAS

dento postas Vokietijoje 
yra grynai ceremoninis, 
praktiškai prezidentas 
ten neturi jokios galios 
ir net nėra nominalinis 
karinių pajėgų vadas 
kaip kitų kraštų prezi
dentai.

Paliekant vokiečių vi- prašė skubios audienci- 
daus politikos niuansus 
nuošaliai, šį kartą su
stokime prie tų įvykių 
užkulisių, kurie rinki
mų proga Berlyną vėl 
grąžino į pirmuosius 
laikraščių puslapius. 
Kaip žinia, rinkimų sim
bolika nepatiko nei so
vietams, nei tuo labiau 
jų pastatytiems valdo
vams Rytų Vokietijoje. 
Už tat iš pat pradžių 
vokiečių tarpe buvo abe • 
jonių ar verta laikytis 
tradicijos ir savo pre
zidentą rinkti Berlyne. 
Apie tai mes šioje vieto
je jau nemažai rašė
me. Šį kartą prie to vėl 
grįžtame, nes paaiškė
jo daug naujų būdingų 
smulkmenų, ar jei no
rite — stambmenų.

Atrodo, kad kancle
ris Kiesingeris, ameri
kiečių padrąsintas, pa
sisakydamas po ilgo svy
ravimo už rinkimus Ber 
lyne tikėjosi ta proga 
sueiti į sąryšį su Mask-

ir kitos institucijos. Ne
lietuvių svečių buvo apie 
100.

Priėmimo nuotaikai ir 
lietuviškumui labai daug 
padėjo svečių sutikėjos 
ir palydėtojos, jaunos lie - 
tuvaitės, pasipuošusios 
gražiais tautiniais rū
bais. Svečiai, ypatingai 
kitataučiai, jas kompli- 
mentavo šilčiausiais žo
džiais. Jie nesigailėjo 
komplimentų ir pagyri
mų ir priėmimui bei ja
me dalyvavusiems lietu
viams.

Chicagos Lietuvių Ta
rybai bei jos talkinin
kams ir svečiams pri
klauso didelė padėka ir 
pagarba. L.G.K.

Vasario 16 proga konsulariniame priėmime Chicagoje dalis svečių. Iš kairės Chicagos Lietuvių Ta
rybos pirm. A. Pužauskas, p. Pužauskienė, VLIKo pirm. dr. J.K. Valiūnas, p. J. Daužvardienė, Liuk
semburgo konsulas Nicholas Colling, Lietuvos gen. konsulas dr. P. Daužvardis, Liuksemburgo vidaus 
reikalų ministerijos pareigūnas — kons. Collingsvečias,Mrs.Colling, Mrs., Lee ir Kinijos gen. konsu
las Wei-Min Lee. V. Noreikos nuotrauka

va be Rytų Vokietijos 
'tarpininkavimo' apie ką 
svajojo kiekviena Vaka
rų Vokietijos vyriausy
bė nuo Adenauerio lai
kų. Jis buvo linkęs nuo 
rinkimų Berlyne susi
laikyti, jei tai privestų 
prie derybų. Iš tikro 
Maskvos ambasadorius 
Carapkinas netrukus pa

jos pas kanclerį ir jam 
pareiškė, kad Maskva 
rinkimų Berlyne atšau
kimą skaitytų dideliu įna
šu į santykių tarp Mask
vos ir Bonnos pagerini
mą ir kaip kompensaci
ją už tai berlyniečiai 
gautų 'passierscheinus' 
aplankyti savo gimines 
Rytų Vokietijoje. TasCa- 
rapkino žygis vokiečius 
padrąsino: jei sovietai 
iš viso yra linkę į dery
bas, gal galima bus iš
siderėti ką nors daugiau. 
Tačiau Carapkinas išsi
sukinėjo nuo naujo susi
tikimo, o Rytų Vokietija 
ir sovietų laikraščiai 
pradėjo grąsinimo kam 
paniją prieš tuos rinki
mus. Išeitų, kad jei vo
kiečiai rinkimus nukeltų 
kitur, jie būtų pasidavę 
sovietų grasinimams. 
Už tat jie nutarė tuos 
rinkimus įvykdyti, juo la
biau, kad prezidento 
Nixono vizitas buvo lai
komas solidžiu 'back- 
ing' kuris priverstų 
Maskvą nepertempti siū
lą. Berlyniečių garbei 
reikia pastebėti, kad vie
šosios nuomonės tyrinė- spaudos ir informacijos 
jimas parodė, jog jie mie- reikalams, Dalia Bobe- 
liau sutinka nesilankyti 
Rytų Vokietijoje, negu 
'passierscheinus' gauti 
su tokia nuolaida sovie
tams.

Iš viso atrodo, kad so
vietų viršūnėse nuo Ko
sygino grįžimo iš po la
bai ilgų — 7 savaičių — 
atostogų š.m. vasario 6 
d. prasidėjo nemaži gin
čai dėl užsienio politi
kos. Kosyginas norįs ge
resnių santykių su Vaka
rais, įskaitant ir V. Vo
kietiją, Brežnevas ma
nąs, kad reikią laikytis 
griežtesnės politikos. 
Abu turi savo šalininkų. 
Sovietų spaudoje pasiro
dę kai kurie straipsniai,

Balfo jubiliejiniam seimui ruošti komitetas Chicagoje. Iš kairės sėdi: kun. A. Trakis, Dalia Bobelie- 
nė, pirm. A. Dzirvonas, A. Gintneris. Stovi: J. Janušaitis, V. Kasniūnas, A. Pužauskas ir A. Balionas. 
Trūksta kun. Pr. Garšvos ir kun. dr. F. Gurecko. V. Noreikos nuotrauka

BALFO JUBILIEJINIO SEIMO IŠVAKARĖSE
Chicagos Balfo veikė

jams šiais metais teko 
nelengvas uždavinys — 
suruošti Jubiliejinį Bal
fo Seimą. Šis seimas 
įvyksta kovo 15 ir 16 die
nomis ir numatoma ga
na plati ir įvairi bei įdo
mi paties seimo ir pa
rengimų programa. Kad 
seimas ir parengimai 
įvyktų sėkmingai, tuo rei
kalu buvo pradėta rūpin
tis praėjusį rudenį, su
darant specialų Jubilie
jiniam Seimui ruošti ko
mitetą, į kurį įeina veik
lus ir ilgametis Balfo 
veikėjas Albinas Dzir
vonas pirmininku, vice
pirmininkais — kun. Pr. 
Garšva ir A. Pužauskas 

lienė — koncerto reika
lams, A. Gintneris — 

įspėją prieš per didelį 
partijos vadų įsigalėji
mą, buvo palaikyti ženk
lu, kad Kosygino grupė 
sustiprino savo galią. 
Čia reikia pastebėti,kad 
nutarimas okupuoti Če
koslovakiją buvo po il
go svyravimo padarytas 
politbiuro, nors pagal 
taisykles tuo reikalu tu
rėtų pasisakyti partijos 
CK, kuris šiuo atveju bu
vo painformuotas jau po 
'viskam'.

(Nukelta į 2 psl.)

JURGIS JANUŠAITIS

banketo reikalams, Vy
tautas Kasniūnas — sek
retorium, kun. F. Gu- 
reckas vicepirmininkas 
seimo globai, iždinin
kas A. Trakis, A. Baliu 
nas komiteto narys paro
dos reikalams ir Jurgis 
Janušaitis — narys.

Šis komitetas savo 
ruožtu pasiskirstė dar
bus ir sudarė atskiras 
komisijas — koncertui, 
banketui, spaudai ir pa
rodai ir joms vadovau
ja minėti vicepirminin
kai.

Prie tokio darbų pa
siskirstymo ir pats dar
bas vyksta gana sklan
džiai. Visos komisijos 
dirba atsidėję ir su rim
tu dėmesiu artėjančiam 
seimui. Taigi Chica
gos baltininkams dabar 
tikras darbymetis. Juos 
visur sutiksi skuban
čius, posėdžiaujančius 
svarstančius iškylan
čias problemas ir Ko
mitetas su komisijomis 
nori užtikrinti Balfo Ju
biliejinio seimo daly
viams tikrai gerai or
ganizuotą seimą ir pra
mogas.

Į Seimą atvyksta iš vi
sos Amerikos Balfo vei- 
kėjai-atstovai ir jame 
spręs daug šalpos dar
bus liečiančių problemų. 
Balfas per savo 25 me
tų veiklą yra nuėjęs 
gražų kelią ir atlikęs 
nepaprastos reikšmės 
darbus šalpos srityje. 
Balfas savyje apjungė 
visus lietuvius ir tūks
tančiai darbininkų ou 
meile ir pasišventimu 
ištvėrė ilgus metus šia
me sunkiame darbe.

Seimo metu busprisi- 
minti pirmieji Balfo 
steigėjai, ilgamečiai jo 
darbuotojai ir visi savo 
didelę darbo duoklę ati
davę šiam kilniam dar
bui. Seimas panagrinės 
visas Balfo problemas, 
peržvelgs praeitį ir 
žvilgsnį mes į ateities 
darbų kelią.

Seimo laikas planuo
jamas taip, kad seimo 
dalyviai ir plačioji lie
tuvių visuomenė galėtų 
aktyviai įsijungti į sei
mo eigą.

Po seimo darbų, kovo 

15 d. šeštadienų įvyks 
iškilus banketas Šv. Kry
žiaus parapijos salėje. 
Banketo metu bus trum
pa nuotaikinga "Daina
vos" ansamblio progra
ma. Banketo sėkmingu
mu rūpinasi komisija va
dovaujama A. Gintnerio, 
o jam talkininkauja M.

(Nukelta į 2 psl.)

• PRIE SUEZO kanalo tarp 
Izraelio ir Egipto praeitą šeš
tadienį Įvyko smarkus artileri
jos apsišaudymas. Egiptiečių pu 
sėje buvo užmuštas vyriausiojo 
štabo viršininkas gen. Abdel 
Moneim Riad ir yra nemažai su
žeistų. Žydų pusėje irgi vienas 
užmuštas ir 24 sužeisti. Abi pu
sės kaltina viena kitą pradėjus 
šaudymą. Egipto pusėje žydai 
su raketom sugriovė keletą pa 
statų ir sudegino naftos valyk
las kanalo zonoje.
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• MASKVOS ir Pekino laik
raščiai skelbia piktus vedamuo
sius dėl praeitą savaitę Sovie- 
tijos-Kinijos pasieny įvykusio 
incidento, Mao sako, kad sovie
tų reakcionieriai priversti 
griebtis agresijos, kad galėtų 
save išgelbėti nuo pražuvimo. 
Sovietų raudonosios armijos 
laikraštis Krasnaja Zvezda ra
šo, kad komunistinei Kinijos 
vyriausybei tenka atsakomybė 
dėl avantiūristinės politikos ga
limų pasekmių ir sovietų žmo
nės neužmirš pralieto kraujo 
palei Usuri upę.

• VIENTAME nauji komu
nistų puolimai buvo atmušti. 
Prie Saigono žuvo 23 ameri
kiečiai. Tiek pat buvo nukauta 
ir priešo pusėje.

• Čekoslovakijoje iškil
mingai buvo pagerbti Auschwit- 
zo koncentracijos stovykloje ka 
ro metu nužudyti 4000 žydų.
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Kas atidžiai sekė per 
pastaruosius aštuoneris 
metus Maskvos ir Wa- 
shingtono užsienio poli
tiką, tas, be abejo, greit 
galėjo pastebėti, kad 
Maskvos politikai ir di
plomatai buvo agresyves ■ 
ni, aktyvesni ir bėgles
ni. Johnsonas, visą dė
mesį nukreipęs į Viet
namo karą, nesugebėjo 
atsispirti politiniam ir 
diplomatiniam bolševi
kų aktyvizmui nei Euro
poje, nei Azijoje, nei AL 
rikoje. Todėl bolševikų 
įtakų sfera gana smar
kiai išsiplėtė ir Azijoje, 
ir Afrikoje. Taip pat 
ir Europą bolševikai už
nuodijo, ypač Prancū
ziją ir Italiją. Čekoslo
vakijoje bolševikų mili- 
tarinis tautos prispaudi
mas dar kartą parodė, 
kad bolševikai nesiskai
to su jokiomis priemo
nėmis savo tikslo be
siekdami.

Šitokiomis aplinkybė
mis dabartinio JAV 
prez. R. Nixono kelionė 
į Europą buvo J. Kenne- 
džio ir L. Johnsono pa
darytų klaidų atitaisy
mo būtinybė. Todėl su
prantama, kad šiai ke
lionei prez. R. Nixo- 
nas ruošėsi iš anksto 
labai rūpestingai, su pre
ciziniu tikslumu ir poli
tiniu įžvalgumu. Jo šios 
kelionės tikslas buvo 
JAV ir Europos ryšių ir 
draugysčių atgaivinimas 
ir sustiprinimas. Kelio
nei didelį politinį svorį

BERLYNO 
UŽKULISIAI...

(Atkelta iš 1 psl.)
Trumpai tariant, 

’kremlinlogistai’ iš įvai
riausių ženklų išsiaiški
no, kad Kosygino grupė, 
jei dar neturi viršaus, 
turi labai stiprias pozi
cijas. Kiekvienu atveju, 
sovietai šiuo metu, at
rodo, nenori didesnio 
konflikto ir grįžta prie 
savo ankstyvesnės sva
jonės pabandyti Europą 
atitraukti iš amerikie
čių įtakos ir apsaugos, 
už tai jai siūlant taiką 
dabartinėse sienose, įs
kaitant ir abiejų vokie
čių valstybių santykių 
normalizaciją ir nepri
klausomą Vakarų Berly
no statusą. Toks tikslas 
buvo suformuluotas 
Karlsbade 1967 m. įvy
kusiam Europos komu
nistų partijų kongrese, 
tačiau Čekoslovakijos 
įvykiai apie tai privertė 
užmiršti.

Dabar, atrodo, kad 
sovietai vėl norėtų grįž
ti prie Karlsbado kon
cepcijos. Kiekvienu at
veju Crapkinas savo vy
riausybės vardu protes
tuodamas prieš rinki
mus Vakarų Berlyne ne
sakė, kad tas miestas 

yra kitoje suverinės vals
tybės teritorijoje, bet 
yra tos teritorijos vidu
ryje. Jis nevartojo žo
dį 'na' (ant), bet 'vnutri' 
(viduje). Tuo tarpu anks
čiau sovietai buvo linkę 
vartoti žodį 'na'.Takal- 
binė plonybė daug ką pa
sakanti — teigia krem- 
linlogistai. Ir ištikro.įcą 
sovietai rinkimų metu 
darė buvo daugiau, negu 
totalinė blokada.

STP. VYKINTAS 

suteikė ir gausus žymių 
palydovų skaičius, jųtar 
pe ir užsienių reikalų mi- 
nisteris W. Rogers, ne
kalbant apie 200 žurna
listų, kurie šią kelionę 
stebėjo, aprašė ir komen
tavo.

R. Nixono kelionės 
punktai buvo: Briuselis 
(Nato), Londonas, Bon- 
na, Berlynas, Roma, Pa
ryžius ir Vatikano vals
tybė. Man, žinoma, kaip 
iš tėvynės bolševikų iš
guitam žurnalistui, nete
ko garbės būti su tais 
200 laisvųjų žurnalistų, 
todėl apie Nixono kelio
nę galiu rašyti vadovau
damasis spaudos ir ra
dijo komentarais.

Sprendžiant iš aukš
čiau minėtų komentarų, 
susidaro įspūdis, kad 
prez. R. Nixono kelio
nė buvo atlikta su pa
brėžtinu punktualumu, 
asmeniniu patrauklumu 
keliamų Europos prob
lemų aktualumu ir jų 
pozityviu sprendimu. 
Kadangi Nato klausimai 
V. Europos savisaugos 
ir gynybos požiūriu yra 
gyvybingiausi, tai su
prantama, kad pirmoji 
R. Nixono stotis buvo 
Briuselis. Dėl to negali 
užsigauti nė viena kita 
didelė ar maža valstybė, 
kurios pirmosios Nixo- 
nas neaplankė. Nato yra 
laisvės ir Europos sava
rankumo simbolis. Kas 
griauna Nato, tas pasi
tarnauja bolševizmui.

Labai svarbi prez. R. 
Nixono stotis buvo Va
karų Vokietija. Ji mums, 
politiniams emigran
tams, tuo reikšminga, 
kad ji yra pirmasis an- 
tibolševikinis avanpos- 
tas. Prez. R. Nixonas 
puikiai supranta V. Vo
kietijos .vaidmenį Euro
pos ir laisvųjų pasaulio 
žmonių gynyboje.

Ypatingai prez. R. 
Nixono asmuo, kaip po
litiko, išryškėjo V. Ber
lyne. Jo čia pasakytos 
kalbos suteikė daug vil
čių ne tik berlyniečiams, 
bet ir viso pasaulio žmo • 
nėms, kurie yra bolše
vizmo diktatūrų paverg
ti. Jis čia stipriais žo
džiais akcentavo laisvės 
ir nepriklausomybės idė
jas visoms tautoms, vi
siems žmonėms. Supran
tama, kad tuo būduprez. 
R. Nixonas įsigijo daug 
simpatijų ne tik berly
niečių ir kitų vokiečių 
tarpe, bet ir visų tų, ku
rie dėl nelaisvės kenčia 
ir laisvės trokšta, kaip 
žuvys be vandens. Šie 
laisvės netekusieji, bol
ševikų pavergtieji, lau
kia ne tik žodžių, bet ir 
tokių politinių veiksmų, 
kurie grąžintų laisvę.

Jei politinėje plotmė
je kalbama apie Vakarų 
Europos vienybę, už
mirštama, kad Vakarų 
Europa prasideda ne Ber
lyne, bet Vilniuje, Var
šuvoje, Bukarešte, Kie- 
ve ir Tiflise. O jei kal
bama apie visos Europos 
vienybę, vėl užmiršta
ma, kad kol Maskvoje 
viešpataus bolševikinė 
diktatūra, išplėtusi plėš
rūno nagus iki Berlyno, 
tol nebus jokios Europos 
vienybės. Be abejo, no
rint pasiekti demokra
tinės Europos vienybės, 

pirmoje eilėje tenka su
sivienyti visoms demo
kratinėms Europos vals
tybėms. Tai gerai su
pranta prez. R. Nixonas 
ir to jis siekia.

Europos vienijimo 
tikslais prezidentas ap
lankė Londoną, Romą ir 
Paryžių. Londone, be 
abejo, R. Nixonūi rūpė 
jo sustiprinti anglo- 
amerikiečių vienybę. 
Kiek tai jam pasisekė, 
sunku spręsti iš spaudos 
bet reikia manyti, kad ir 
čia jis pasiekė pozityvių 
vaisių.

Šioje trumpoje kelionė
je prez. R. Nixonas į Ro
mą atsilankė du kartu: 
pas Italijos vyriausybę 
ir pas Popiežių. Čia, ma
tyt, svečias kėlė ir gvil
deno šias problemas: Ar
timųjų Rytų taikos klau
simą, Viduržemio jūros 
apsaugos ir pasaulinės 
taikos klausimus.

Sunkiausioji prez. R. 
Nixono kelionės stotis 
buvo Paryžius. L. John
sono sugadinti santy
kiai su prez. de Gaulle 
pareikalavo iš svečio di
delio politinio atsargu
mo ir diplomatinių ga
bumų, kad pasiektų bend
ro komunikato, jog JAV 
ir Prancūzijos santy
kiai yra pagerėję. De 
Gaulle yra pakviestas į 
Washingtoną, ir šį kvie
timą jis priėmė. Kiek 
buvo abiejų dialogininkų 
susitarta dėl bendros Eu
ropos politikos, sunku 
pasakyti, nes prez. R, 
Nixono pasitarimai su 
Europos didžiųjų vals
tybių vadais vyko t6te- 
a-tete (tarp keturių akių).

Tebūnie man leista, 
jei drįsiu palinkėtiprez. 
R. Nixonui didžiausios 
sėkmės tęsti toliau šią 
aktyvią politinę ir diplo
matinę veiklą ne tik Eu
ropoje, bet ir visuose 
kituose kontinentuose, 
kur tik įsibrauna komu
nizmo ranka. Didžiau
sias troškimas, kad 
prez. R. Nixono valdy
mo metu visos paverg
tosios tautos atgautų vi
sišką laisvę ir nepri
klausomybę.

M A L E
MACHINE REPAIRMEN

Mušt have journeymans card. Ex- 
perience in repairinK crankshaf t, 
lathes and grinders helpful būt not 
necessary. Apply to Personnel Dept.
JACKSON CRANKSHAFT DIVISION

Muskegon Molor 
Specialties Co.

23 14 Tyson Si., Jackson, Mich. 
An Equal Opportunity Employer 

(18-20)

WANTED AT ONCE 
DIE MAKERS

Mušt be able to build dies from 
paris prints, lop wages paid, and 
benefits.

Apply in Person 
CASS MACHINE CO.

691 Antoinetic, Detroit, Mich.
(11-20)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

OR
IST CLASS SKILLED 

TOOL & DIE MAKERS 
TOOL ROOM MACHINISTS 
TOOL & CUTTER GRINDER 

MACHINE SĖT UP 
OPERATORS
INSPECTORS

Muši be able lo sel up work from 
Blue Prints & Ciose Tolerance. 
Steady work for qualified men. Ex- 
cellent pay, fringe benefits, working 
conditions & opportumties.

PARKER-HANNIFIN 
CORPORATION

800 BLK. SO. M1LMOTT ST. 
OTSEGO. MICH.

616 — 694-9411. EXT. 55 
An Equal Opportunity Employer 

(20-22)

UŽTENKA

NIEKINTI

Draugas kovo 4 d. ve
damajame "Lietuvių sau
lėlydžiai" ragina kovoti 
su niekinimais, kurie 
skleidžiami apie nepri
klausomos Lietuvos gy
venimą.

"Tenka labai apgailes
tauti, kad nepr. Lietuvos 
gyvenimo laikotarpio nie
kinimas nėra tiktai vie
nų Lietuvos okupantų ru
sų ir jų pakalikų lietu
vių tautybės bolševikų 
privilegija. Gausūs pa
vyzdžiai rodo, kad šią 
pareigą dar sumaniau ir 
kruopščiau atlieka, tikė
kime, niekieno neatlygi
nami kai kurie lietuviai 
išeiviai, jų tarpe net bu
vę aukšti pareigūnai. Jų 
rašiniams "užeigą" su di 
dėlių malonumu suteikia 
ir kai kurie išeivijos 
laikraščiai. Per eilę 
metų šiam reikalui bu
vo sukurta ištisa "pra
monė": parašyta šimtai 
ar gal tūkstančiai 
straipsnių, "atsimini
mų", išleista daugybė 
atspaudų ir panašios rū
šies raštų.

Sekame ir tuo pačiu 
reikalu skelbiamą oku
pantų medžiagą, tikrus 
ir tariamus "dokumen
tus" bei kitokią nepri
klausomą gyvenimą tam
sinančią medžiagą. Be 
pykčio sulyginus, gauna 
si įspūdis, kad didesnio 
skirtumo tarp abiejų pa
teiktų medžiagų nėra. 
Gal būt, mūsiškiai, savo 
laiku arčiau valdžios bu
vę ar joje net sėdėję, kai 
kur bolševikus pralenkia 
ir lyg "įtikinamiau" ne
priklausomos Lietuvos 
laikus suniekina.

*
Tas niekinimas pa

prastai reiškiasi be ga
lo perdėtu, pro padidi
namąjį stiklą žvelgia
mu buvusių vadų nieki
nimu, blogybių kruopš
čiu registravimu, buvu 
šių ir nebuvusių nusi
žengimų primetimu, 
drauge nutylint jų ir vi
sos tautos rūpesčių iš
ugdytą pažangą.

Kai tokius rašinius 
skaitai, jeigu nebūtum 
Lietuvoje tuo metu gyve
nęs, galėtum susidaryti 
įspūdį, kad nepr. Lietu
va tebuvo tamsus kalėji
mas, kriminalinių ir dva
sinių nusikaltėlių arba 
bent jau visiškų neišma
nėlių lizdas. Tie, kurie 
nepr. Lietuvą matė, jo
je gyvenom, pelus nuo 
grūdų nesunkiai atski
ria. Bet mūsų pačių jau
nimas, nepriklausomy
bės laikų nebeatmenąs 
ar jau čia gimęs, paskai
tęs tokias mūsų pačių 
spaudos suteiktas infor
macijas, gauna labai liūd 
ną nepr. Lietuvos gyveni 
mo vaizdą ir tiesiai pa
sako, kad lietuvių tauta 
nebuvo pribrendusi savo 
valstybei, kaip sakysime 
nėra pribrendusios jai 
kai kurios Afrikos taute
lės. *

Na, mūsų vaikus dar 
galima šiaip taip įtikin
ti, nors tai ir ne visada 
lengva. Daug blogiau, kai 
tokios rūšies literatūra 
brukama į rankas apie

Komisija kuri rūpinasi, kad Balfo jubiliejinio seimo banketas vi
siems būtų malonus ir nuotaikingas. Iš kairės sėdi: M. Pėtėraitienė, 
S. Sėmėnienė, B. Barry. Stovi: J. Mackevičius. S. Toliušienė, K. 
Repšys, A. Vepštienė ir pirmininkas A. Gintneris.

V. Noreikos nuotrauka

BALFO JUBILIEJINIS SEIMAS
(Atkelta iš 1 psl.) 

Peteraitienė, Stasė Sė
mėnienė, B. Parry, J. 
Mackevičius, S. Toliu
šienė, K. Repšys, A. 
Vepštienė.

Seimo išvakarėse, ko
vo 14 d. Balzeko Lietu
vių Kultūros muziejuje 
atidaroma platokos apim
ties Balfą ir tremtinių 
gyvenimą vaizduojanti 
paroda, kurios suorga
nizavimu rūpinasi A. Ba 
liūnas. Paroda tęsis per 
seimo laikotarpį ir bū
tų naudinga šią parodą ne 
tik seimo dalyviams, bet 
ir lietuvių visuomenei ap
lankyti ir ten rasime 
daug ko prasmingo ir mū
sų gyvenimą primenan
čio.

Sekmadienio popietę 
praleisime gankultūrin-

Lietuvą rašantiems ir 
mūsų kraštą mylintiems 
užsieniečiams. Taip ne- 
perdaug seniai ir šio ra
šinio autorius gavo laiš
ką iš šymaus mokslinin
ko anapus geležinės už
dangos (ne okup. Lietu
voje gyvenančio ir nelie
tuvio) rašančio mokslinį 
darbą apie Lietuvą ku
riame jis sakosi suabe
jojęs, ar tikėti išeivio 
lietuvio pateikta medžia
ga, nes apie "Lietuvos 
buržuazinį laikotarpį 
jis turįs žymiai geresnių 
duomenų.

Ta pačia proga ten
ka priminti, kad Lietu
vą niekinančią medžia
gą gudriai panaudoja ir 
Lietuvą niekinančios bol
ševikų propagandinės įs
taigos. Jų spaudoje daž
nai būna citatų, mūsų pa
čių autorių eilutėmis pa 
remtų, kartais netgi be 
komentarų. Taip pat te
ko girdėti, kad kartais, 
kai kam iš išeivių susi
tinkant su komunistų vei
kėjais ir pasikalbėjimų 
metu jiems primetant jų 
vedamą nepr. Lietuvos 
niekinimą, jie teisinasi, 
kad šioje srityje jie nie
ko daugiau neskelbią, 
kaip pati išeivių spauda, 
kuri "tas neigiamybes iš
kelia daug stropiau ir įti
kinamiau, kaip mes".

Savaime aišku, kad ne 
viskas nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo gera. Ir 
mūsų prezidentai, mi- 
nisteriai, visuomeninin
kai, dvasininkai ir kiti 
aukščiau ar žemiau sto
vėję vadovai ne angelai,o 
žmonės buvo. Jie pada
rė daugiau ar mažiau 
klaidų ir yra verti kri
tikos. Bet, apie juos ra
šant ar kalbant, reikia 
turėti prieš akis ne tik 
ano meto sąlygas bet ir 
kokia auditorija klauso
si, kiek tokios kalbos ar 
raštai patarnauja mūsų 
laisvės reikalui".

• ••
gai — didingame Čiurlio- 
nio ansamblio koncerte, 
Marijos aukšt. mokyklo
je. Koncertas retas ir 
bus mielas. Tuo labiau 
kad šiuo koncertu su chi- 
cagiečiais atsisveikins 
ilgametis to ansamblio 
vadovas - dirigentas Al
fonsas Mikulskis. Chica
gos lietuviai Čiurlionio 
ansamblio su dideliu dė
mesiu laukia. Progra
moje moterų, vyrų ir 
mišrus chorai, liaudies 
dainas palydės padidin
tas kanklių orkestras, 
kuriam vadovauja neat
skiriamoji ir didžioji 
ansamblio talkininkė O. 
Mikulskienė. Solo dai
nuoja Roma Mastienė ir 
Algis Grigas.

Koncerto suruošimo 
rūpesčius neša atskira 
komisija, vadovaujama 
energingos Balfo veikė
jos Dalios Bobelienės. 
Komisijoje dirba Kostas 
Čepaitis, Julius Pakal- 
ka, Ignas Petrauskas ir 
F. Sereičikas.

Tikimasi, kad šio gra
žaus koncerto chicagie- 
čiai pasiklausyti rinksis 
gausiai ir bilietus iš 
anksto įsigys Marginiuo
se.

Informacinį darbą pa
sigėrėtinai atlieka mūsų 
spauda ir spaudos komi
sijoje dalyvaują spaudos 
bendradarbiai. Komisi
jai vadovauja A. Pužaus- 
kas, o jam talkina kun. 
Pr. Garšva kun. Pruns
kis, J. Šlajus, A. Baro
nas, V. Kasniūnas, VI. 
Būtėnas, A. Gintneris, 
J. Janušaitis, Sophia Bar
čus radijo valandėlės ve
dėjai Feliksas ir Aldo
na Daukai, Margutis ir jo 
vedėjas Petras Petrutis 
ir Lietuvių Televizija —
T. Siutas.

Seimo proga yra išlei
džiamas ir specialus lei
dinėlis - programa. Jo 
išleidimu ir redagavimu 
rūpinasi Vytautas Kas
niūnas, gi daug darbo 
rinkdami sveikinimus 
įdėjo Dalia Bobelienė, 
kun. A. Trakis, A. ir F. 
Daukai.

Trumpai žvilgtelėjus į 
Seimo paruošiamuosius 
darbus, tenka pasidžiaug
ti kad balfininkai tokie 
nuoširdžiai darbštūs ir 
rūpestingi.

Seimo išvakarėse ren
gėjų pats didžiausias rū
pestis — kad Seimas bū
tų našus, gausus ir kad 
ruošiamose pramogose 
dalyvautų kuo daugiausia 
Chicagos lietuvių.

Gi Balfo Jubiliejiniam 
Seimui geriausios sėk
mės svarstant ir dirbant 
didžiosios šalpos dar
bus.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ



1969 m. kovo 12 d.

DIRVA THE LITHUANIAN
NEWSPAPER

6907 SUPERIOR AVENUE. CLEVELAND. OHIO 44103

Telephone: (216) 431-6341
Second-Class Postage paid at Cleveland, Ohio.

Published Two Times a Week 
every VVednesday and Friday 

by American Lithuanian Pross Radio Ass’n. 
VILTIS, Ine. (Non-profit).

Subscription per year $13.00. Single copy 15 cents.
Editor Vytautas Gedgaudas.

Business Manager Kazys S. Karpius.
Dirva išeina trečiadieniais ir penktadieniais. 
Prenumerata metams $13.00, pusei metų $7.00.

Redaktorius Vytautas Gedgaudas.
Reikalų vedėjas Kazys S. Karpius.

Straipsniai, išskyrus vedamuosius, reiškia jų autorių 
nuomonę.

SEIMOS IR ŠVIETIMO 
METAI

Šiemet gyvename vėl 
neeilinius metus. Lietu
vių Bendruomenė juos 
paskelbė Šeimos ir Švie
timo metais, nes šeima 
yra tautinės gyvybės pa
grindas, o ypač sveti
mam krašte. Tačiau vien 
šeima pajėgia duoti jau
najai kartai tiktai pa
grindą, kuris pradėjus 
lankyti svetimas mokyk
las, pažinti svetimas kul
tūras, žavėtis svetimais 
didvyriais labai greit iš
slysta iš po kojų. Čia 
kaip tik šeimai į pagal
bą ateina tautinių šven
čių, Lietuvos didvyrių 
bei nusipelniusių tautai 
asmenybių minėjimai, li
tuanistinės mokyklos ir 
organizacijos.

Nors dažnai girdime 
nepasitenkinimą praei
ties prisiminimais, ta
čiau iš jos vargiai įma
noma pabėgti kad ji ir 
ne taip labai patraukli, 
kaip ateitis, kuri neži
noma, pilna paslapčių, 
ieškojimų, svajonių, to
dėl ateitis labiau vilio
janti.

Ir šių metų mūsų šū
kis grąžina į šeimą, at
seit vėl į praeitį. Ka
rai, nuolat įtempti tarp
tautiniai politiniai įvy
kiai, mirtys, žudymai, 
plėšimai ir kiti visokį 
rūpesčiai, skubūs dar
bai nepalieka laiko šei
mos nariams drauge da
lintis bendrais gyveni
mo rūpesčiais, tuo la
biau tautiniai stiprinti 
šeimą. Tai liečia ne vien 
mus lietuvius, bet ir ki
tas tautas. Vis dažniau 
girdime ir skaitome ame
rikiečių psichologų 
straipsnius šaukian- 
čiom antraštėm "Grįž- 
Kim atgal į šeimą". J 
senovišką — tvirtais ry 
šiais jungiančią šeimos 
narius, neišardomą, ne
sugriaunamą. Į šeimą, 
kuri yra pati saugiausia 
gyvenimo atrama, užuo
vėja nuo svetimų vėjų ir 
audrų pasislėpti, kurio
je gyvename lyg mažoje 
pilyje ir ruošiamės idant 
galėtume veikti ir kur
ti pasaulio platybėse. 
Kas šeimą praranda, tas 
praranda ir savo dvasios 
pusiausvyrą. Todėl ne
nuostabu, kad šis šūkis 
— grįžti į šeimą niekuo, 
met nebuvo taip reikalin
gas kaip dabar, kada šei 
mų nariai bastosi po pla 
tų pasaulį praradę sa
vo asmenybes, savo dva
sines vertybes. Tokių ne 
trūksta ir mūsų lietuvių 
tarpe.

Kalbant apie šeimą, 
reikia prisiminti, kad ją 
sudaro kelios kartos.

Viena iš vėliausių iš

eivijos lietuvių generaci
jų, dar tebesanti gyva, 
bet jos palikimas jau ga
na aiškus, nors pati iš
einanti, bet savo vardą 
palieka mūsų tautos is
torijoj nepamirštamą, 
jos pėdsakų niekados ne
apdengs laiko dulkės. 
Tai mūsų senoji emi
gracija, pristačiusi daug 
bažnyčių, pristeigusi lie
tuviškų parapijų, mo
kyklų, klubų su geriau
siais ano meto įrengi
mais, bet praradusi sa
vo vaikus, dažnai tenka 
išgirsti. Bet ir tai ne
tiesa. Jie neprarado nei 
vaikų. Jų vaikai susior
ganizavę įdidžiąją Ame
rikos lietuvių senimo ir 
jaunimo organizaciją 
"Lietuvos Vyčiai" ir at
lieka didelius darbus sa
vo tėvų ir protėvių tė
vynei Lietuvai, nors daž
niausiai tik anglų kalba, 
bet čia jau gyvenimo są
lygos, kurių neįmanoma 
išvengti,

Pradedant šiuos Šei
mos ir Švietimo metus 
svarbiausia yra mesti 
žvilgsnį į mūsų pačių 
— dabartinę kartą, ką 
mes atlikome per 20 me
tų, ar mums išėjus pa
liks bent kokie pėdsakai, 
ar viskas į amžinybę su 
mumis nukeliaus.

Mes nepastatėme nau
jų lietuviškų kultūros rū
mų, New Yorke be en
tuziazmo jungiamės į 
pranciškonų užsimotą 
planą tokį lietuvišką ži
dinį statyti, tikiu, mes 
dar susiprasim.

Šie metai tebūna 
mums kartu su viso pa
saulio tautų skelbiamu 
šūkiu grįžimo į šeimą ir 
tautinį švietimą metai.

Tačiau grįžimas į šei
mą nereiškia — joje už
sidaryti ir gyventi tik 
sau. Tokie mes daugu
moj ir dabar esame. Grį
žimas mus daug daugiau 
įpareigoja nei išblašky
tos šeimos narių gyveni
mas, kur nėra autori
teto, kurį taip sunku 
šiais dvasinio chaoso lai
kais pasiekti pradedant 
šeima, organizacija, mo
kykla ir valstybės san
tvarka.

Grįžti į šeimą reiškia 
paruošti jaunimą taip, 
kad jis patekęs tarp avan
tiūristų mokslo draugų 
mokyklose, organizacijo
se ir universitetuose ne
užsikrėstų svetimomis 
idėjomis, bet savo auto
ritetu kitus įtikintų.

O tokių sugebėjimų 
pradžią įmanoma gauti 
tik toje šeimoje, kuri pa
ti tų sugebėjimų nestoko
ja, kuri nuo pat pirmų
jų dienų vaikui kalba ir

DIRVA

IŠNIEKINTO ŽMOGAUS
LIUDININKĖ IGN. ANDRAŠIUNAS

Iš K. Markso filoso
finių samprotavimų, kad 
žmogus yra imanentiš- 
kas istorijai. Žmonija 
yra savo darbo, savo ko
vos su gamta padarinys. 
Žmogus pamažu kuria 
pats save, jis taip pat ku
ria savo socialinio, reli
ginio, moralinio gyveni
mo normas. Žmogus į 
gyvenimo areną pats at
ėjo. Nėra jokių verty
bių, kurios iš "paslap
čių pasaulio" veiktų į 
žmoniją, nurodytų žmo- 
?ii kaip jis turi elgtis, 

mogus yra pats sau 
savo žmogiškumo sai
kas, savo vertybių kūrė
jas, savo elgesio teisė
jas. Pratęsdamas šias 
mintis apie visuomenės 
struktūrų vystimąsi Troc- 

kalba apie dvasines žmo
gaus vertybes, nes ma
terialiniai viliojimai sa
vaime jauną sielą leng
vai pavergia, bet jie 
greit ir nusibosta, to
dėl nenuostabu, kad jau
nuoliai, šeimoje negavę 
tų aukštesnių vertybių 
išeina į dabar taip va
dinamus "hipius" ir 
"ipius" patys ieškodami 
kažko daugiau nei ma
terialinės gerybės.

Šeimos metai įparei
goja ją sunkiems užda
viniams, nes auklėti tu
rime jau nebe vien vai
kus, bet ir save papil
dyti, tobulintis, kad ga
lėtume būti naudingi ne 
vien savo šeimai, bet ir 
tautai, o per ją ir visai 
žmonijai.

Šeimos auklėjimas 
yra tai, kas palieka at
minty ir tada, kai žmo
gus užmiršta tą, ką buvo 
išmokęs mokykloje, iš 
draugų ir aplinkos, tvir
tina prof. Albertas Ein
šteinas. Šis auklėjimas 
duoda pagrindą visa kam 
kas lietuviška, meilę tau
tinėms tradicijoms, mei
lę krikščioniškajai kul
tūrai ir tauriam huma
nizmui.

Šiais metais mūsų vi
sų žvilgsniai ir dėmesys 
tekrypsta į save, į orga
nizacijų vadovus ir mo
kytojus, kurių globoje 
bręsta iš tėvų globos iš
ėję jaunuoliai, būsimle- 
ji kovotojai už lietuvių 
tautos laisvę ir nepri
klausomybę ir nuo jų, 
nuo dabartinės kartos tė
vų ir auklėtojų priklau
sys, ar mūsų tauta iš
eivijoje augs ir stiprės 
ar supus, išsisklaidys 
ir svetimoj jūroj nuskęs.

E. Čekienė 

kis sako, kad žmonijos 
kelionė nėra absurdiš
ka. Ji turi savo pras
mę ir tikslą. Vaizdžiai 
tariant visokeriopą žmo 
gaus bujojimą. Ir Troc
kis teigia, kad istorija 
nėra duota. Ji nėra at
sitiktinumo padarinys ir 
negalima aklai laukti jos 
išsipildymo. Istorija yra 
atvira, ji gali vesti į so
cializmą, bet lygiai taip 
pat ir į barbariją. Von 
Egbert Munzer analizuo
damas Markso Manifes
to 1882 m. rusišką ver
timą, primena ten K. 
Markso pareikštus sam
protavimus: "Jei rusų 
revoliucija bus signalas 
proletariato revoliucijai 
vakaruose, taip kad abi 
šios revoliucijos viena 
kitą papildys, tai dabar
ties rusų žemės bend
ros nuosavybės (dešei- 
na) tarnaus išeities taš
ku komunistinei raidai".

Deja, istorinio gyveni
mo eigoje bolševikų re
voliucija nebuvo "signa
lu" bendrajai darbininkų 
revoliucijai, tačiau ji
nai įvedė Rusijoje ko
munizmą. Ir ji padarė 
tai flagrantiškame prieš
taravime Manifesto re
voliucijos analizei. Ir 
šios istorinės kryžke
lės raidoje kalčiausias 
yra Leninas, kuris su
tartinai su savo bolše
vikiniais bendradarbiais 
"kūrybiškai" išplėtojo 
marksizmą, ir tai iki 
tokio taško, kad iš Ma
nifesto visai nieko nebe ■ 
liko, nes kitaip jis bū
tų tik rėmai, kurie, kiek 
tai liečia Rusiją, būtų 
visai tušti, o kiek liečia 
Vakarų kraštus — tai la
bai menkai užpildyti.

Čia ir iškyla Markso 
mokslo pagrindiniai 
prieštaravimai: tarp jo 
skelbiamos filosofijos ir 
socialinio gyvenimo tik
rovės. Tarp to kas skel
biama teoretinėje pro
pagandoje ir kas vyksta 
skurdžiame, apnuoginta 
me, apiplėštame žmoni
jos ir žmogaus išniekin 
tame ir išprievartau
tame gyvenime. Savo Ma
nifeste K. Marksas buvo 
tikras, absoliučiai tik
ras, kad proletariatas 
perims valdžią revoliu
cijos keliu. Tačiau vė
liau Marksas pats ne
betikėjo į šią savo "ti
kėjimo tiesą". Jisai su
tiko, kad tam tikruose 
aukštos kultūros kraš
tuose galima pasiekti 
proletariato pergalės be 
revoliucinės prievartos. 
Bet kągi tokiomis sąly
gomis reikštų "prole
tariato pergalė"? O tai

būtų ne kas kita, kaip 
proletariato nariai pa
laipsniui pakyla į val
dantį sluoksnį ir jį kas 
kartas labiau persun
kia, kad pasiektų daly
vavimo valdyme. O tai 
reiškia ne ką kitą, kaip 
pramonės darbininkų kla
sės susidarymas ir jos 
palengvas iškopimas į 
valdžios funkcijas. Tai 
yra istorinės raidos tie
sa, kurią patvirtina so
cialinio gyvenimo tikro
vė. Su šia visuomeni
niame gyvenime išryš
kėjusią tiesa susitinka 
visi tie mūsų socialinio 
gyvenimo tyrinėtojai, ku
rie seka ir analizuoja 
mūsų visuomenės raidos 
santykius: nuo Aristo
telio iki jėzuito Mosca, 
nuo Sorelio iki Parėto, 
nuo Sombart’o iki T. 
Peutz'o. Ir tiems visuo
menės mokslo tyrinėto
jams nereikėjo milijonų 
žmonių gyvybių, jų krau ■ 
jo aukos, žmonių nuže- 
minmo, jų išniekinimo 
ir milžiniškų krašto tur
tų pavertimo pelenais, 
paliekant žmones be pas
togių ir juodos duonos 
kąsnio. Ar šie nuogi gy
venimo reiškiniai neby
loja į tų žmonių širdies 
jautrumą ir sąžinės bal
są, kad pasirinktoji re 
voliucinė kryptis veda

SIBIRO TREMTINĖS
UŽRAŠAI...
Stefanija Rūkienė, VERGIJOS KRYŽKELIUOSE. 

Viršelio aplankas Algio Muliolio. Iliustracijos tekste 
Vidos Stankuvienės. Knyga 444 puslapių, kaina 5 dol. 
Kietais viršeliais — 6 dol.
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dar vis į didesnio bar
barizmo klaikumą.

Maždaug prieš šimtą 
keturiasdešimt metų 
Adomas Mickevičius, ap
rašinėdamas tremtinių 
kelią į Rusiją, lygina šį, 
kaip jis rašo, tuščią ir 
baltą kraštą su popie
riaus lakštu, kuris guli 
parengtas rašymui. Bet 
kas jame rašys, klausia 
poetas, šventas Dievo 
pirštas ar senas Dievo 
priešas? Jeigu Dievo 
pirštas, tai jis gerus 
žmones pavers raidė
mis, šie žmonės bus Die
vo liudytojai ir jo tie
sos skelbėjai. Jeigu Die
vo priešas, tai jis kardu 
įrėš, kad žmonių gimi
nę reikia pančiais apkal
ti. Nūdieninė gyvenimo 
tikrovė davė atsakymą į 
šį Mickevičiaus klausi
mą. Į Rusijos tuščią la
pą rašo senas Dievo prie 
šas. Jis rašo naują evan-
geliją, skelbdamas ją vi
sai savo visuomenei, bet 
ne meilės ir tiesos, o ne 
apykantos ir melo, kerš
to ir smurto, pasityčio. 
jimo ir išniekinimo, žmo
gaus nuvertinimo iki pat 
žemiausio laipsnio ab
surdiško svaigulio pro
pagandą. Bolševizmas 
yra ne tuo baisus, kad 
nuskurdina žmogų me
džiagiškai, bet tuo, kad 
žudo žmoguje tiesos mei
lę. Nepripažindamas 
žmoguje jokių amžinų 
principų ir jokios am
žinos prigimties, jis ren
kasi tiesos mastu šian
dieninę turimą jėgą ir 
jai palenkia žmogaus są
žinę, transcldentinį il
gesį ir mąstymą.

Šitokią klaikią žmo
gaus dvasios būseną at
skleidžia savo knygoje 
Vergijos Kryžkeliuose" 
Stefanija Rūkienė. Ji ne
sprendžia didelių filo
sofinių problemų. Ne
analizuoja jokių teore
tinių socialistinio mark' 
sizmo metmenų ir žmo
nių samprotavimo bū
dų bei metodų. Visą so
cialistinio marksizmo 
skelbiamą evangeliją ji 
griauna realiais gyveni
mo pavyzdžiai. Štai kaip 
taikliai ji kalba apie žmo
gaus išnaudojimą: "Ten

(Nukelta į 4 psl.)
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(Atkelta iš 3 psl.) 
žmogus žmogaus gal ir 
neišnaudoja, bet žmogų 
išnaudoja sovietinė vals
tybė ir valdančioji kla
sė. Nuo darbininko ji di
ria devynius kailius". 
(236 psl.) Arba kitoje 
vietoje savo kolchozinę 
padėtį ji šitaip apibūdi
na: "Mūsų kolchozas va
dinasi 'Luč Naryma’ — 
Narymo spindulys. Koks 
šaunus raudonojo dvaro 
vardas. Tas spindulys 
mums ’švietė’ ir 'šildė’ 
šešiolika metų, o mes sa
vo kruvinu prakaitu ir 
nekaltomis gyvybėmis 
apmokėjome komunisti
nio gyvenimo praktikos 
sąskaitas. Mes badavo
me, o kai kas prabangiai 
gyveno ir tuko (172psl.) 

Labai dažnai iš dau
gelio lietuvių gyvenančių 
Amerikoje tenka girdėti, 
kad jie puikiai pažįst'a ko
munizmą ir be reikalo 
kai kurie laikraščiai dar 
bando vis apie be galo 
aiškų klausimą rašyti ir 
iš naujo aiškinti. Tuo 
klausimu Stefanija Rū
kienė šitaip pasisako: 
"Mes buvome dar vai
kai ir visai nepažinome 
komunistinio režimo. 
Kad pilnai atsivertų žmo
gui akys, reikia labai 
daug pamatyti, viską pa
tirti ant savo kailio, rei
kia pereiti ugnį ir van
denį, reikia susitikti su 
giltine ir giliai pažvelg
ti jai į akis, — tik tada 
galima turėti pilnesnį su- 
pratimą apie ruošiamą 
visam pasauliui raudo
nąjį rojų. Laisvas pasau
lis nieko neišmano apie 
komunizmo užmačias ir 
ketinimus (134 psl.)

Sovietų Sąjungos ve
damoje propagandoje la
bai dažnai kartojama, 
kad ji yra pasiekusi aukš • 
tą visų fizinių darbų at
likime pažangos laipsnį. 
Apie tą dalykų padėtį au
torė "Vergijos Kryžke
liuose" šitaip išsireiš- 
kia: "Sunkus darbas, bet 
jį dirba daugiausia tik 
vienos moterys. Tuojau 
medį apkasame, smul
kesnes šakneles kirviu 
apkertame, o medžio vir
šūnėje užneriame vir
vę. Po to, pakišame po 
medžio šaknimis buomą 
ir bandome medį versti, 
o užnertą už viršūnės 
virvę viena darbininkė 
sutartinai traukia že
myn. Taip ir šoka pen
kios bobos su dalbomis 
aplink medį — tai sovie
tiškas buldozeris " (427 
psl.). Sis vaizdingai nu
pasakotas darbo meto
das be jokių komentarų

IŠNIEKINTO 
ŽMOGAUS 
LIUDININKĖ

aiškiai byloja apie So
vietų Sąjungoje techni
kos pažangą.

Sovietų Sąjungos pro
pagandos žmonės mėgs
ta sakyti, kad jų santvar
koje visi piliečiai gauna 
darbą pagal savo specia
lybę ir sugebėjimus. 
Šiuo reikalu buvusioji Si
biro tremtinė S. Rūkiė- 
nė šitai išsireiškia: 
"Tremtiniams profesio
nalams neleido dirbti sa
vo profesijose. Buvusi 
Lietuvos Švietimo mi
nistro inž. K. Šakenio 
žmona gydytoja keleris 
metus dirbo miškuose. 
Tik vėliau, persikėlusi į 
rajono centrą, ligoninė
je gavo valytojos darbą. 
Taip lietuviai gydytojai 
nešė sunkų vergijos jun
gą kartu su savo broliais 
kurie sirgo ir mirė be jo 
kios mediciniškos pa
galbos. Tik dėl juoko 
sovietinėje konstitucijo
je parašyta, kad visi dir
ba pagal savo profesi
jas ir sugebėjimus" (114 
psl). Ir gal būt teisin
giausiai Sovietų Sąjun
gos propagandos apašta
lavimo darbą knygos au
torė apibūdina šitokiu iš
sireiškimu: "Niekas pa
saulyje taip nemeluoja ir 
neveidmainiauja, kaip ko
munistai. Mus suimant 
liepė pasiimti šiltus dra
bužius ir įsidėti maisto. 
Tai buvo lyg žmonišku
mo mostas. O dabar vis 
ką iš vyrų atėmė, kad 
juos iš pirmos dienos ba
das ir šaltis pasitiktų" 
(109 psl.)

Bendrai paskaičius 
knygą: "Vergijos Kryž
keliuose" tenka pasaky
ti, kad joje visu tikro
vės nuogumu yra paro
dyti Sovietų Sąjungos 
tikrieji jos propagandos 
melo pagrindai. Sovie
tų Sąjungoje melas virs - 
ta žmonių santykiavimo 
būdu ir priemone tarp sa
vųjų, tautos praeitimi 
jos kultūra ir taip pat 
su svetimaisiais kraš
tais. Ir gal būt baisiau
sia yra toji savybė, kad 
žmoguje norima įdieg
ti ir išauklėti meilė me
lui. Melą norima pavers
ti elgesio norma.

"Vergijos Kryžke
liuose" parodyta didelė 
dalis sovietinio gyveni
mo tikrovės, kurioje 
žmogus yra degraduo
tas už žmoniškumo ri
bos. Dideliais ir tragiš
kais išgyvenimais at
skleistas visuotinių ir 
masinių nusikaltimų 
prieš žmoniškumą liudi
jimas. Ir tie, kuriems 
šiandien sovietinė san
tvarka atrodo yra su-

švelnėjusi, ir tiems, ku
rie deklaruoja, kad rau
donojo siaubo teorinius 
pagrindus pakankamai 
gerai pažįsta, patartina 
atidžiai knygą paskai
tyti. Joje iškelti faktai ir 
dėstomos mintys įneš į 
mūsų lietuviškosios vi
suomenės galvojimą ryš
kesnių pragiedrulių, ku
rie paskatins daugiau su
sirūpinti laisvojo pasau
lio žmonijos likimu ir 
jos mąstymo būdu. Šian
dien žmonija skaudžiai 
pasigenda dviejų daly, 
kų: laisvės ir žmoniš
kumo. Laisvė žmogui 
yra tikroviškas dalykas, 
kaip duona alkano ar svei
kata ligonio sapnuose, 
Gražiai skamba Roose- 
velto laisvės įrašytos 
Tautų deklaracijoj:lais
vė kalbėti, laisvė tikė
ti, laisvė nuo skurdo, 
laisvė nuo baimės. Ar 
daug tokių žmonių Sovie
tų Sąjungoje, kuriems 
šitos laisvės tik sapnuo
se tedežiugina. Laisvo
jo pasaulio lietuviai ne
turi priemonių, kurio
mis būtų galima padė
ti savo broliams ir se
serims gimtajame kraš
te, kad šios keturios 
laisvės iš sapnų pasau
lio grįžtų į gyvenimo tik
rovę. Bet laisvojo pa
saulio lietuviai turi ti
kėjimą į nelygstamąją 
žmogiškąją vertę. Ši kil
nioji žmogaus savybė įri- 
kiuoja mus į tas už žmo
gaus humaniškumo ko
votojų eiles ir suteikia 
dvasinės stiprybės, kad
S. Rūkienės knygoje 
"Vergijos Kryžkeliuo
se" suminėti Sibire žu
vę lietuviai būtų visados 
mūsų su didžia pagarba 
prisimenami ir kad mes 
laisvame pasaulyje gy
vendami kauptume visas 
galimas pastangas ir 
priemones, kad ateityje 
mūsų kraujo broliams ir 
seserims šitoks žiaurus 
likimas nebepasikarto
tų. Ir galbūt šioje knygo
je paskleistos mintys 
pažadins atkreipti di
desnį dėmesį į prieš 20 
metų organizuotos tautų 
bendruomenės pirmą 

kartą pasaulio istorijoje 
paskelbtą visoms tau
toms bendrą idealą, kad 
visi žmonės ir visi drau
gijiniai veiksniai jį nuo
latos prieš akis turėtų, 
mokymu ir auklėjimu ug
dytų pagarbą žmogaus 
teisėms ir laisvėms, o 
pažangiomis valstybinė
mis ir tarptautinėmis 
priemonėmis užtikrintų 
jų visuotinį ir veiksmin
gą pripažinimą ir pritai
kymą visame pasaulyje.

Stefanija Rūkienė: 
Vergijos Kryžke
liuose. Sibiro trem
ties užrašai. I dalis. 
Mecenatas - Dr. J. 
Dauparas. Išleido 
Vilties draugija Cle
velande 1968 m. 443 
psl. kaina 5 dol. (kie 
tais viršeliais - 6 
dol.)

SIBIRO TREMTINIAMS 
VAKARAS

Lietuvių Tautinis Akade
minis Sambūris Chicagoje 
kovo 15 d.-, 7 vai. vakaro 
Jaunimo Centro salėje ren
gia Stefanijos Rūkienės 
knygos: "Vergijos Kryžke
liuose’’ įvertinimą ir jos bū
dingų momentų išryškini
mą.

Programoje: Literatūros 
dėstytoja Aldona Augusti- 
navičienė iš Clevelando api
būdins knygos literatūri
nes savybes.

Autorė Stefanija Rūkie
nė padarys pratartį apie 
Sibiro tremtinių likimą Si
bire ir grįžusiųjų dabartinę 
padėtį Lietuvoje.

Knygos išleidimo mece
natas dr. Juozas Dauparas 
pasakys autentišką žodį, 
kodėl jis skyrė 1000 dolerių, 
kad minėtoji knyga pasiek
tų mūsų skaitančią visuo
menę.

Lituanistinio Pedagoginio 
Instituto studentai atliks iš 
knygos; "Vergijos Kryžke
liuose”, dir. Domo Veličkos 
sukurtą montažą. Vaidybi
nę ir meninę dalį apipavida
lins Argentinos lietuvis ak
torius J. Valentinas Lietu
viškoji visuomenė maloniai 
kviečiama į minėtą paren
gimą atsilankyti ir tuo pa
čiu paskatinti rengėjų pa
stangas.

ALYTAUS GIMNAZIJOS 
JUBILIEJAUS REIKALU

Skaitydamas šių me
tų "Draugo" 56 numerį 
užtikau p. V. Volerto 
straipsnį "Vėl vienos 
gimnazijos jubiliejus" iš 
kurio sužinojau, kad šių 
metų lapkričio mėnesį 
28 ir 29 dienomis Chica
goje yra ruošiamas 50 
metų nuo Alytaus gimna
zijos įkūrimo minėji
mas. Ta proga yra daro
mas Alytaus gimnazijos 
mokytojų bei buvusių mo
kinių suvažiavimas. Su
važiavimo rengėjai nu
statė 12 dolerių mokes
tį, iš kurių 2 doleriai 
eina rengimo išlaidoms 
padengti, gi likusieji 10 
dolerių — Lietuvių Fon
dui paremti.

Būdamas alytiškis aš 
irgi noriu šiuo reikalu 
pasisakyti. Man atrodo, 
kad rengėjų komitetas 
yra sudarytas konkre
čiam tikslui atsiekti, bū
tent, suruošti gimnazi
jos 50 metų minėjimą, 
kviečiant jame dalyvau
ti visus buvusius moky
tojus bei mokinius. Ši
toks komiteto darbas yra 
užgirtinas ir visų alytiš
kių remtinas. Tačiau Lie
tuvių Fondui aukos pri
jungimas prie registra
cijos mokesčio yra ne 
vietoj, nesiderina nei su 
rengėjų komiteto pa
skirtimi, nei su laisvo 
apsisprendimo princi
pu. Tie, kurie nori Lie
tuvių Fondui aukoti, gali 
atskirai ir savo noru 
tai padaryti ir, gal būt, 
net didesnėm negu 10 do
lerių sumom. L. Fondui 
aukas rinkti prisidengus 
registracijos mokesčiu 
netinka.

Ponas V. Volertas sa
vo straipsnyje iškelia ge
rą mintį. Jis siūlo šio su
važiavimo proga išleisti 
Alytaus gimnazijos is
toriją - studiją. Ši jo 
mintis yra įdomi, kons
truktyvi ir būtų gerai, 
kad rengėjų komitetas ja 
susidomėtų. Ar nebūtų 
geriau, jeigu rengėjai su
rinktus registracijos pi
nigus panaudotų šio su
manymo vykdymui? Po
no V. Volerto idėja yra 
verta visų alytiškių dė
mesio ir aš linkiu ren
gėjų komitetui ją įgyven
dinti.

Dr. Danielius Degesys

NEPRAKTIŠKI ŽMONES
Jei kas dažniau pavar

to lietuviškus laikraš

čius tai paskutiniųjų ke
lių mėnesių bėgyje bus 
tikrai pastebėjęs kiekvie
name iš jų redaktorių 
nusiskundimus: pašto
išlaidos pabrango, popie
rius pabrango, skaityto
jų mažėia, pinigo nėra... 
ir t.t. ir t.t. Akylesnis 
skaitytojas dar galėtų 
pridėti: mažėja ir bend
radarbiu skaičius!

Metų bėgyje tekdavo 
pastebėti mūsų spaudoje 
nuomonių, kad lietuviškų 
laikraščių turime per
daug. Tai būta visiškos 
teisybės balso. Buvo net 
praktiškai norodoma, ko
kie laikraščiai galėtų su
sijungti ir tuo pačiu su
stiprėti. Deja, jokie laik
raščiai nesijungė, bet 
vis redaktorių lūpomis 
verkšleno lėtai slinkda- 
mi mirtin. Keli jau mirė. 
Būtų tiesiog nepatogu 
pirštu durti į dar tebe- 
merdinčius ligonis, ar 
patiekti jų vardus. Ligo
niams reikia ramybės. 
Jų erzinti negalima.

Jei praeityje jie ne
paklausė rimtų ir prak
tiškų sveikatos patari
mų, greičiausia šian
dien nė operacija nebe
galėtų pagelbėti.

Ir kai lietuviškam laik
raščiui tokie sunkūs lai
kai atėjo — susilaukė
me dar vieno laikraščio. 
Pasirodė "Akiračiai", 
— kurių pasirodymo pro
ga kai kas nudžiugo, kai 
kas suabejojo, o kai kas 
(turėdamas daugiau prak
tiškos patirties) nusi
šypsojo.

To laikraštuko išėjo 
keturi numeriai. Nese
niai pasirodė 5 nr. arba 
keturi numeriai. (Nese
niai pasirodė 5 nr. arba 
šių metų 1 nr. Red.). 
Jame (kaip pats štabas 
paminėjo) rašė tautinin
kai, ateitininkai, santa- 
riečiai - šviesiečiai, 
skautai ir komjaunuo
liai. Atseit, laikraštu
kas grynai broliškas, pa
triotiškas ir labai demo
kratiškas. Laisvė,lygy
bė ir brolybė visiems!

Kiek teko girdėti, dau
gumos skaitytojų atsi
liepimai buvo neperdaug 
palankūs. Vieni laikraš
tuką pavadino anarchisti
niu, kiti beveik nihilis
tiniu, o treti net "hipių" 
vardą prisegė.

Po tokių atsiliepimų 
laikraščio markė, grei
čiausia, nekyla. Otaijau 
ženklas, kad "Akiračių" 
saulė mažai šildo. Nauja
gimis gimė labai blogose 
sąlygose, nepraktiškų re
daktorių rankose.

V. Šarka

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

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.
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ŠEŠTASIS VASYLIŪNŲ 

KONCERTAS BOSTONE
Mūsų tarpe tebegyve

na būrys valingų žmonių, 
kurie, nepaisydami aplin 
kos šalčio, nepaisydami 
net asmeninių nuostolių, 
dar vis neša lietuvių kū
rybinę kibirkštį į viešu
mą, dar vis tiki, kad yra 
vertybių, su kuriomis 
reikia toj viešumoj 
rodytis. Prie tokių va

Smuikininkas Izidorius Vasyliūnas. V. Maželio nuotrauka

lingu žmonių priskir
tinas smuikininkas Izi
dorius Vasyliūnas ir jo 
sūnus Vytenis M. Vasy
liūnas.

Kovo 2 d. 8 vai. 30 
min. vak. Bostone, Jor- 
dan Hall’e, Vasyliūnai 
surengė šeštąjįlietuviš- 
kosios muzikos koncer
tą. Turint galvoj kon
certų programų paren
gimo nelengvas sąlygas 
tenka iš karto pabrėž
ti, jog tai yra Sizifo kan 
čių darbas, neabejotina 
Vasyliūnų auka savo 
bendruomenei.

Šeštasis koncertas bu 
vo skirtas Gražinos Ba
cevičiūtės (Gražyna Ba 
cewicz) kūrybai, Lenki
joj ir už jos ribų pagar
sėjusiai smuikininkei ir 
kompozitorei, kuri buvo 
gimusi Lietuvoj, Višakio 
Rūdoj, 1913.11.5, o neti
kėtai mirė 1969.1.17 Var
šuvoje. Iz. Vasyliūnas, 
sūnaus Vyt. M. Vasy- 
liūno akompanuojamas, 
šiame koncerte smuika
vo III, IV ir V Gr. Ba
cevičiūtės Sonatas, su
kurtas smuikui ir forte - 
plonui.

Vakaro programoj lz. 
Vasyliūnas kompozito
rės sonatas taip apibū
dina: "Žvelgiant į Gra
žinos Bacevičiūtės smui 
ko sonatas, visų pirma 
krenta dėmesin jų per
dėm smuikinė technika. 
Būdama puiki, aukštos 
virtuozinės technikos 
smuikininkė, ji tai iš
reiškia ir savo kompo
zicijose. Greiti pasa
žai, akordinė technika, 
spiccato štrickai, piz

zicato, flažoletai, sul 
ponticello — yra nuo
latos jos naudojamos 
technikinės priemonės. 
Tačiau tai nėra tik sau 
tikslas, bet įrikiuota 
disciplinuotam estetiš
kam siekiui. Jos smuiko 
sonatose jaučiama stipri 
prancūzų muzikos įtaka, 
kuri reiškiasi didele ele 

gancija, kantilenos plo
nybėm, formos estetiš- 
kumu. Kanonas ir imita
cija yra jos mėgiama 
technika, sudaranti ir 
jos gana modernią har
moniją. Visa tai sujun
gus, gaunam kilnų, iš
laikytą, modernų klasiš
ką stilių, pilną gyvo 
jautraus polėkio, be ga
lo švelnaus sentimento, 
pilną estetiško šviežu
mo bei spalvingumo, o 
vietomis virtuoziško už
sidegimo bei tempera
mento. Jos sonatinė for
ma perdėm laisvai trak
tuojama. Toj formoj be 
veik nėra perdirbimo da
lies, o to vietoje kompo
zitorė mėgsta panaudo- 
doti perdirbimo tech
niką pačių temų prave- 
dime. Todėl jos visose 
sonatose randame iš
plėštus temų pravedi- 
mus — tiek ekspozici
joje, tiek reprizoje. Gr. 
Bacevičiūtė mėgsta nau
doti du tempus — pra
džioje ramų, o pojogrei 
tesnį ir audringesnį".

Sonatų aiškinimo pa
baigoj lz. Vasyliūnaspri 
duria: "Gražinos Bace
vičiūtės asmenyje turi
me didelį talentą, išau
gusį iš lietuviškų šak
nų, bet jau maitintą ir 
brandintą svetimos ap
linkos, kuri jį iškėlė į 
kultūrines viršūnes. Pir
mąjį momentą mes mi
nime su pasididžiavimu, 
gi antrąjį su nuoširdžiu 
dėkingumu ir giliu su
simąstymu".

Iš tikro, mūsų gimi
nystės ir ypač kultūri
nių palikimų bylos su 

lenkais, matyt, dar ne
greit baigsis! Lenkai 
yra patriotingesni, verž
lesni, gausesni, berods, 
ne taip sunkiai serga ma- 
žybės ir tarpusavio nie- 
kinimosi kompleksais, 
tad mums nelengva su 
jais kamuolius spardyti. 
Regim, net Amerikoj, 
kur tuo tarpu esam gana 
stiprūs, nepajėgiam iš 
lenkų atgauti nei Ad. Mic
kevičiaus, nei Kosciuš
kos, nei St. Moniuškos... 
Man regis, tas pat atsi
tiko ir su Gražina Ba
cevičiūte, lenkės moti
nos dukterim, kuri lais
va valia savo talentą ati
davė lenkams, nors jos 
tėvas buvo susipratęs ir 
patriotiškai nusiteikęs 
lietuvis (ilgesnį laiką 
dėstęs muziką Aušros 
berniukų gimnazijoje 
Kaune), nors jos brolis 
Vyt. Bacevičius, pianis
tas virtuozas ir lietu
vių muzikos novatorius, 
tvirtai apsisprendė už 
lietuvybę (tik nežinia dėl 
ko dabar mūsų visuome
nės pamirštas ir gal net 
ignoruojamas). Gr. Ba
cevičiūtė gražiai kalbė
jo lietuviškai, kurį lai
ką gyveno Kaune, buvo 
beveik tipinga gelton
plaukė lietuvaitė, bet... 
pati išvyko Lenkijon ir 
Lietuvon nebegrįžo. Ar 
gi dabar derėtų sudary
ti su lenkais naują bylą 
dėl jos kūrybinio paliki
mo? Iniciatyva gal ne
peiktina, bet, kaip man 
atrodo, ir šią bylą mes 
sopulingai pralaimė
sim...

Tačiau sveikintinas 
lz. Vasyliūnas, kad jis 
būriui Bostono lietuvių 
atskleidė nors dalelę Gr, 
Bacevičiūtės kūrybinių 
darbų. Reikia su juo su
tikti — visos trys sona
tos, savo visuma kapri
zingos ir smuikavimo 
technikos požiūriu sun
kios, yra sukurtos žmo
gaus, kuris smuiką, kaip 
muzikos padargą, pui
kiai pažino. Ar tuose kū
riniuose atskamba nors 
lašelis lietuvių dvasios? 
Vieną kartą sonatų pa
klausius, nelengva tvirtą 
atsakymą rasti. Galimas 
dalykas, lietuviškoji dva
sia slypi sonatų lyrizme, 
ypačiai jų antrosiose da
lyse. Gi savo visuma — 
tai jau ne Jul. Gaidelio 
sonatos, kuriose lietu
viška melodika per kran
tus liejasi, Bet muzi
kiniu požiūriu Gr. Ba
cevičiūtės sonatos yra 
tikrai įdomios, tikrai ne 
abejotinos vertybės 
smuiko literatūroj. Tik 
gal nuostaba, kad jos V- 
ji smuiko sonata, vien
tisas ir dailiai išbaig
tas kūrinys, yra gimi
ningiausia romantinei 
muzikai, tuo tarpu kai 
III—ji ir IV-ji, vadina
si, anksčiau rašytos, dau
giau atskambėjo moder
niosios muzikos harmo
nijas ir ritmiką.

Smuikininkas lz. Va
syliūnas, kaip visuomet 
ir Gr. Bacevičiūtės smui 
ko sonatų koncertą paruo
šė labai rūpestingai, su

(Nukelta į 6 psl.)

J. KELECiUS Abstrakcinė kompozicija

BARZDA, TEPTUKAS, SCENA
Apie du su sitikimus su Jonu Kelečium

Kiekvieną kartą, kai 
aš aplankau dailininką 
studijoje dirbantį, ro
dos, matau jo akyse dei
manto ašaras, kurios 
šviesoje suspindi įvairio - 
mis spalvomis, o kūri
niuose matau kalbančias 
sielas.

Ir kai kartą ilgą laiką 
stebėjau dailininką pie
šiantį portretą, aš ma
čiau jo judančias lūpas, 
įvairias veido išraiškas, 
lyg jis būtų kalbėjęs su 
modeliu, siekiąs įsi
skverbti į' jo vidinį pa
saulį.

Vienas meno mylėto
jas pasakojo, kad atsi
lankęs į dailininko paro
dą, jis pirmiausia stebi 
dailininką, jo laikyseną, 
kai jis pats apžiūri sa
vo paveikslus. Tas pade
da įsiskverbti į jo vidi
nį pasaulį, palengvina įsi
gyventi į jo kūrinius, pa
žinti kūrėją ir jo dar
bus.

O vienas meno kriti
kas sako, kad jam paro
da tik tada suskamba 
gražiausiais simfonijos 
garsais, kai jis mato ir 
dirigentą, atseit, daili
ninką.

Ir kai prieš kelis me
tus lankėm dailininko Jo
no Kelečiaus parodą, jis 
mums žiūrovams nebuvo 
lyg tas simfonijos orkest
ras be dirigento, nes 
mes jį gerai pažinojome 
kaip aktorių, dailiojo žo
džio menininką ir taip da
bar dažnai minimas žo
dis dialogas, buvo seniai 
užmegstas tarp jo ir pla
čiosios Chicagos visuo
menės. Todėl, tur būt, 
ir surengta paroda turė
jo didelį pasisekimą.

Dabar, kai jis ruošia 
antrąją savo dailės kū
rinių parodą, kuri bus 
atidaryta kovo 15 d. Jau
nimo centre esančioje 
Čiurlionio galerijoje ir 
kurios rengėjai yra Fi
listerių skautų sąjunga, 
su Vladu Būtėnu apsi
lankiau jo dailės studi
joje.

Nebeprisimenu, kaip 
dailininkas atrodė be 
barzdos, tada nebuvome 
ir pažįstami, bet ji man 
yra jo vidinio pasaulio 
dalies išraiška, ir jei aš

VYTAUTAS KASNIŪNAS 

mokėčiau piešti portre
tus ir reikėtų atvaizduo
ti charakteringą savo 
nuoširdumu, kuklumu lie
tuvį, jį pasirinkčiau mo
deliu.

Apžiūrint jo paveiks
lus dailininkas pasakojo, 
kad jis mėgsta paprastą
jį žmogaus gyvenimą, o 
išdailintas frontinis fa
sadas niekados nežavė
jo ir nežavi, nes čia 
daug dirbtinumo. Todėl 
dažnai išklysdamas į ne
turtingųjų gyvenamus 
kvartalus, ten vaikštinė
damas ir susitikdamas 
su žmonėmis, jis žavisi 
natūralumu, nemeluotu 
nuoširdumu ir jam kaip 
aktoriui ir dailininkui 
yra didelė dvasinė at
gaiva.

Ir besikalbant menasi 
dabar visa jo, kaip akto
riaus vaidyba, jo sukur
ti personažai, lyg atėję 
į sceną iš gatvės, šei
mos, iš kasdieninės na
mų aplinkos.

Besikalbėdami klau
siame, kas labiau trau
kia, kur daugiau šir
dis linksta, kur paguoda 
ir nusiraminimas, kur 
gyvenimo džiaugsmas, 
kai menininkas kasdie
niame gyvenime susidu
ria su dviem meno ša
kom: dailininko ir akto
riaus.

Barzdotame veide 
akys suspindėjo perlu. 
Per grindis slenka lėti 
žingsniai.

Vienas kitą papildo, 
vienas kitam tarnauja, 
— ir jis sustoja prie pa

J. KELECiUS Pajūryje

veikslo. Juk ir spalvos 
kalba, o žodis ieško vai
vorykščių gamos. Ame
rikietis rašytojas J.G. 
Holland sako, kad me
nas yra arčiausiai prie 
Dievo, prie tiesos. Sce
na buvo ir pasilieka ma
no gyvenime neišsakyta 
pasaka, džiaugsmo ša
lis, širdies meilė. Bet 
visą tai žodžiais negali 
išsakyti, reikia išgyven
ti.

Ką scenoje veiksmais 
parodai, žodžiais išsa
kai kurdamas gyvą vei
kalo charakterį, tą patį, 
tik kitoje formoje atlieki 
ir dirbdama s prie mode
lio. Spalvų žaisme ieš
kai tik vieno — išraiš
kos, vidinio antspalvio, 
charakterio spindesio.

Krypsta kalbos apie 
traktą, į kurį jis palinko 
įtaigojamas Dailės insti
tuto lektorių. Čia atsi
veria platus pasaulis, 
daug galimybių atsiran
da. Ieško kelio tarp abs
traktinio meno ir rea
laus pasaulio, apčiuo
piamesnio gyvenimo.

Neseniai mes jį ma
tėme vaidinantį scenoje, 
ką tik grįžo iš Clevelan 
do gastrolių.

Šį kartą jį susitiksi
me Čiurlionio galeri
joje. Žinia, bus skirtin
gas nuo to pasaulio, kur 
uždanga skiria ir sujun
gia su žiūrovais.

Girdėsime jo spalvų 
simfoniją, matysime ir 
patį dailininką Joną Ke 
Iečių nulipusį nuo meno 
pedestalo ir esantį mū
sų tarpe.
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VASYLIUNŲ 
KONCERTAS

(Atkelta iš 5 psl.) 
sąžiningo muziko kruopš
tumu. Atrodo (nepažinda
mas sonatų tekstūros, ne 
gali išvengti to "atro
do"), jis nesunkiai įveikė 
ir visus techniškuosius 
sonatų sunkumus. Subti
lus ir jausmingas jis bu 
vo lyrinėse sonatų daly
se. Tai jau nuo seno pa
žįstama Iz. Vasyliūno 
smuikavimo stiprybė. 
Bet laisvai ir plačiai pra
skambėjo ir dramatinės 
Gr. Bacevičiūtės kompo
zicijų linijos. Didesnio 
aiškumo, grynesnio iš
baigimo gal galėtumėm 
pasigesti tik greitosiose 
sonatų dalyse. Tačiau 
bendras koncerto įspū
dis — malonus, aiškiai 
prašokąs vidutiniškumo 
lygį. Be abejonės, tai nau
jas žiedas Iz. Vasyliūno 
muzikinėj veikloj.

Vyt. M. Vasyliūnas,tė
vo akompaniatorius, taip 
pat visu rimtumu buvo 
išstudijavęs Gr. Baceyi- 
čiūtės sonatų forteplono 
dalis, kuriose irgi slypi 
nemenki skambinimo 
technikiniai sunkumai. 
Tartum nejučiom jis 
išaugo į subtilų akompa- 
navimo meno meistrą. 
Tik šį kartą (anksčiau 
to lyg nebūdavo) Vyt.
M. Vasyliūnas buvo per 
garsus lyrinėse sonatų 
dalyse. Klaviatūros už- 
gavimo "svoris" buvo 
ypač girdimas V-sios so 
natos antrojo daly, kurią 
smuikininkas smuikuoja 
stygas pridengęs slopin- 
tuvėliu (sordina). Ar tai 
buvo mažoko susigroji- 
mo atgarsis? Aplamai 
gi, turint prieš akis 
visą koncertą ir jo pa
rengimo sunkumus, Vyt.
M. Vasyliūnas, kaip mu
zikas, pasirodė tėvui to
lygus bendras.

Kamerinė muzika tik 
retai kada pritraukia 
pilnas sales klausytojų. 
Nebuvo tiršta jų ir šeš
tajame Vasyliūnų kon
certe. Emigracija, vis 
dėlto, regimai nestokoja 
nuodo, kuris po truputį 
naikina mūsų dvasią. Va- 
syliūnų lietuviškosios 
smuiko muzikos koncer
tai tikrai nusipelno, kad 
klausytojų juose būtų 
nors trigubai daugiau, 
negu šį kartą jų atsilan
kė. į viešumą, į žino
mas koncertų sales, iš 
nešti lietuvių muziką — 
tai sunkus menininko dar
bas nemenka jo asmeni 
nė auka. Argi sunku tai 
suprasti? Gal ir dėl to, 
kad nepaiso savos visuo
menės abejingumo, Iz. 
Vasyliūnas ir jo sūnus 
Vytenis laikytini valin
gos dvasios vyrais. Tie 
jų šeši koncertai paro-

VAIZDAI IŠ KAZIUKO MUGĖS CHICAGOJE

DIRVA

Kaip ir kiekvienais metais, šiemet vėl minia žmonių užpildė Kaziuko mugę Chicagoje išpirkdama be
veik visus skautų ir skaučių pagamintus rankdarbius. Z. Degučio nuotrauka

dė, kad ir lietuvių smui
ko literatūra jau nėra 
vargana. St. S.

RADIJO BALIUS

Kovo 16 d., seniausia lie
tuviška Stepono ir Valenti
no Minkų radijo programa 
Naujoje Anglijoje minės 
savo 35 metų sukaktį. Ta 
proga rengiama metinė ta
lentų popietė ir rinkimai 
"Miss Lithuania of N. E.’’ 
Balius įvyks So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Klubo Au
ditorijoj, 4 vai. po pietų.

Talentus ir geriausius šo
kėjus atrinks Aleksandra 
Gustaitienė, Ona Ivaškienė, 
Gintaras Karosas, Juozas 
Rentelis ir Elena Valiuko- 
nienė.

Vakare toj pačioj salėj 
bus balius.

Lietuvos gen. konsulas dr. P. Daužvardis atidaro Kaziuko mugę 
Chicagoje. J. Gierštiko nuotrauka

• Feljetono konkursui, 
kurį paskelbė Meno Darbuo
tojų ATVANGA, kūriniams 
prisiųsti terminas baigėsi 
1969 m. vasario 15 d.

Gauta net 26 rašiniai, ku
rie jau pasiųsti į Clevelan- 
dą, kur sudaryta jury ko
misija: Viktoras Mariūnas, 
Kęstutis Gaidžiūnas ir Pet
ras Maželis, juos skaito ir 
geriausių feljetonų auto
riams paskirs premijas.

Premijuotieji ir atrink
tieji spaudai feljetonai nu
matoma išleisti atskiru rin
kiniu.

PRASMINGAS 
ĮAMŽINIMAS

1968 m. gruodžio 25 d. 
Washingtone, D. C. mirė ži
nomas Lietuvos teisininkas 
humanistas, Vytauto Di
džiojo ir Vilniaus Universi
tetų Teisių Fakulteto profe
sorius Vladas Stanka-Stan- 
kevičius. Jo vardui įamžin
ti Washingtone gyvenantie
ji bendradarbiai ir pažįsta
mi suaukojo Lietuvių Fon
dui $200.00. Visi jo buvu
sieji studentai, o ypač Bal
tijos Universiteto studen
tai ir bendradarbiai, ku
riems teko velionį pažinti ir 
įvertinti, kviečiami prisidė
ti savo aukomis, kad šį pra
dinį įnašą LF padidinus. LF 
andesas: 6643 So. Maple- 
wood Avė., Chieago, Illinois 
60629. (Sk.)

Vliko valdyba, pra
ėjusio Vliko seimo įpa
reigota paruošdinti eilę 
studijų apie okupuotoje 
Lietuvoje vykdomą rusi 
fikaciją, sudarė temų są 
rašą rengtinoms studi
joms, būtent:

1) Dirbtinis rusų kie
kio Lietuvos gyventojų 
tarpe didinimas ir jo 
grėsmė Lietuvos tauti
niam savitumui;

2) Rusų įsitaisymas 
ir vaidmuo vadovaujamo 
se pozicijose Lietuvoje: 
įstaigose, įmonėse, ko
munistų partijoje, jos 
pagalbinėse organizaci
jose ir rusų lemiamos 
vidaus bei tarptautinės 
politikos propagandoje;

3) Dirbtinis rusų me
no kultūros skiepijimas 
Lietuvoje per:

a. rusų vadovaujamą 
meninės kūrybos ir ta
lentų ugdymo vairavimą,

b. visų rūšių kūrybi
nės veiklos įjungimą į 
rusų vadovaujamą orga
nizacinę sistemą,

c. monopolines privi
legijas rusų meninei 
kultūrai sklisti Lietuvos 
periodinėj bei neperio
dinė j spaudoj, radijo bei 
televizijos programose, 
dramos bei kino teatruo
se ir mėgėjiškuose me
ninės veiklos sambūriuo 
se,

d. varžymą galimybių 
pažinti rusų kontrolės ne - 
pasiektų kraštų meninės 
kultūros apraiškas.

4) Rusų įtaka Lietuvos 
mokslo plėtroje per aukš
tųjų mokyklų bei mokslų 
akademijos kontrolę 
personalo, mokslinės li
teratūros ir mokslo dar
bų krypties pasirinkimo 
srityse;

5) Rusiško patriotiz
mo skiepijimas jaunojoj 
lietuvių kartoj per visas 
bendrojo lavinimo bei 
specialines mokyklas ir 
auklėjimo organizaci
jas:

a. šališkas Rusijos bei 
rusų tautos kilnumo ir 
pranašumo išaukštini
mas,

Vyr. skautininkas VI. Vijeikis ir Lituanicos tunto tuntininkas J. 
Paronis nusileidę "mėnulyje" (Chicagos skautų Kaziuko mugėje). 

J. Gierštiko nuotrauka

Ruošia studiją apie Lietuvos 
rusifikaciją

Gen. konsulas dr. P. Daužvardis ir ponia Kaziuko mugėje.

Lituanicos tunto stalas Kaziuko mugėje. J. Gierštiko nuotrauka

b. prorusiška propa
ganda persunktas Rusi
jos ir rusų komunistų 
partijos istorijos dėsty
mas; carų laikais sukur
tos, dabar dar praplės
tos rusų imperijos (da
bar vadinamos "sąjun
gos) ūkinės bei karinės 
galybės išaukštinimas 
Rusijos politinės-ūki- 
nės geografijos dėsty
me,

c. Lietuvos istorijos 
bei geografijos Rusijos 
šešėlin įstumtų nuotru
pų dėstymo įjungimas tik 
į Rusijos istorijos bei 
geografijos dėstymo pro 
gramą,

d. perdėtai sutirštin
tas rusų kalbos moky
mas ir rusų literatūros 
dėstymas,

e. mokyklose naudoji 
masis beveik vien rusų 
autorių parengtais vers
tiniais vadovėliais,

f. privilegiškai išplės
tas tinklas mokyklų ru
sų dėstomąja kalba

6) Rusų kalbos varto
jimo spraudimas į įstai
gas, įmones, posėdžius, 
susirinkimus; skatini
mas rusų kalbos sekimo 
naujų lietuvių kalbos žo
džių daryboje; kėsinima
sis net pačią lietuvių kal
bą kildinti iš rusų kal
bos.

7) Lietuvos vieto
vėms, gatvėms, aikš
tėms bei kitoms vie
šoms vietoms rusų as
menvardžių bei šiaip ru
siškų pavadinimų segi
mas ir rusų - bolševi
kų įžymybėms pamink
lų Lietuvos miestuose 
statydinimas.

8) Mažosios (Prūsų) 
Lietuvos vietovardžių vi
siškas pakeitimas gry
nai rusiškais ir to kraš 
to pavertimas ištisine ru
sų kolonija.

Vliko valdyba jau taria 
si dėl tų studijų rengimo 
su atitinkamai kompeten
tingais asmenimis. Stu
dijų rinkinį redaguoti 
yra pakviestas ir apsi
ėmęs prof. dr. Jonas Pu 
žinąs. (ELTA)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•*■■■■■■■■■■■■*■■■■■

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($5,000.00 ar daugiau, įdedant po $500.00)

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po $1,000.00)

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

1/2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747
_ OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;

- Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

INSUREO

ANTANAS
SMETONA
Šiais metais minint Lietuvos Respublikos Prezidento 

Antano Smetonos 25 metų mirties sukaktį, geriausiai su 
jo asmeniu ir to laiko Lietuvos gyvenimu susipažinsite 
skaitydami Aleksandro Merkelio parašytą monografiją — 
ANTANAS SMETONA, kurią išleido Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga.

Tai milžiniškas veikalas, 786 puslapių, gausiai ilius
truotas ir kainuoja tik $12.50. Monografijos liko tik labai 
nedidelis skaičius, tad norintieji Įsigyti, pasiskubinkite, 
nes nauja lajda nebus spausdinama.

Monografijoje dėstoma A. Smetonos visuomeninė, 
politinė ir kultūrinė veikla per visus keturius dešimtme
čius (1904-1940) ir ją pilnai galima pavadinti Lietuvos 
monografija. Knygoje daug dokumentacijų ir minimi 
trumpiau ar plačiau virš 1200 asmenų. Aprašomi lemtingi 
Lietuvai Įvykiai — Lenkijos, Vokietijos ir Sovietų Są
jungos ultimatumai ir okupacija.

Monografiją dar galima gauti užsisakant paštu ir 
prisiunčiant $12.50 čekiu ar perlaida:

DIRVA, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 44103 
arba tiesiog per ALT S-gos iždininką:

K. POCIUS, 3908 Fir St., East Chieago, Ind. 46313

Siunčiu $12.50 ir prašau man atsiųsti A. Merkelio 
parašytą Antano Smetonos monografiją.

Pavardė: ...................................................................................

Adresas: ...................................................................................

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i
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PERSITVARKO PLB 
VALDYBA

PLB valdyba yra neteku
si dviejų savo narių: 1969. 
I. 23 mirė pirm. a. a. Juo
zas J. Račiūnas ir 1969. II. 
3 pareiškimu pasitraukė 
PLB kultūros tarybos pirm, 
dr. Antanas Klimas. Tai at
vejai, kuriuos tvarko PLB 
konstitucijos 21 str.: "Val
dybos nariui dėl kurių nors 
priežasčių nustojus būti 
Valdybos nariu, jo vieton 
įeina daugiausia iš eilės bal
sų gavęs kandidatas”.

Pasirėmus šiuo straips
niu, į PLB valdybą įeiti pa
kviesti abu kandidatai — 
Aleksas Laikūnas ir dr. Al
girdas Nasvytis. PLB val
dybos narių naujas pasiskir
stymas darbo sritimis ir 
pareigomis įvyks 1969 m. 
kovo 15 d. posėdy.

Posėdžiui pateikta tokia 
darbotvarkė: 1. protokolo 
tvirtinimas, 2. PLB valdy
bos narių pasiskirstymas 
darbo sritimis ir pareigo
mis, 3. PLB konstitucijos 
keitimo projektas — ref. A. 
Rinkūnas, 4. parengiamieji 
veiksnių konferencijos dar
bai — ref. St. Barzdukas ir 
dr. H. Brazaitis, 5. PLB val
dybos narių pranešimai ir 
keliamieji klausimai, 6. sąs
kaitų tvirtinimas, 7. eina
mieji reikalai.

• Dr. Geručio, Lietuvos 
Pasiuntinybės Šveicarijoje 
patarėjo, pagerbimas ir jo 
redaguoto veikalo "Lithua
nia” pristatymas Clevelan
do lietuvių visuomenei įvyks 
kovo 30 d., sekmadienį, 4 v. 
p. p. Chrystal Tower, 16000 
Terrace Rd. (prie Noble 
Rd.) "Party Room” 23-me 
aukšte.

Rengia Lietuvos Nepri
klausomybės Fondo įgalio
tinis Clevelande ir ALT 
S-gos Clevelando skyrius 
talkinami kitų organizacijų.

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

INSURED SAVINGS

HOME and 
REMODELING 

LOAN S

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

SOLISTAI I. STANKŪNAITĖ IR

A. GRIGAS CLEVELANDE

Solistė Irena Stankūnaitė

Šv. Kazimiero litua
nistinė mokykla kovo 
15 d. 7 v.v. rengia meti
nį koncertą. Šioje muzi
kos šventėje programą 
išpildys du žinomi solis
tai: Irena Stankūnaitė ir 
Algimantas Grigas.

Solistė Irena Stankų 
naitė nuo pat kūdikystės 
dienų gyveno muzikinėje 
atmosferoje. Brazilijoje 
Sao Paulo priemiestyje 
jos tėvų namuose buvo 
lietuvių muzikos cent
ras. Ten ji pradėjo pia
ninu skambinti ir moky
tis dainuoti, ten ir turė
jo pirmuosius pasirody
mus scenoje.

1949 m. atvykus į Š. 
Ameriką sol. Irena Stan
kūnaitė apsistojo Pitts
burghe, kur dainavo lie
tuvių radijo valandėlės 
programoj ir kiekvie
nam svarbesniam kon
certe. Čia solistė turė
jo ir rimtas studijas mu
zikos ir baleto. 1956 
m. studijavo New Yorko 
Muzikos Konservatorijo

je, po to tiek daug 
koncertavo įvairiuose 
miestuose pradedant nuo 
Bostono iki Miami. Lai
mėjusi du grožio konkur
sus gavo stipendiją moks
lui tęsti. Įsidėmėtina vie
ta Carnegie Hali, New 
Yorke, kur solistė daina
vo 1959 metais.

Solistė Irena Stankū
naitė baigusi studijas pa
mėgo ypatingai Rossini, 
Bellini, Donizetti, Mo- 
zartą ir Verdi. Savo ly
riniu - kolaratūriniu so
pranų dainuodama "pa
gauna" žmonių širdis, 
stengiasi parinkti pro
gramą, kad publika galė
tų suprasti, jaustų pa
sigėrėjimą, malonumą.

Antrasis koncerto so
listas Algimantas Gri
gas būdamas 16 metų pra
dėjo mokintis dainavimo 
pas buv. Lietuvos operos 
sol. A. Dičiūtė. Vėliau 
jis mokėsi maestro M. 
Scapio studijoj ir pas 
prof. A. Aster. Po to stu
dijavo Chicagos Konser
vatorijoje.

Chicagos Lietuvių Ope
ros buvo pakviestas išpil
dyti dvi roles La Travia
ta operoje: Barono Doup 
hol ir Tėvo Germont. 
Karnavičiaus "Graži
noj": Jaunas Bajoras ir 
D. Lapinsko "Maras": 
Dėdė Blinda. Solistas su 
pasisekimu koncertavęs 
visoje eilėje Amerikos 
miestų, išpildęs radijo 
ir TV programas. Be to, 
solistas Alg. Grigas, dai
navo Chicagos vyrų cho
re ir "Dainavos" ansamb
lyje.

Šv. Kazimiero lit. mo
kyklos tėvų komitetas 
prašo Clevelando visuo
mene ypatingai susido
mėti šiuo koncertu ir 
gausiai apsilankyti, (jr)

• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus susirinkimas Įvyks 
kovo 23 <1.. sekmadieni, 12 
vai. Lietuvių salėje (apati
nėje). Bus padaryti prane
šimai artėjančio ALT S-gos 
seimo ir kitais reikalais. Vi
si nariai kviečiami susirin
kime dalyvaut.

• Rekolekcijos Nauj. pa
rapijos bažnyčioje prasidė
jo kovo 9 d. Pirmą savaitę 
ves Tėv. J. Vaišnys, S. J. 
lietuviškai, antrą savaitę 
Tėv. Br. Markaitis, S. J. 
angliškai.

Rekolekcijų pradžia 7:30 
vai. kiekvieną vakarą.

Kaziuko mugė Clevelando praėjo praeitą šeštadienį dideliu pasisekimu. Aplankė apie 600 asmenų. Nuo. 
traukoje grupė jaunų skaučių praleidusios ilgus vakarus besiruošiant mugei... J. Garlos nuotrauka

• Į Balfo jubiliejinį sei
mą, kuris įvyks kovo 15-16 
dienomis Chicagoje, iš Cle
velando vyksta šie atstovai: 
skyriaus pirmininkas Edu
ardas Stepas (valdyboj iš
buvęs 16 metų), Feliksas 
Eidimtas, ilgametis Balfo 
darbuotojas, buv. pirm. Ka
zys Gaižutis ir senas visuo
menininkas Kazys Karpius, 
vienas iš Balfo steigėjų 
prieš 25 metus.

Taip pat šia proga į Chi- 
cagą vyksta Čiurlionio An
samblis su dirigentu muz. 
A. Mikulskiu, kuris seimo 
proga kovo 16 d. duos kon
certą.

• K. S. Karpius persikėlė 
į naują butą: 22701 Lake 
Shore Blvd. Apt. 410, Eu
clid, Ohio 44123. Telefonas 
261-0969.

STOKES PAGERBIMAS

Clevelando bur m i s t r o 
Stokes rėmėjai, gerbėjai ir 
šalininkai sumanė surengti 
jam iškilmingą pagerimo 
banketą, bet tą progą pa
naudoti sukėlimui ir jo po
litiškai veiklai stambią su
mą pinigų. Banketas įvyks 
balandžio 9 d., kiekvienas 
dalyvis bankete mokės po 
$100 įžangos. Tikima su
kviesti į banketą tūkstantį 
ar daugiau svečių.

Prieš tokį sumanymą pra
dėjo protestuoti respubliko
nų vadai, įrodinėdami, kad 
tai bus priverstinas išnau
dojimas šimtų asmenų ir 
firmų, kurios turi bent ko
kius ryšius, vietas, ir ką 
nors gamina miesto valdy
bai, nes jie bus veik varu 
priversti dalyvauti ir mo
kėti po $100 už vakarienę, 
bijodami nustoti "malonės”.

Respublikonai sugalvojo 
tą vakarą, kai Stokes rėmė
jai baliavos, surengti šešio
se miesto dalyse vakarie
nes, kuriose kviečiama vi
suomenė dalyvauti — mo
kant tik 98 centus už vaka
rienę !

Bijant nesusipratimo ko
kį tas šimtadolerinis banke
tas gali sukelti, iš rengimo 
komiteto išstojo du žymūs 

PRANEŠAME SAVO 
KLIJENTAMS

kad Garden’s Friend Co. ir Orwell Nursery 

savininkas, diplomuotas miškininkas, ZIGMAS 
DAUTARTAS, persikėlė į savo naujus rezi
dencinius namus

13070 Chillicothe Rd.
Chesterland, Ohio 44026

Ten yra steigiamas naujas medelynas, kuris 
aprūpins klijentus dekoratyviniais ir vaisi
niais medeliais išaugintais Orwell medelyne. 
Be to, bus ir toliau vykdomi dekoratyvinės 
sodininkystės (landseaping) darbai.

Visais rūpimais klausimais prašome skam
binti

729-1205
Zigmas Dautartas

asmenys. Tą brangų balių 
paneigė ir demokratų parti
jos apskrities pirmininkas 
Albert S. Porter, numaty
damas tame galimus viešus 
nesusipratimus miesto rei
kaluose.

REIKALINGAS

Jaunas vaikinas, baigęs 
high school, mokintis darbo 
popierinių dėžių fabrike. 
Kreiptis
APEX PAPER BOX CO. 

2716 E. 79th St.
Prie CTS Rapid sustojimo.

(20-22)

• POPIERUOJU, dažau 
iš vidaus, atlieku vandens 
kranų (plumber) ir kitokį 
darbą. Skambinti: UT 
1-5080. (19-20)

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

HELP WANTED MALĖ
MULTILITH OPERATOR

Šame experiencc on 1250 neccssary 
Šame knowledge of printing.

ALSO 
Journeymen

TOOL and DIE MAKERS 
Curties Industries, Ine. 

34999 CURTIS BLVD. 
EASTLAKE. OHIO

(Off Lake Shore Freeway Rt. 2 be- 
tween E. 305 and Vine St. Exit) 

(18-22)

DIE MAKERS
. LATHE HANDS 

MACHINE REPAIRMEN 
Permanent position, 2nd shift, jour- 
neyman’s card necessary.

BORG & BECK DIV.
12501 Chrysler Freeway

Detroit, Mich.
An Equal Opportunity Employer 

(12-21)

WANTED 
MACHINE REPAIRMEN 

Experience Preferred.
Steady work. Good wages, pension 
and hospitalization.
WORLD WIDE EQU1PMENT CO. 

3900 Schaefer, Dearborn, Mich.
313 _ 846-4450

(18-20)

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

DETROIT

• Debiutančių vakaras — 
"Kartą pavasarį” įvyks ba
landžio 26 d. Lietuvių Na
muose. Vakarą praves L. 
Motvėka.

• Elena ir Petras Marčiu- 
kaičiai vasario 15 d. Lietu
vių Namuose atšventė savo 
25 metų vedybinę sukaktį.

• Stiprieji žmonės. Au
gustas Rinkūnas vasario 19 
d. atšventė savo 80 metų 
amž. sukaktį, o Petras 
Brundza vasario 15 d. 91 m. 
amžiaus sukaktį.

NEWARK

ATGARSIAI Iš VASARIO 
16 MINĖJIMO

New Jersey lietuviai šiais 
metais, kaip ir anksčiau, at
skirose vietovėse surengė 
Lietuvos - nepriklausomybės 
minėjimus ir ta proga rin
ko aukas Lietuvos laisvini
mo reikalams.

N. J. L. Tarybos rengtas 
didysis parengimas įvyko 
Nevvarke. Buvo gautos pro
klamacijos iš New Jersey 
gubernatoriaus ir Nevvarko 
miesto burmistro. Paruošta 
rezoliucija ir minėjime pri
imta, pasiųsta JAV prezi
dentui ir valst. sekretoriui, 
JAV ambasadoriui prie JT, 
visiems N. J. kongresma- 
nams ir spaudai.

Iš gautų atsakymų paaiš
kėjo, kad Kongreso nariai, 
kiek pirmiau gavę ALT ir 
Lietuvos Krikščionių Demo
kratų partijos centro komi
teto memorandumus, jau 
buvo padarę savo pareiški
mus Kongrese ir dėl to mū
sų rezoliucijas, gautas va
sario 18 d. netalpino kon
gresiniam rekorde.

Gal būtų gerai, kad atei
tyje N. J. valstijos kongres- 
manus ir senatorius ALT 
ir kiti veiksniai paliktų dėl 
N. J. lietuvių. Mes juos ren
kame ir su jais palaikome 
pažinti mūsų valstijos ir ki
tais reikalais. N. J. yra apie 
50,000 lietuvių.

Yra pageidavimas, kad 
NJLT-ba ateityje rengtų 
Vasario 16 minėjimus kele
tą dienų prieš vasario 16 d. 
ir galimai didesnius, dau
giau dėl amerikiečių infor
mavimo, su atitinkama pro
grama. Atskiros lietuvių 
kolonijos minėjimus darytų 
vėliau.

Ilgametis ir žymus kon
gresmanas, N. J. lietuvių 
bičiulis Peter W. Rodino, 
Jr., kuris Lietuvos ir lietu
vių reikalams yra labai 
daug pasitarnavęs ir dau
gelį lietuvių gerai pažįsta, 
o ypač prof. dr. Jokūbą J. 
Stuką, Trečiokus ir kitus, 
paskutiniu metu yra paža
dėjus pasirūpinti, kad Bal
tijos valstybių prisiminimui 
būtų išleistas JAV pašto 
ženklas, kurį Laisvės kovos 
metais nepavyko gauti.

New Jersey Vasario 16 
minėjimuose, Lietuvos lais
vinimo reikalams aukų bu
vo surinkta apie $3,000.00.

A. S. Trečiokas



LIETUVIŲ TAUTINIS SAMBŪRIS CHICAGOJE
ŠĮ SEKMADIENĮ, KOVO 15 D., 7 VAL. VAK., 

JAUNIMO CENTRE RENGIA 
STEFANIJOS RŪKIENĖS KNYGOS

"VERGIJOS KRYŽKELIUOSE"
PRISTATYMĄ.

Autorė Stefanija Rūkienė kalbės apie Sibiro tremtinių likimą Sibire ir grį
žusiųjų dabartinę padėtį Lietuvoje.

Prof. Aldona Augustinavičienė apibūdins knygos "Vergijos kryžkeliuose" 
ryškiąsias savybes.

Knygos išleidimo mecenatas dr. Juozas Dauparas tars žodį, kodėl jis skyrė 
tai knygai išleisti 1000 dolerių.

Pedagoginio Lituanistikos Instituto studentai atliks iš knygos "Vergijos 
kryžkeliuose’’ D. Veličkos sukurtą montažą "Mažųjų brolių baladė". Vaidybinę ir 
meninę dalį apipavidalins aktorius J. Valentinas.

Lietuviškoji visuomenė maloniai kviečiama į Sibiro tremtiniams pamin- 
nėti vakarą atsilankyti.

LIETUVIŲ TAUTINIS AKADEMINIS 
SAMBŪRIS CHICAGOJE

DIRVA
TAUTINĖS MINTIESLIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

RUOŠKIMĖS Į ALT S-GOS 
SUKAKTUVINĮ. SEIMĄ
Amerikos Lietuvių Tau

tinės Sąjungos Seimas įvyks 
š. m. gegužės 30 ir 31 die
nomis, kapų puošimo dieną, 
trijų dienų savaitgalyje, 
Roosevelt Hotel, Nėw Yor
ke, Madison Avė. ir 43 gat
vės kampas, kitaip sakant, 
pačioje Nėvv Yorko miesto 
širdyje, todėl visiems atvy- 
kusiems su šeimomis ir ap
sistojusiems tame pat vieš
butyje bus puiki proga pa
matyti šio didmiesčio žy
mesnes vietas.

Seimo rengimo komitetas 
sparčiai ruošiasi tinkamai 
priimti atvyksiančius seimo 
atstovus bei svečius.

Su giliu skausmu pranešame, kad 1969 m. 
vasario mėn. 25d. mirė mūsų mylimas vyras, tė
vas, uošvis, senelis ir prosenelis

A. A.

ats. kap. vet. gyd. KAZIMIERAS TRUMPIS 
ilgametis Mažeikių Apskr. vet. gydytojas.

Palaidotas vasario mėn. 28 d. Lenkijoje.

Dideliame liūdesyje liko žmona Elena Mikuc- 
kaitė-Trumpienė, duktė Marija ir anūkas Edmun
das Lenkijoje, duktė Irena Galinienė ir žentas inž. 
Bronius, ąnūkė Jūrą Mikonienė, vyras Kęstutis ir 
proanūkas Andrius, Boston, Mass., anūkė Giedrė 
Penčylienė, Vyras Giedrius, Dovvners Grove, III., 
ir kiti giminės ir artimieji Amerikoje ir Lietuvoje.

• Dr. A. Gerutis, Lietu
vos Pasiuntinybės Patarė
jas Šveicarijoje, vienas iš 
anglų kalba veikalo "LI
THUANIA" autorių ir re
daktorių, š. m. kovo 20 d. 
atvyksta į JAV, kur daly
vaus to leidinio pristatyme 
New Yorko lietuvių visuo
menei pagrindiniu kalbėto
ju.

Kovo 29 dieną yra pa
kviestas Lietuvių Bendruo
menės Bostono apylinkės 
iniciatyva, kur jis taip pat 
supažindins bostoniškius su 
minėtu veikalu ir padarys 
pranešimą kitais šių dienų 
politiniais klausimais.

Kovo 30 dieną, sekmadie
nį jis dalyvaus Clevelande 

LNF atstovo dr. V. Rama
nausko ir ALT S-gos Cleve
lando skyriaus iniciatyva 
pakviestas leidinio pristaty
mui.

Balandžio 11 dieną Chica
gos tautinių organizacijų 
pakviestas dr. A. Gerutis 
kalbės Chicagoje, Jaunimo 
Centre.

Kas norėtų dr. A. Gerutį 
kontaktuoti, prašome kreip
tis į LNF pirm. E. čekienę, 
87-80 96 Street, Woodha- 
ven, N. Y., tel. HI 1-4172.

UŽSISAKĖ "LITHUANIA’’
Lietuvos Nepriklausomy

bės Fondo leidžiamą, dr. A. 
Geručio suredaguotą veika
lą "LITHUANIA." paskuti
niu laiku dar užsiprenume
ravo iš įvairių vietų JAV, 
Kanados ir net Vokietijos 
šie asmenys: dr. E. Arma- 
nienė, dr. A. Milaknis, dr. 
A. Rukša, H. Bitėnas, J. 
Babrys, A. Burneika, S. 
Virpša, L. Kairys, M. Va- 
liukėnienė ir keletą egzem
pliorių užsisakė Generalinis 
Konsulas New Yorke Ą. Si
mutis.

Per LNF užsisakant 10 
dol. čekį siųsti galima šiuo 
adresu: Lithuanian Inde- 
pendence Fund Ine., 87-80 
96 St., Woodhaven, N. Y. 
11421. Vėliau iš leidyklos 
bus 12 dol. kaina.

• Dail. Juozas Bagdonas, 
dr. Vladas Ramanauskas ir 
Antanas Senikas yra Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos deleguoti atstovai į 
BALFo direktorius sekan
čiai kadencijai.

Antanas Senikas jau eilę 
metų yra BALFo Centro 
Valdybos iždininku, kuriam 
kiekvienas į posėdį atvyki
mas kainuoja 10 dol., kurių 
niekas neįrašo į jokį aukų 
lapą.

Dr. E. Armanienei, iš 
Baltimorės kelionė į posė
džius dar brangiau kainuo
ja ir malonu pažymėti, kad 
jie, kas mėnesį vykstančius 
BALFo posėdžius mažiau 
praleidžia, kaip vietoje gy
venantieji valdybos nariai. 
Be to, ji yra įsipareigojusi 
BALFo teisinė patarėja rū
pintis palikimo bylomis ir 
jas atstovauti teismuose su
siduriant su okupanto sam
dytais advokatais, norint 
Amerikoje mirusių lietuvių 
palikimą gauti pavergtoje 
Lietuvoje gyvenantiems gi
minėms, sumažinant paliki
mo vertę iš dolerių į rub
lius, kai tuo tarpu pagal tes
tamentus paliktus tą turtą 
pervesti giminėms per 
BALF jie gautų normalią 
sumą.

• Domininkas Nargelė, 
kurio privatūs įspūdžiai iš 
Vietnamo karo buvo skelb
ti Dirvoje 1965-66 metais, 
vėl vyksta į tą kraštą, šį 
kartą kaip majoras.

Karinę karjerą Domini- 
kas Nargelė pasirinko dar 
studijuodamas New York 
City Universitete, kuriame 
gavo bakalauro laipsnį. 
1957 m. pakeltas į marinų 
leitenantus, jis dalyvavo 
marinų ekspediciniuose da
liniuose (Marine Expeditio- 
nary Forces) Kuboje ir Vi
duržemio jūroje. Už tarny
bą Vietname yra apdovano
tas Navy Commendation 
Medaliu. Grįžęs iš Vietnamo 
Nargelė dirbo marinų vyr. 
štabe Washingtone ir kartu 
toliau studijavo filosofiją 
u n i versitete, ruošdamasis 
magistro laipsniui.

• Algimanto Kezio, S. J., 
fotografijų paroda įvyks 
Nevv Yorke, Pacem in Ter- 
ris galerijoj, nuo kovo 17 
iki 28. Galerija yra prie 

Jungtinių Tautų, 323 Ham- 
marskjold Plaza. Galeriją 
galima bus lankyti nuo 11 
vai. ryto iki 7 vai. vakaro. 
Įėjimas nemokamas.

Parodą globoja Lietuvos 
Vyčių Senjorai. Parodos ofi
cialus atidarymas pirma
dienį, kovo 17 d., 5 v, v.

• Premjera "DANOS", 
komp. J. Gaidelio operos, 
įvyks š. m. balandžio 12 d., 
Chicagoje, Marijos Aukšt. 
Mokyklos salėje. Kiti spek
takliai — bai. 13 ir 19 d.d. 
Libretas — S. Santvaro. 
Dirigentas — A. Kučiūnas. 
Solistai: D. Stankaitytė, R. 
Mastienė, S. Baras, A. Bra
zis ir J. Vaznelis. Rėžis. — 
P. Maželis. Dail. — A. Ku- 
rauskas.

Bilietai gaunami "Margi
niuose”, 2511 W. 69th St., 
Chicago. Telef. PR 8-4585. 
Užsakant paštu — siųsti 
čekį: Lithuanian Opera of 
Chicago, 6441 So. Kedvale 
Avė., Chicago, III. 60629.

Bilietų kainos: Partery
je: 8, 6.50 ir 5 dol. Balko
ne: 7, 5 ir 3 dol. Premjerai 
— visi bilietai 1 dol. bran
gesni.

Chicagos Lietuvių Opera

• Lietuvių Tautinių Na
mų Ine., Chicagoje pradėjo 
leisti savo biuletenį, kuriuo 
siekiama: "...didžiosios 

Š. m. kovo 23 d., sekmadienį, Le Cordon Bleu 
salėje, Jamaica Avė. ir 96 gatvės kampas, Wood- 
haven, N. Y., įvyks anglų kalba veikalo ” LITHU
ANIA” autoriaus ir redaktoriaus, Lietuvos Pa
siuntinybės Patarėjo Šveicarijoje dr. Alberto Geru
čio, prof. J. Puzino, prof. J. Jakšto, dr. A. Budreckio 
ir min. S. Lozoraičio — leidinio autorių pagerbimo 
ir su veikalu susipažinimo POPIETĖ.

Akademija — kalbės dr. A. Gerutis ir dr. V. 
Paprockas, meninė dalis.

Vaišės — kokteilis, užkandžiai ir kava.
Pradžia 2 vai. p. p. punktualiai.
Auka 7 dol. asmeniui.
Maloniai kviečiame lietuvių visuomenę dalyvau

ti apie tai pranešant iki kovo 15 dienos šiais adresais:
J. Bagdonas, 85-59 88 Street, Woodhaven, N. Y. 

11421. Telef. 441-2374.
E. čekienė, 87-80 96 St., Woodhaven, N. Y. 

11421. Telef. HI 1-4172.
Rengimo komitetą sudaro šių organizacijų pir

mininkai bei atstovai:
E. čekienė, J. Kiaunė, A. Senikas, S. Sirusas ir 

L. Tamošaitis — Lietuvos Nepriklausomybės Fon
das ;

A. Diržys — Korp! Neo-Lithuania Filisterių 
Sąjunga;

V. Gruzdys — ALT S-gos Rytų Apygarda;
S. Gudas — New Yorko valstybės tautybių res

publikonų lietuvių atstovas;
A. Jurgėla — ALTS Brooklyno skyrius;
A. Sperauskas — Richmond Hill, N. Y. skyrius; 
A. Trečiokas — Elizabeth, N. J. skyrius;
J. Valiušaitis — Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 

Nevv Yorko skyrius.

Chicagos ir jos apylinkių 
lietuvius, lietuviškų namų 
reikale suartinti ir padėti 
mums tarpusavy susiprasti, 
surandant geriausią kelią 
lietuviška pastogę kuriant”. 
Biuletenis siuntinė j a m a s 
LTN nariams, o taip pat 
asmenims ir organizaci
joms, kurių atėjimo į LTN 
laukiama. Biuletenio adre
sas: Lithuanian National 
Hali, Ine., 222 West Adams 
Street, Suite 949, Chicago, 
III. 60606.

Pirmasis biuletenio nu
meris kovo 1 d. techniškai 
gražiai atspaustas (V. Vi- 
jeikio spaustuvėje), o turi
niu skaitytojui sudaro vaiz
dą, kokia yra toji LTN ben
drovė, jos siekiai ir vieta 
joje kiekvienam lietuviui 
ar organizacijai, besidomin
tiems lietuviškos pastogės 
Chicagoje kūrimu.

OPPORTUNITIES FOR 
REGISTERED NURSES

Full and part time, all area». After- 
noon and night shifts. Excellent 
starting salary and shifts premium. 

ALSO
RN SUPERVISOR

Top starting salary for R. N. with 
supervisary experience for night shift, 
II p.m. to 7:30 a. m. Progressive 
salary inereases and complete benefit 
program including Life, A. D. & D. 
and disabilily Insurance, Blue Cross, 
retirement, siek leave, paid holidays 
and vacations. Apply Personnel Dept. 
Saginaw Osteopalhic Hospital, 515 
N. Michigan, Saginaw, Mich. (20-29)

A. A.

ONAI KUNDRATAVIČIŪTEI- 
PALTUVIENEI

mirus, Jos vyrui STASIUI PALTUI, 

sūnui ALFREDUI, sesutei MARIJAI 

ŠALTENIENEI, JIEVUTEI ir JONUI 

KADŽIAMS ir kitiems giminėms bei 

artimiesiems reiškia gilią užuojautą

Jonas Karvelis 
su šeima

■Mielą prietelių

VYTAUTĄ AUGUSTINĄ 

mylimai mamytei pavergtoje Lietuvoje mirus, 

skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiu

Petras Paprockas

A t A

Vet. Gydytojui KAZIMIERUI TRUMPIUI 
mirus, liūdinčiai dukrai, IRENAI GALINIENEI 

ir jos šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

Bronė ir Jonas Vašiai
Aga ir Viktoras Kubiliai
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