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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

POUTIKOS ŽAIDIMAI rl
a

VIETNAMAS SANTYKIUOSE SU KINIJA ;< į r I,
Prezidento Nixono as

meniškas sprendimas 
laikytis ’senos’ politi
kos Vietname, aplamai 
imant, krašte buvo su
tiktas su nepasitenkini
mu. -Bendros nuotaikos 
čia tokios, kad JAV įsi
kišimas į Vietnamą buvo 
katastrofa, kurios ne
galima ir nereikia slėp
ti. Girdi, kas iš to, kad 
JAV įsikišimas sustab
dė komunistinės siste
mos plėtimąsi pietryčių 
Azijoje? Pirmas daly
kas : dar neaišku kaip il
gai, ir antras — gyventi 
bei bendrauti galima ir 
su komunistinėm valsty
bėm. O jei taip, nelabai 
rimtai atrodo ir naujas 
motyvas už pasilikimą 
Vietname: iki komunis
tai sutiks paleisti belais
vius.

Kadangi tokios nuotai
kos, o ne šaltas visų ap
linkybių ir faktų apsvars
tymas, nulemia rinkimų 
rezultatus, net dauguma 
respublikonų paskuti
niuoju laiku bandė pa
veikti prezidentą, kad 
tas paskubintų to akivaiz
doje atsitraukimą. Įdo
mu, kad prezidento ’už 
sispyrimas’ iššaukė ne 
tik kritiką, bet ir tam tik
rą pagarbą.

Taip, pavyzdžiui, ko
lumnistas Joseph Alsop 
konstatavęs, kad prezi
dentas liko vienišas ir 
pats vienas turėjo apsi
spręsti, samprotavo: 

"Altogether, whether 
or not you agree with 
his judgment, you have to 
admire the man’s guts” 
(Bendrai paėmus, sutin
ki ar nesutinki su jo 
sprendimu, turi stebėtis 
jo drąsa)

Vadinama ’vietnamiza- 
cija’, rimtai pradėta 
prieš nepilnai porą m etų 
reikalaujanti ilgesnio lai
ko ir dabar, kai vietnami' 
zacijos procesas grei- 
tėjąs neesą jokio reikalo 
viską pametus staiga pa
bėgti.

Taip atrodo Alsopui, 
tačiau politikas stoda
mas į rinkėjų teismą se
kančiais metais yra ver
čiamas skaitytis ne tiek 
su logika ir faktais, bet 
rinkėjų nuotaikom. Tas 
pats sakytina ir apie pre
zidentą. Jei jis,nesiskai
tydamas su savo populia
rumu, laikosi tokios poli
tikos, kuri jam atrodo bū
sianti kraštui naudinges - 
ne, reikia jai iš tikro už 
tai duoti kreditą.

Tokiam momente 
ping-pong partija su rau- 
donaisiais kiniečiais ga 
li būti Nixono išgelbeji 
mas ar pražūtis. Pražū
tis, jei Pekinas savo 
"liaudiška draugišku
mo" ofenzyva norėtų tik 
įrodyti, kad jis nori tai
kos ir draugiško sugyve
nimo, kurio akivaizdoje 
Vietnamas yra tik smul
ki problema, neverta į 
jos sprendimui sudėtų 
bilijonų dolerių. Išgelbė
jimas, jei Pekinas apsi
sprendė, kad jam reika
lingos stiprios JAV kaip

VYTAUTAS MESKAUSKAS Prezidentas kalbąs apie 
pasitraukimo iš Vietna
mo "žaidimą" (playing 
out the game), bet jis taip 
žinąs, kad visiems rūpi 
"žaidimas" su Rusija ir 
Kinija, ir kad Vietnamo 
likimas tesąs tik smul
kus reikalas "small po- 
tatoes" galvojant apie di
desnių žaidimų" rezulta
tus.

Didesnių "žaidimų" 
tikslas yra išvengti ato
minės konfrontacijos ir 
susirėmimo. Akivaizdo
je tokio tikslo būtų pa
geidautina, kad atsakin
gi politikai galvotų, kaip 
prezidentas, daugiau glo
baliai, o ne tik apie savo 
perrinkimo galimybes.

vienintelė garantija nuo 
Sovietijos dominavimo. 
Paskutiniuoju atveju atsi
vertų naujos galimybės.

Panašios pažiūros yra 
kolumnistas MaxLerner 
kuris dabar samprotauja 
kad Nixonas siekia san
tykių atlyžimoisu sovie
tais ir kiniečiais bandy
damas savo išsvajotą at
sipalaidavimo nuo Viet- 
nam būdą.

Nixono politinis ins
tinktas jam sakąs, kad 
jo Vietnamo politika bū
sianti daugiau priimti
na, pagerėjusių tarptau
tinių santykių rėmuose.

Maskvoje įvykusiame 
24-me kom. partijos su
važiavime L. Brežnevo 
ir kitų lūpom is buvo puo. 
lama Vakarų propagan
da, "nacionalistinės, 
buržuazinės atgyvenos", 
bet — vengta atvirai pul
ti religiją bei jos išpa
žintojus Sovietijoje, so
vietų pavergtuose kraš
tuose.

Ideologinis karas, ko
munistų nuomone, prieš 
juos vyksta net aštriau 
kaip seniau. Pagal Brež
nevą tas Vakarų veda
mas ideologinis karas ne
siliauja, nes "imperia
listinė propaganda nau
doja rafinuočiausius me
todus ir galingas techni 
kos priemones. Visi bur 
žuazijos rankose esami 
protų poveikio įrankiai 
— spauda, kinas, radi
jas — mobilizuoti tam, 
kad klaidintų žmones, 
vaizduotų j ims kone ro 
jaus gyvenimą kapitaliz
mo sąlygomis, šmeiž
tų socializmą. Eteris 
tiesiog prisodrintas įvai
riausių prasimanymų 
apie mūsų šalies, broliš
kų socializmo šalių gy
venimą”.

Lietuvos kompartijos sekre
torius A. Sniečkus, darydamas 
ataskaitinį pranešimą komunis
tų partijos suvažiavime Mask
voje, pareiškė:

Mao: — Kas jums sakė, kad aš noriu taikingo sugyvenimo?

Iš inž. A. Rudžio pagerbimo Chicagoje. Nuotraukoje iš kairės: sukaktuvininkas inž. Antanas Rudis, 
vysk. V. Brizgys, Stasė Semėnienė ir Marija Rudienė. Antroje eilėje: p. Danilevičienė, ALT pirm, dr, 
Kazys Bobelis ir solistas Algirdas Brazis. A. Gulbinsko nuotrauka

Pagerbtas inž. Antanas Rudis
Buvęs Amerikos Lie

tuvių Tarybos pirminin 
kas inž. Antanas Rudis 
š.m. balandžio mėn. 7 
d. gražioje Martiniąue 
restorano salėje Chi
cagoje buvo pagerbtas 
jo 60 m. sukakties pro
ga. Pagerbimą suorga
nizavo ALT valdyba. 
Svečių susirinko virš 
poros šimtų.

Dabartinis ALT pirmi
ninkas dr. K. Bobelis sa
vo žodyje pažymėjo, kad 
inž. A. Rudis yra daug 
pasidarbavęs ALT veik
loje. Jis visuomet suran
da laiko dalyvauti lietu 
viškuose reikaluose. Pa
vyzdžiui, kai atsirado 
Bražinskų klausimas, 

"Ideologiniame darbe mes at
sižvelgdavome ir ateityje tu
rime atsižvelgti, kad imperialis
tai, kovodami prieš mus, naudo
ja įvairiapusišką propagandinių 
priemonių arsenalą. Jie naudoja 
prieš mus revizionistinius ir 
kairuoliškuosius elementus,, 
emigrantų nacionalistines ir šio - 
nistines organizacijas, nuolat 
keičia savo taktiką,nekeisdami, 
suprantama, kovos prieš komu
nizmą strategijos. Buržuaziniai 
ideologai dabar veikia gudriau, 
dangstydami antikomunizmą ta
riamu rūpinimusi tarybinių žmo
nių likimu...

Pagrindinis mums priešiškos 
propagandos turinys dabar yra 
siekimas diskredituoti tarybinę 
santvarką ir jos ideologinius bei 
politinius pagrindus, propaguoti 
abstraktų humanizmą, vadina
mąją "grynąją" demokratiją ir 
bendražmogiškąją moralę. Sten
giamasi skleisti buržuazinio na 
cionalizmo nuodus, slopinti kla
sinį žmonių sąmoningumą, įnir
tingai puolama nacionalinė mū
sų partijos politika, tautų drau
gystė".

Rūpesčio dėl religijos 
ar jos išpažinėjų Mask
voje neiškėlė ir okup. 
Lietuvos "gauleiteris" 
A. Sniečkus.

Bet, kad Sovietijos gy
ventojai seka įvykius,re_ dojęs ir sovietine kons- 
ligijos persekiojimą Lie- titucija ir Žmogaus tei- 
tuvoje, liudija slaptojo 
leidinio "Samizdat" ar
ba "Paskutiniu įvykių 
kronikos" 16-ji laida. 
Leidinys skaitomas ar 
jo mintys patiriamos mi-

lijonų Sovietų Sąjungos 
gyventojų.

"Kronikos” 16-je lai
doje, pavyzdžiui, plačiai 
paliesta 1970 m. liepos 
m ėn. Lietuvoje įvykusi 
Dubingių klebono, kun. 
Antano Šeškevičiaus by
la. Jis bolševikų teismo 
buvo nuteistas viene- 
riems metams kalėjimo 
bausme. Jis buvo apkal
tintas "nelegaliai" mo
kęs vaikus poterių. Va
karuose patirta, kad kun. 
Šeškevičius save labai 
sumaniai gynė, pasinau- 

šių deklaracija. Kaip 
dienrašty ”The Chris- 
tian Science Monitor” pa
skelbė Paul Wohl, kun. 
Šeškevičiaus nuteisimas 

(Nukelta į 2 psl.)
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J. JUREVIČIUS
jis pirmasis nuskubėjo į 
Turkiją. Jis ir dabar pa
laiko tamprius ryšius su 
Turkijos vyriausybe.

Programai pravesti 
buvo pakviestas dr. Z. 
Danilevičius. Vys. Briz
gys savo žodyje pasi
džiaugė, kad mes lietu
viai turime tokių taurių 
žmonių, kaip inž. A. ir 
M. Rudžiai. Gen. konsu
las dr. P. Daužvardispri 
minė, kad A. ir M, Ru
džiai visą laiką aktyviai 
dalyvauja Lietuvos lais -> 
vinimo darbe. Gi buvęs il
gametis ALT pirminin
kas L. Šimutis pabrėžė, 
kad A. Rudis yra ne tik 
politikas, bet taip pat kul
tūrininkas, visuomeni
ninkas, pramoninkas ir 
visų gerų lietuviškų dar
bų rėmėjas. Rudžiai pir
mieji įsijungė į lituanis
tinių vadovėlių leidimą. 
Gausiai parėmė Mari
jos Aukšt. mokyklos bib
liotekos steigimą ir t.t. 
A. Rudis aktyviai daly
vavo Jungtinių Tautų stei
gimo posėdyje, Kurį lai
ką vadovavo Lietuvos 
Prekybos rūmams. Bu
vo aktyvus dalyvis Kers- 

SIUSKIME TELEGRAMAS

TURKIJOS VYRIAUSYBEI
Po to, kai Turkijos aukščiausias teismas panai

kino žemesniųjų teismų nutarimą dėl Bražinskų pa
dėties, galutinis jų bylos sprendimas atiteko Turki
jos vyriausybei. Susidarius Turkijos naujai vyriau
sybei, tas sprendimas gali netrukus įvykti.

Ką tik iš Ankaros gautomis VLIKE žiniomis, 
Bražinskų byloje daug lemia laiškai ir telegramos 
siunčiamos Turkijos vyriausybei. Todėl labai yra 
tikslinga laisvojo pasaulio lietuviams telegramomis 
ir laiškais nedelsiant apeliuoti į Turkijos naująją 
vyriausybę, kad Algirdas ir Pranas Bražinskai ne
būtų atiduoti sovietams, nes tai reikštų jų atidavi
mą mirčiai. Telegramas ar laiškus atskirų asmenų 
ar grupių geriausia yra adresuoti šiems Turkijos 
vyriausybės nariams ar nors kuriam vienam iš jų:

His Excellency Nihat Erim Prime Minister, 
Ankara, Turkey

His Excellency Sadi Kocas, Assistantof the Pri
me Minister, Ankara, Turkey

His Excellency Osman Ocay, Foreign Minister, 
Ankara, Turkey

His Excellency Ismail Ar ar Justice Minister, 
Ankara, Turkey

Telegramos ar laiško tekstas galėtų būti toks: 
”We kindly ask you not to extradite Lithuanian re- 
fugess Pranas and Algirdas Bražinskas, whoescap- 
ed from Soviet enslavement. Extradition would be 
equal to the death sentence for both Bražinskas.”

Į laiškų ir telegramų siuntimą tiks-linga įtrauk
ti jaunimą: studentus, šeštadienines mokyklas, vy
čius, ateitininkus, neolituanus, skautus ir visus ki
tus, kad ir neorganizuotus. (ELTA)
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teno komiteto tyrinėji
muose dėl Lietuvos oku
pacijos. Dėka inž. Anta
no ir Marijos Rudžių, dr. 
K, Jurgėlos knyga — 
"Lietuvos sukilimas 
1852-1864 m." išvydo die
nos šviesą. Taip pat A. 
ir M. Rudžių pastango
mis ir finansine parama 
Šv. Ksavero kolegijoje 
įsteigtas lituanistinis 
kursas.

Dr. Z. Danilevičius su
kurtame tam pagerbimui 
eilėraštyje priminė, kad 
inž. A. Rudžio tikslas 
yra tarnauti Dievui ir tė - 
vynei.

Prieš tris metus inž. 
A. ir M. Rudžiai įsteigė 
savo lėšomis Lietuvių 
Radijo Forumą, per kurį 
kas šeštadienį vieną va
landą transliuojama įvai
ri ir įdomi programa.

Sukaktuvininką svei
kino visa eilė organiza
cijų ir pavienių asmenų.’

A. Rudis savo žodyje 
visiems padėkojo už su
ruošimą šio minėjimo ir 
sveikinimus. Pobūvyje 
dalyvavo visa A. ir M. 
Rudžių šeima. Pobūvis 
pradėtas Amerikos ir 
baigtas Lietuvos him
nais.

I
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BREŽNEVAS PADIDINO SAVO KLIKĄ
Laisvoji spauda nemaž a prirašė apie tariamuo

sius Kremliaus valdovų nesutarimus, apie pasikei
timų galimumus. Deja, visi šitie spėliojimai nepasi
tvirtino. Tie, kurie skelbė, kad Kremliuje neįvyks 
didelių permainų, buvo teisingi. XXIV komunistų par
tijos kongresas teparodė, kad dabartinėje Rusijoje 
Lenino - Stalino diktatūra tęsiama toliau su didžiau
siu vaidybiniu iškilmingumu. Tai buvo puikiai sure
žisuotas Kremliaus demonstratyvinis vaidinimas. 
Vyriausias režisierius — Brežnevas. Jis siekė pa
demonstruoti komunistų partijos vienybę ir sovietų 
Rusijos galybę. Tai iš dalies jam pasisekė, nes dau
gelis naivių vakariečių žurnalistų neįžvelgė Brežne
vo vaidybos ir melo.

Brežnevui labiausiai rūpėjo sustiprinti savo po
zicijas komunistų viršūnėse. Šiam tikslui jis pa
didino politinio biuro narių skaičių iš 11 į 15. Ne
drįsdamas iš karto prašalinti senųjų, Brežnevas pra
vedė 4 savo buvusius artimus bendradabius ir iš
tikimus šalininkus: Grišiną, Ščerbickį, Kunajevą ir 
Kukalovą. Visi, rodos, kaip ir Brežnevas yra inži
nieriai. Taigi, Brežnevas susitelkė apie savo drau
gų inžinierių kliką. Reikia manyti, kad su šios klikos 
pagalba Brežnevas praves didžiausius valymus ko
munistų partijoje ir atsikratys jam nepageidaujamų 
asmenų pačiame politiniame biure. Apie tokius par
tijos valymus jis yra užsiminęs savo programinėje 
kalboje. Be abejo, kad šitie valymai palies ir Lie
tuvos komunistus. Tuo būdu vėl bus įvaryta daug 
baimės ne tik visiems Rusijos valdomiems žmo
nėms, bet ir patiems komunistam s.

***
Nors Brežnevas ir jo karo ministeris Grečko 

didžiavosi bolševikinės Rusijos galybe, tačiau pa
tys bolševikų vadai gerai žino, kad dabartinė Rusi
ja viduje smarkiai braška. Jai gresia didžiausias 
ūkinės krizės pavojus. Tiesa pasakius, toji krizė 
jau tęsiasi 53 metus. Rusijos pilietis laukia vis ge
resnių laikų, o jų kaip nėra, taip nėra...

Skamba kaip anekdotas, bet tai yra Rusijos gy
venimo tikrovė. Moteriškė stovi prie "GUM" krau
tuvės, Maskvos Raudonojoje aikštėje, eilėje ir lau
kia dvi valandas, kol prisimuš prie pardavėjos ir 
gaus nusipirkti porą kojinių. Pristingus i kantrybės, 
ji ima šaukti: "Aš eisiu pas Brežnevą skųstis dėl 
tokios netvarkos". Po 10 minučių ji grįžta atgal ir sa
ko laukiantiems: "Nėra prasmės. Pas Brežnevą 
dar ilgesnės eilės.

Kai Vakarų Europoje kas kelintas žmogus turi 
nuosavą automobilį, tai bolševikinėje Rusijoje auto
mobilis yra tik svajonė. Štai pasakoja geologas Gri- 
gori j, kad jis uždirba per mėnesį 120 rublių. Tai 
yra vidutinio tarnautojo uždarbis. Jei jis norėtų nu
sipirkti automobilį, tai turėtų 40 mėnesių algą skir
ti šiam reikalui. Deja, užsakius automobilį, jo rei
kia dar laukti daugiau 40 mėn. Jei nori greitai juo
doj rinkoj automobilį nusipirkti, tai turi už jį su
mokėti 160 mėnesių algą.

Bet ką čia apie automobilius kalbėti, kada nė
ra reikalingiausių prekių. Stinga mokiniams pieštu
kų, popieriaus, vyniojimo ir tualetinio popieriaus, 
tuo tarpu Lenino raštų, kurių niekas neskaito, pri
spausdina po 175 milijonus egz. Šią žiemą Maskvo
je stigo vilnonių kojinių, taip pat nebuvo odinių ran
kinukų, net keptuvių. Provincijoje moterys pardavi
nėja po kelis tomatus iš savo privačių daržų, nes 
valstybinėse parduotuvėse jų niekur nerasi pirkti. 
Rygos turguje kaimietės aprūpina miestiečius pie
nu, sviestu iš savo kuklių atsargų, nes komunistinė 
Latvija neturi sviesto, kiaušinių. Matyt, tie daly
kai iš Latvijos eina į Maskvą ant Brežnevo ir Kosy
gino stalų.

Jei ir atsiranda juodojoje rinkoje kai kurių pre
kių, tai jos yra nežmoniškai aukštos. Už prastos me
džiagos eilutę reikia mokėti mėnesinę algą, t.y., 
apie 120 rublių. Už žieminį apsiaustą — 180 rublių. 
Už batų porą — 60 rublių. Taigi turi du mėnesiu ne
valgęs gyventi, jei nori nusipirkti paltą ir batus.

Šimtmečius išnaudojo carai ir jų biurokratai 
rusų ūkininkus ir darbininkus. Dabar 53 m. dar žiau
riau ir smarkiau išnaudoja Kremliaus bosai ir jų 
pakalikai. Kaip dar ilgai kentėsi, Rusija, skurdą, 
vargą ir išnaudojimą?

***
Kai 1940 m. birželio 15 d. pirmąkart okupavo 

Raudonoji armija Lietuvą, o 1944 m. vėl ji užėmė

BREŽNEVAS IR 

SNIEČKUS...
• (Atkelta iš 1 psl.) 

bei gynimąsis dabar jau 
pateko į sovietų pogrin
džio spaudą.

Paskelbti Šeškevi
čiaus žodžiai apie tai, 
kad "istorija liudija, jog 
tiesa laimės, nes ji — 
amžina ir jūs turite pa
klusti amžinai tiesai"... 
Ten rašoma ir apie kitų 
tautybių gyventojų Sovie - 
tijoje nubaudimus dėl re
ligijos.

Sovietuose platinamas 
pogrindžio leidinys "Pas
kutinių įvykių kronika", 
16 nr., paskelbė, šalia 
kun. Šeškevičiaus bylos 
okup. Lietuvoje aprašy
mo, dar kitus dėl religi
jos nukentėjusių pavyz
džius .

Praėj. metų gruodžio 
mėn. Kijeve buvo suim
ta baptisto, kovojusio už 
tikėjimo laisvę, žmona 
Lidija Vins. Jis teismo 
nuosprendžiu atliėka 
bausmę priverčiamo dar
bo stovykloje. Kovingieji 
baptistai atsisako tar
nauti krašto kariuome
nėje.

Kiti religijos perse
kiojimo pavyzdžiai, pa
gal pogrindžio leidinį, bu
vo taip pat Ukrainoje, be 
to, Kazachstane ir kitose 
respublikose. Suvažiavi
mas Maskvoje visa tai 
nutylėjo.

Tačiau Kongreso daly
viai negalėjo nepastebėti 
ankstyvesnės žurnalo, 
"Nauka i religija", 1970 
m. gruodžio mėn., lai
dos. Joje paskelbtas skai
tytojo M.A. Lebedevo, 
Penzos gyventojo, laiš
kas. Jis sako: "Tikė
jimas Dievu - Kūrėju ge. 
riau, kaip ateizmas, at
sako į žmogaus proto ke
liamus klausimus". Re
dakcija pripažino, kad 
panašių laišku ji gavusi 
ir daugiau ir, palyginti, 
švelniai atsakė į savo 
skaitytojų keliamus klau
simus. (E)

TAUTOSAKOS 
ENTUZIASTAI

Lietuvių tautosakos 
rinkimas, saugojimas — 
svarbus darbas. Tai rū
pi visiems lietuviams ir 
jie, bent Vilniuje, įžiūri 
nemažų spragų, kliūčių 
reikiama rūpintis tauto
saka. "Literatūros ir 
Meno" savaitraštyje, va
sario mėn. (nr. 7), Alė 
Počiulpaitė pripažįsta, 
kad Vilniuje, Lietuvių 
kalbos ir literatūros ins
titute saugoma apie 70, 
000 tautosakos vienetų, 
kasmet užrašoma 10-20 
tūkstančių vienetų.

Tačiau.... tautosakos

mūsų kraštą, čia bolševikai rado tikrą Ameriką. 
Bet šiandien, po 27 m. bolševikinio valdymo, Lie
tuva yra atsidūrusi panašioje ūkinėje būklėje kaip ir 
bolševikinė Rusija. Tik Lietuvą rusų bolševikai dar 
labiau apiplėšia, nes svetimo negaila.

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

MAGDALENA STANKŪNIENE Balandis (medžio raižinys)

rinkimo sektoriuje, insti
tute, dirba vos apie 10 
žmonių, gi tautosakos 
rinkimo planas sudary
tas net 25 metams. Kas 
tą darbą paskubins? — 
klausia autorė ir randa 
kitokių, organizacinių ne
sklandumų.

Lieka viena paguoda 
— tautosakos rinkimu 
Lietuvoje rūpinasi netik 
įstaigos, bet ir studenti
ja, mokiniai, raštotyri- 
ninkai, pavieniai entuzi
astai.

Kai kurie šių entuzi
astų kone ištisus metus 
su kelionmaišiu ir mag
netofonu eina per kai
mus, kiti užrašo savo 
kaimunų ar pažįstamų 
dainas ir kt. Tautosaka 
besidomintiem s žino
mos kai kurių rinkėjų 
pavardės, kaip J. Dovy
daičio, J. Aidulio, užra
šiusių kelias dešimtis 
tūkstančių tautosakos 
vienetų. Apie 1000 dainų 
yra surinkęs V. Birbi
las, atsiranda ir daugiau 
tautosakos entuziastų.

(E)

• GENOVAITĖ SABA
LIAUSKAITE, vilnietė 
baleto artistė, aštuonis 
mėnesius dirbo balet- 
meistere Čilėje, Santia- 
go mieste. Grįžusi į Vil
nių, Čilės meno veikė
jams kviečiant, ji ir vėl 
išvyko į P. Amerikos 
kraštą. Ten ji paruošia 
klasikinius baletus, tiki
si pastatyti fragmentus 
iš lietuvių baletų "Ant 
marių kranto", "Jūratės 
ir Kastyčio". Sabaliaus
kaitė anksčiau yra šoku
si Prancūzijoje, Belgi
joje, Suomijoje, Turki
joje ir Azijoje — Burmo 
je, Ceilone, Kambodijoje 
ir Tailande. (E)

• LIETUVOS GAMTI
NINKAI prisiminė Že
maičių ir Lietuvos bo
taniko, S. Daukanto am
žininko, Jurgio Pabrė
žos gimimo 200 metų su
kaktį. Doc. C. Kudaba 
"Tiesoje" teigia, kad Pa
brėža stengėsi gyventi 
ne pagal dvasininko, bet 
pagal gamtos tyrinėtojo 
pašaukimą. Jis buvęs ir 
liaudies gydytoju, far- 
makologu, per savo gyve
nimą parašęs apie 50 
gamtos mokslo ir kitų 
kūrinių. Kudaba primi
nė, kad katalikų Bažny
čia yra pastačiusi Kre
tingos kapinėse Pabrė
žai puošnų paminką. Pa
siūlyta, ypač botanikų 
draugijai, išleisti J. Pa
brėžos raštų rinkinį. (E)

• ŠVEDIJOJE išleis
tas stambus baltistikos 
veikalas (598 psl.), "Do- 
num Balticum", skirtas 
pagerbti norvegų kalbi
ninkui Christian S. 
Stang’ui, nusipelniusiam 
baltistikos ir slavistikos 
srityje. Rinkinį išleido 
švedų leidykla "Alm- 
ąvist - Wiksell",Stock- 
holme.

Pažymėtina, kad vei
kale rašo kalbininkai, gy 
veną abiejose geležinės 
uždangos pusėse: Lietu
vos, Lenkijos, Sov. S- 
gos, JAV, Australijos, 
Vokietijos ir kt.

Iš okup. Lietuvos 
mokslininkų įdėti 
straipsniai: praėj. me- . 
tais paslaptingai dingu
sio prof. J. Kazlausko, 
V. Ambrazo, S. Karalių- 
no, V. Mažiulio, K. Mor
kūno, A. Sabaliausko, V. 
Urbučio, A. Valeckie- 
nės, Z. Zinkevičiaus, iš 
gyvenančių Vakarų pa
sauly: L. Jurgutytės - 
Baldauf, P. Joniko, A. 
Klimo ir J. Lingio. Vei-

GRAFIKOS PARODA 
NEW YORKE

Gabijos leidykla suorga
nizavo naują grafikų gru
pę ir balandžio 24-25 Kul
tūros židinyje, 361 High- 
land Blvd., Brooklyn, N. Y. 
visuomenei pristato naują 
parodą, šioje grupėje daly
vauja: Vytautas Ignas, Vi
da Krištolaitytė, Pranas 
Lapė, Nijolė Palubinskienė, 
Vaclovas Ratas, Juozas So- 
daitis, Magdalena Stankū
nienė, Anastazija Tomošai- 
tienė, Telesforas Valius ir 
Romas Viesulas.

Parodoje bus išstatyta 
apie 60 grafikos darbų, ir 
ją bus galima lankyti abi 
dienas nuo 1 vai. iki 9 vai. 
vak. Parodos atidarymas ir 
kavutė bus šeštadienį, ba
landžio 24, 7 vai. vak.

kalas laikomas vienu 
stambiausių lyginamo
sios baltistikos leidinių, 
išleistų Vakaruose. (E)

MALĖ

BROKERS 
WANTED 

DR1VER-OWNERS W1TH HEAVY 
DUTY TRACTORS.

Payment on percentage basis, which 
includes driver’s wages.

Apply to Mr. THRELOFF 

Geo. F. Alger Company 
3050 LONYO RD., DETROIT, MICH.

An Equal Opportunity Employer
(29-32)

OWNER-OPERATORS 
WANTED

H vou have a late model tandem 

tractor and experience in interstale 
operation, join our grovving company 
covering the Eastern and Middle U. 
S. Company trailers. Union scale. 
Paid benefits. Apply to:

ST. LOUIS FRF.IGHT L1NF.S
L'.S. 20, 1/4 Mile West of Route 42 1, 
Michigan City, Indiana, or Call (2 19) 
874-6271. (20-34)

STEEL BROKERS WANTED
round trips, points between Michigan 
and Northeast Ohio. Mušt be able to 
pass 1CC physical. Ovvner operators, 
permanent leased.

WH1TE STAR TRUCK1NG 1NC.
Call 2 16-456-0026 ask for

Mr. DiPerna

An F.qua) Opportunity Employer
(30-36)

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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LIETUVIŠKAS LAIKRAŠTIS TURI 
SKRISTI ORO PAŠTU

Paveldėjome mes iš 
protėvių dinamiškiausią 
Europos herbą: lengvą, 
greitą Vytį. Ši Vytis sim
bolizuoja tobuliausią 
strateginę taktiką — 
greitį. Greitis ir leng
vi žem aitukai žirgai 
kadaise padėdavo mūsų 
bočiams įveikti sunkius 
žymiai gausesnius kry
žiuočių pulkus.

Greitis šiandieną pasi
darė svarbiausias mū
sų sąjungininkas kovoje 
dėl Kudirkos, Simokai- 
čių ar Bražinskų. Kaip 
stipriai išmušė sovie
tus iš vėžių vikrus lietu
vių susiorganizavimas, 
liudija faktas, kad pir
mas rusų atsakymas 
sprogo tiktai po 4 mėne
sių, pranešant, jog Ku
dirka esąs gyvas Klai
pėdoje...

Greta staigaus, spon
taniško manifestacijų or
ganizavimo, mums paaiš
kėjo ir antras moder
nios kovos būdas:laiš
kai ir telegramos. Gru
piniai ar individualūs 
laiškai, telegramos, pra
šymai plaukte plaukė į 
Turkijos ambasadą, įWa 
shingtono Baltuosius 
Rūmus, į Jungtines Tau
tas, JAV senatą ir t.t. 
Mes išmokstame efekty 
vi ai kovoti.

Modernioje kovoje 
ypatingai svarbų vaid
menį atlieka informaci
jos centrai. Nenuostabu 
tat buvo skaityti VI. Ra
mojaus straipsnyje, kad 
Margučio radijas Chica
goje "spontaniškai pasi
darė įvykių centras". Be 
abejo, radijas yra viena 
greičiausiu informaci
jos tiekimo priemonių, 
ir jo svarba itin išryškė
jo tokiu momentu, kai 
žinios ir parėdymai tu
rėjo skubiai pasiekti vi
sus tautiečius.

Deja, vietinės stoties 
lietuviška radijo pro
grama ar vakarykštis lie
tuviškas laikraštis tėra 
stambesnių kolonijų pri
vilegija. Kiek atokiau gy
venantis lietuvis yra pri 
verstas žinias gauti (ar 
negauti) iš tarptautinių 
agentūrų, kurių kai ku
rio yra tradiciniai mums 
nepalankios. Mat tokiais 
laikais, kai televizija 
transliuoja tiesioginius 
vaizdus netgi iš mėnulio, 
kai radijo žinios yra per 
duodamos su 1 - 3 valan
dų skirtumu, vietinių 
dienraščių žinios yra ne 
daugiau 24 valandų senu
mo, — lietuviški laikraš
čiai ramiai keliauja sa
vaitėmis ir mėnesiais 
kol pasiekia toliau gyve
nančius prenumerato
rius.

JAV yra natūralus lie
tuvių kovos už laisvę 
centras ir Amerikos lie
tuvių laikraščiai yra ly

jų dalykų irgi intensy
viai mokoma).

Mokiniai registruoja
mi pas Vasario 16 gimna
zijos direktorių V. Nat
kevičių', M.A. 684 Lam- 
pertheim-Huttenfeld, Li> 
tauisches Gymnasium, 
W. Germany.

SIŲSKIME SAVO VAIKUS Į 
VASARIO 16 GIMNAZIJĄ 

pamokos: I kl. 7 savai
tinės pamokos, Ilki.taip 
pat 7, III kl. 6, IV - IX 
kl. po 4. Tokiu būdu gali 
būti sistemingai einama 
ne tik lietuvių kalba, bet 

school reikalavimus. Vo- ir literatūra. Nėra pasi- 
kiečių kalbą dėstys mo
kytoja vokietė, kalbanti 
angliškai. Kiti dalykai 
dėstomi lietuviškai.

Vasario 16 gimnazijoj, 
kaip ir vokiečių gimna
zijose, yra 9 klasės. Mo
kiniai iš J. Amerikos 
Valstybių ir Kanados į I 
klasę priimami po 4 pra
dinės mokyklos (elemen- 
tary school) skyrių. Sto
jant gimnazijon, moki
nio tėvai parašo prašy
mą ir prideda mokinio 
išeito mokslo pažymėji
mą, gimimo metrikų nuo 
rašą ir, jei turima, skie
pų knygelę. Iš aukštes
nių pradinės mokyklos 
skyrių ar high school 
priimami į atitinkamas 
klases (pvz., po aštuone- 
rių metų pradinės mo
kyklos — į IV ar V kl. 
— pagal pažymius). Bai
gę 9 klases, užjūrio mo 
kiniai po brandos egza
minų gauna brandos ates
tatą, kuris juos įgalina 
stoti į Š. Amerikos ar 
Kanados universitetus, 
peršokant vad. junior 
college. Per brandos eg
zaminus egz am inuoja
gimnazijos mokytojai, 
(Norintieji studijuoti Vo 
kieti jo j e brandos egza
minus laiko kitokia tvar
ka).

Už pragyvenimą (mais
tą ir kambarį bendrabu
ty) reikia per mėnesį 
mokėti $20,-, už specia
lias vokiečių k.pamokas 
dar $14,- mėnesiui. — 
Vasaros atostogų metu 
(nuo liepos 10 iki rugsė
jo 8) bei per Kalėdų ir 
Velykų atostogas (po 2 
savaites) vyresnieji mo
kiniai turi progos pažinti 
Europos kraštus,po juos 
keliaudami. Šiaip per va 
saros atostogas galima 
grįžti ir pas tėvus. Per 
atostogas pasiliekan
tiems Europoje (negalin
tiems ar nenorintiems 
keliauti, ypač jaunes
niesiems) mokiniams 
stengiamasi surasti lie
tuvių šeimas, kur jie ga
lėtų atostogas praleisti. 
— Mokiniai iš užjūrio pa
pras tai atskrenda lėktu
vu į Frankfurt/Main ae
rodromą, iš kur jie gim
nazijos autobusiuku per 
vežami gimnazijon.

Dvejų metų praktika 
su mokiniais iš Ameri
kos parodė, kad jie Va
sario 16 gimnazijoje litu
anistinių žinių gauna dau
giau nei šeštadieninėse 
mokyklose. Tai viešai 
spaudoje pavirtino buvę 
jos mokiniai, Amerikos 
lietuviukai (Vytautas Jur
gaitis ir Mindaugas 
Bielskus, abu iš Chica
gos). Tuo nenorima nu
vertinti lituanistinių mo
kyklų. Nėra abejonės, 
kad jos labai daug pasie
kia. Bet jos moko tik 
šeštadieniais, ir tik vai
kus iki tam tikro am
žiaus.

Vasario 16 gimnazijo
je lietuvių kalba yra dės
toma per 9 metus: nuo 
pirmos klasės, kurios 
mokiniai esti 10 metų, 
iki devintosios, kurią 
baigia jaunuoliai-ės 19 
ar 20 metų. Viso per 
savaitę yra 44 lietuvių k.

kad jos beveik atitiks 
Amerikos high school 
programas. Anglų kal
bos, pavyzdžiui mokys 
amerikietis mokytojas 
pagal Amerikos high

Pavasaris žygiuoja 
Odenwaldo kalnų šlai
tais, kuriuose jau žydi 
migdolai, persikai, vyš
nios ir slyvos.

Pavasris ir Vasario 
16 gimnazijos parke:šim- 
tametis gluosnis verkė
jas papuošė savo ištįsu
sias šakas gležnais "ka
čiukais", didžiules žie
dų taures atvėrė išdidi 
magnolija, krūmai apsi
dengė minkštučiukais la
peliais; kas rytą kon
certuoja paukščiai, liuok
si voverytės iš medžio į 
medį, o netolimose pie
vose jau seniai šūkauja 
pempės, sveikindamos 
Romuvos gyventojus "gy
vi, gyvi".

Pavasaris ir mokinių 
širdyse: linksmai šne
kučiuodamiesi, jie trau
kia į parką pasivaikš
čioti, pasišildyti saulė
je. Jie linksmi ne tik, 
kad pavasaris šauniai iš
puošė parką, bet ir dėl 
to, kad šių metų pavasa
ris jiems atnešė nepap
rastą dovaną — naują 
bendrabutį. Nuo balan
džio vidurio parkas pri
gūžės visokių mašinų, 
amerikiečių kariuome
nės žemsemė pati pir
moji išraus pamatams 
griovius, ir pamažu kils 
naujas triaukštis pasta
tas. Jo dalis — mergai
čių bendrabutis — bus 
baigtas jau šių metų žie
mą, ir iš šimtametės pi
lies, kuri jau atitarna- 

' vo, mergaitės persikels 
į moderniškas erdvias 
patalpas.

Pavasario saulutei 
meiliai šypsantis, par
ke beveik kasdien su že- 
m esniųjų klasių moki
niais žaidžia stud. Aldo
na Rygelytė iš New Yor
ko. Ji talkina gimnazi
jai jau nuo pereito ru
dens.

Be jos gimnazija turi 
ir tris mokinius iš Ame
rikos: Birutę Motiejūnai
tę (II kl.) iš Los Ange
les, Gediminą Mažeiką 
(IV kl.) iš Washingtono 
ir Algį Avižienį (VI kl.) 
iš Chicagos. Ateinan
čiais mokslo metais, ku
rie prasideda rugsėjo 5 
d., mokinių iš Amerikos 
bus žymiai daugiau.

Jau dabar yra pasi
skardenusių per 10 tė
vų, kurie žada savo vai
kus leisti į Vasario 16- 
ąją. Tėveliai, kurie dar 
delsia ar neapsisprendę, 
turėtų paskubėti, nes vie. 
tų, ypač berniukų bend
rabutyje, nėra daug: jas 
gali užimti mokiniai iš 
Vokietijos.

Nuo ateinančių moks
lo metų Vasario 16 gim
nazijos mokslo progra
mos pertvarkomos taip,

/

giai toks pat natūralus 
informacijų šaltinis bei 
kelrodis kitų kraštų ko
lonijoms. Be to, didelis 
skaičius mažų kolonijų 
nepajėgia turėti savo 
spaudos, tenkinasi vie
tiniais biuleteniais ar 
neperiodiniais leidi
niais, o jų lietuviško gy
venimo pagrindinis 
ramstis yra iš toli at
keliavęs lietuviškas laik
raštis.

Mažos kolonijos, pa
vieniai lietuviai yra ak
tyvūs lietuvių išeivijos 
nariai. Kartais jie yra 
tapę įtakingi toje vieto
vėje kurioje jie gyvena, 
ir neretai jie gali pa
lenkti į lietuvių pusę vie
tinių žmonių simpatijas, 
ir visada jie gali ir pri
valo būti naudingi Lietu
vos išlaisvinimo kovoje. 
Laiškų bei telegramų 
siuntimo atveju, tolimų 
lietuvių aktyvus dalyva
vimas yra ypatingai sva
rus, nes jis liudija pla
čią lietuviškos veiklos 
apimtį.

Organizacijų parėdy
mai ir prie geriausių no
rų ir prie didžiausio dar
bo, kiekvieną tolimesnį 
lietuvį pasiekti nepajė
gia. Laisvu noru, indivi
dualiai pasirinktas lietu
viškas laikraštis tokį lie
tuvį pasiekia visada. Ta
čiau laikraštis yra gau
namas tada, kai šaukštai 
jau yra senai po pietų, 
nuomonės jau sudarytos, 
reikalas pasenęs ir už
mirštas... Laikraštyje 
patalpinti paraginimai ir 
nurodymai nueina vel
tui....

Modernioje kovoje oro 
paštu siųstas laikraštis 
darosi būtinybė. Inves- 
tacija kurios pareikalau
tų plono (air mail) popie- 
rio spausdiniai darosi ne 
vieno ar kito laikraščio 
privatus finansinis klau
simas, o visos bendruo
menės būtinas reikalas. 
Greitas laikraštis yra 
svarbus šiandieninės ko
vos įrankis, ir jo stoka 
yra nedovanotina stra
teginė klaida.

Mes nežinome kada 
ateis toks laikas, kai 
vieton Kudirkos ar Si- 
mokaičių gyvybės, 
mums teks kovoti dėl 
žymiai stambesnių ob
jektų. Dabartinėse JAV 
ir kitų demokratinių 
kraštų sąlygose, protes
to laiškas, telegrama, 
aukštai iškeltas plaka
tas, TV stočiai laiku pa 
duotos žinios yra mūsų 
kardas ir skydas. Mo
dernios susisiekimo 
priemonės tebūnie mūsų 
žirgas.

Kadangi lietuviško 
laikraščio siuntimas oro 
pąštu yra bendras visų 
reikalas ir turėtų palies
ti visus lietuviškus laik-

gyrimas, kad trims litu
anistams mokytojams 
kartais pavyksta išmo
kyti lietuvių k. tiek, 
kiek jos būdavo išmoko
ma Lietuvos gimnazijo
se nepriklausomybės lai- 
kais; išimtys, be abejo, 
bus tie mokiniai, kurie 
ateina gimnazijon ne 
daug lietuviškai mokė
dami ar ir visai nemokė 
darni. Į šitą faktą reikė
tų ypačiai atkreipti dė
mesį tiems tėvams, ku
rie nori, kad jų vaikai ne 
tik išmoktų lietuviškai 
kalbėti ir šiek tiek rašy
ti, bet ir iš esmės pa
žintų lietuvių literatū
rą, Lietuvos istoriją bei 
geografiją. (Šiųpastarų-

SUDARYTA JURY 
KOMISIJA

Dirvos novelės konkurso 
jury komisijon šiais metais 
mielai sutiko įeiti: Lietuvių 
Rašytojų Draugijos pirmi
ninkas poetas Leonardas 
Andriekus — komisijos pir
mininku ir nariais rašytojai 
Paulius Jurkus, Pranas 
Naujokaitis, dr. Pranas 
Bagdas ir Dirvos redakcijos 
narė Emilija čekienė.

Šiais metais mecenatas 
Simas Kašelionis novelės 
premijai yra paskyręs 500 
dolerių. Paskutinis termi
nas novelėms įteikti yra 
1971 m. rugsėjo 1 d. adre
suojant Dirvai, Novelės 
konkursui.

Daugiau informacijų apie 
konkursą rasite žemiau 
spausdinamame pranešime.

DIRVOS NOVELĖS KONKURSAS

Premija $500.00
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1971 metų 
rugsėjo 1 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

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

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 500 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 sudaroma iš trijų asmenų. Ji visai ne
priklausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas ‘rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

raščiu išeivi joje,būtų ge
rai, kad tuo klausimu pa 
sisakytų laikraščių lei
dėjai ir toli gyveną skai 
tytojai ir organizacijų 
vadovai.

Lietuviško laikraščio 
siuntimas oro paštu su
stiprintų išsisklaidžiu -- 
šių išeivių tautinius sai
tus, tad tuo klusimu 
turėtų pasisakyti kultū
rinės lietuviškos organi 
zacijos, ypatingai tos, ku 
rios galėtų padėti padeng 
ti su tuo susijusias pini
gines išlaidas.

J, Statkutė 
de Rosales

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA
G. Verdi 4 v. opera

LA TRAVIATA
Operos spektakliai:

1971 m. gegužės mėn. 1 d., 8 vai. vak. 
1971 m. gegužės mėn. 2 d., 3 vai. popiet, 
1971 m. gegužės mėn. 8 d., 8 vai. vak.

ALEKSANDRAS KUČIŪNAS, 
dirigentas ir režisierius

Spektaliai —
Marijos mokyklos auditorijoje, 
67th & So. California Avė. 
Chicago, Illinois

Bilietų kainos: 8, 7, 6, 5 ir 4 dol. Premjerai $1.00 
brangiau.

Visi bilietai gaunami Marginiuose.
Užsakant bilietus paštu, prašome siųsti čekį LITHUA- 

NIAN OPERA OF CHICAGO pavadinimu, kartu su sau 
pačiam adresuotu voku ir pašto ženklu, būtinai pažymint ir 
spektaklio datų, čiuo adresu:

MARGINIAI, 
2511 West 69th Street 
Chicago, Illinois 60629

VISI LIETUVIAI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI.
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Rungtynės su naciais dėl Lietuvos (5)

NENORI PRIPAŽINTI
/

LIETUVOS SUVERENUMO
Savo ruožtu Berlyno 

lietuvių kolonija buvo jau 
birželio 22 d. įsisiūbavu
si išmesti sovietus iš jų 
prieš metus užgrobtų 
Lietuvos Pasiuntinybės 
rūmų, Kurfuerstenstr. 
134. Kai kurie jos at
stovai buvo atsilankę pas 
mane reikalą aptarti ir 
siūlėsi pavartoti panašų 
metodą, kaip Sov. Amba
sados pareigūnai buvo 
mėginę pavartoti 1940 m. 
rugpiūčio 11 d. rytą, bū
tent įsibrauti į rūmus, 
tik neturėjo pasisekimo. 
Net vienas vokiečių Pro
pagandos Ministerijos 
pareigūnas padarė per 
dr. P. Ancevičių, lietu - 
vį-žurnalistą patarimą 
atsiimti Pasiuntinybės 
rūmus jėga iš sovieti
nių okupantų. Kaip le
galus Lietuvos dipl. at
stovas Vokietijoje, aš 
tokiam revoliuciniam at
siėmimui minėtų rūmų, 
nors jie ir buvo Lietu
vos valstybės nuosavy
bė, t.y. be Vok. Užs. 
Rkl. Min-jos žinios, pri
tarti negalėjau.

Tačiau kolonijos žmo
nės vistik nesusilaikė ne
pademonstravę prie Pa
siuntinybės rūmų. Bir
želio 22 d., tuojau po pa
maldų lietuviams skirto 
je bažnučioje netoli nuo 
Pasiuntinybės, jų minia 
pasuko jos link. Kiek pa 
triukšmavę, demonstran 
tai prisegė Lietuvos vals
tybės vėliavą prie Pa
siuntinybę supusios aukš 
tos geležinės tvoros. Su
giedoję Lietuvos himną, 
jie pamažu išsiskirstė. 
Tą lietuvių politinę de
monstraciją stebėjo dvi
gubai didesnė vokiečių, 
bei šiaip praeivių minia, 
iš kur aidėjo simpatijų 
pareiškimai Lietuvos 
bei jos demonstrantų ad
resu. Demonstracija pri 
minė vokiečių valdžiai ir 
vokiečių publikai, jog lie
tuviai savo valstybinės 
nepriklausomybės nebu
vo išsižadėję ir siekia ją 
atgauti.

Nors į savo birželio 
23 dienos demaršą pas 
von Grundherrį atsa
kymo dar nebuvau susi
laukęs, tačiau pati Jo- 
gika liepė ką daryti ir 
Pasiuntinybės veikimo 
atgaivinimo reikalu. Tuo 
tikslu suformulavau ir 
birželio 24 d. pasiunčiau 
per specialų kurjerį 
Valstybės Sekretoriui 
von Weizsackeriui moty
vuotą raštą tokio turinio:

Jo Ekscelencijai 
Valstybės Sekre
toriui Freiherr 
von Weizsacke- 
riui BERLYNE

Ekscelencija,
Turiu garbės patiekti 

Jūsų Ekscelencijai šitai: 
vokiečių kariuomenei 
pradėjus žygį prieš rusų 
raudonąją armiją, Lie
tuvoje — dar prieš atvy
kimą vokiečių karinių da
linių, taigi priešo užnu
gary — įvyko visuotinis 
lietuvių tautos sukilimas 
prieš sovietų okupantus.

To sukilimo rezulta
tas buvo deklaruotas Lie
tuvos valstybinės nepri
klausomybės atkūrimas 
ir sudaryta tautinė Kraš - 
to Vyriausybė, kuri re-

KAZYS ŠKIRPA

miasi Lietuvos Valsty
bės Konstitucija.

Kaip iš Kauno radijo 
stoties pranešimų paty
riau, ta Vyriausybė pa
darė pareiškimą, kad 
Lietuva norėtų sueiti į 
draugiškus santykius su 
Didžiąja Vokietija ir ak
tyviai prisidėti prie nau
jo Europos pertvarky
mo, kas iš esmės atitin
ka ir mano politinį nusi
statymą.

Vienkart Lietuvos Vy
riausybė paskelbė atsi
šaukimą į lietuvių tautą, 
kuriame Lietuvos gyven
tojai, tarp kita ko, ragi
nami draugiškiausiai su 
tikti įžygiuojančius vo
kiečių kariuomenės dali
nius ir teikti jiems viso 
kią įmanomą pagalbą. 
Kiti Lietuvos Vyriausy
bės potvarkiai skirti su
reguliavimui krašto ūkio 
ir valstybinio gyvenimo.

Dabar jau aišku, jog 
Lietuvos Vyriausybė 
praktiškai yra perėmu
si krašto valdymą ir kad 
yra darnoje su toliau žy
giuojančiais vokiečių 
kariniais daliniais. Sku
botai sudarytieji lietuvių 
kariuomenės daliniai, 
visų civilinių gyventojų 
karštai palaikomi, kovo
ja petys į petį su vokie
čių kariuomenės dali
niais prieš bendrą prie
šą.

Taigi faktai kalba už 
tai, jog lietuvių tauta ko
voja ne vien politiškai, 
bet ir kariškai vokiečių 
pusėje.

Akivaizdoje to, kas 
aukščiau suminėta, tu
riu garbės prašyti Rei
cho Vyriausybės sutiki
mo vėl perimti savo funk
cijų, kaip Lietuvos Pa
siuntinio Vokietijoje, 
vykdymą.

Naudojuos šia proga 
pareikšti Jūsų Ekscelen 
ei jai savo aukščiausią 
pagarbą.

(pas) K. Škirpa
Patyręs apie mano bir

želio 23 dienos demaršą 
pas von Grundherrį ir 
kad aš rengiausi įteikti 
notą ir Lietuvos Pasiun
tinybės veikimo atgaivi
nimo reikalu, mano ko
lega latvis p. E. Kree- 
vinš, irgi buvo prasi
veržęs į Užs. Rkl. M- 
ją, būtent, pas tą patį 
von Grundherrį, tik bir- 
želio 23 d. po piet. Mo
tyvuodamas tuo, kad ir 
Latvijoje gali įvykti tau
tos sukilimas ir kad bū
tų paskelbtas tautinės 
Latvių Vyriausybės su
darymas, kolega Kree- 
vinš prašė, kad Reicho 
vyriausybė jį pripažintų 
kaip Latvijos pasiuntinį 
Berlyne ir grąžintų jo 
dispozicijon Latvių Pa
siuntinybės dvejus rū
mus, kurie irgi buvo lai
komi Latvijos valstybes 
nuosavybe. Deja, gavo se 
kantį iš von Grundherrio 
atsakymą (Mic. T120 
/616/249811-2).

— Aš atsakiau p. Kree 
vinšui, jog jo išvedžioji
mus išklausiau tiktai pri
vačiai ir kad aš, be to, 
negaliu duoti jam jokios 
vilties, kad jo pageidavi
mai galėtų būti patenkin
ti.

Tai buvo ne tik nedvi
prasmiška, bet ir labai 
reikšminga. Be to, atro
do, kad kolega Kreevinš, 
savo užsiminimu jog ir 
Latvijoje gali įvykti tau
tos sukilimas, ar tik ne
buvo paakinęs von Grund 
herrį imtis tuojau pat 
kliudančių priemonių. 
Tai išeina iš to, kad ta
me pačiame von Grund 
herrio užraše apie pasi
kalbėjimą su p. Kreevinš 
užfiksuota dar ir štai 
kas:

— Atsiklausus Vals
tybės Pasekretoriaus 
Woermanno, Politinio 
Skyriaus IM susisiekė su 
Saugumo skyrium (Ab- 
wehr’u) Karaliaučiuje su 
kliudyti, kad ryšium su 
Karo Vadovybės (Ober- 
kommando der Wehr- 
macht) Saugumo sky
riaus (Abwehr) patikėti
nių sveikintina militari- 
nė veikla, nebūtų sukuria
mi jokie politiniai įvykę 
faktai Pabaltijy, kurie ga
lėtų būti mums nepato
gūs.

Kiek tai liečia Lie
tuvą, šis Užs. Rkl. M- 
jos potvarkis nieko pa
keisti nebegalėjo: lietu 
vių tautos sukilimas fak
tiškai jau buvo įvykęs, 
buvo laimėtas, Lietuvos 
valstybinės nepriklau
somybės atkūrimas dek
laruotas ir paskelbtas 
naujos tautinės Krašto 
Vyriausybės sudary
mas, Kokia į tai buvo 
Užs. Rkl. J-jos reakci
ja, matyti iš šio doku
mento: (Mic. T120/616/ 
249810) Berlynas, 1941 
m. birželio 24d. Pol.IM

UŽRAŠAS
Oberkommando der 

Wehrmacht — Ausland 
— budįs karininkas Ka 
pitanleutnant Korber 13 
vai. 30 telefonu prane
šė: Kariuomenės Šiau
rinė Grupė (Ic) prašo 
skubaus nurodymo, kaip 
jai laikytis Lietuvoje 
naujai sudarytos Škir
pos Vyriausybės atžvil
giu. OKW-Abwehr II — 
siūlo tokį atsakymą:

"Paskelbimas Škirpos 
Vyriausybės įvyko be vo
kiečių valdžios įstaigų 
talkininkavimo. Todėl 
bet koks tos Vyriausy- 
bės palaikymas vengti
nas. Militarinės instaci- 
jos privalo susilaikyti 
nuo bent kokio kišimosi 
į sprendimus, kurie re
zervuoti vien politinės 
vadovybės kompetenci
jai". (Pabraukimai ma
no — KŠ).

Valstybės Pasekreto- 
rius Woermannas, atsi
klaustas telefonu, Ab- 
wehr II pasiūlytą formu
lavimą patvirtino. Pa
siuntinys von Grundherr 
painformuotas telefonu. 
0KW — Ausland — bu
dįs karininkas, apie čia 
priimtą sprendimą yra 
painformuoas.

Dr. Litter, 
Laikinai Pol IM 
tarnyboje.

Viso to anuom et neži
nodamas, bet nesulaukęs 
von Grundherrio paža
dėto skubaus atsakymo, 
ar būsiu ar ne von Rib- 
be’ntropo priimtas, pa
maniau, jog aplinkybės 
reikalavo, kad parody

čiau nusižeminim ą pa
čiam Hitleriui, kurio am 
bicija Laikinosios Vy
riausybės paskelbimu ga
lėjo būti užgauta. Man gi 
tada rūpėjo tą Vyriausy
bę kokiuo nors būdu le
galizuoti santykiuose su 
Vokietija. Negalėdamas 
dėl protokolo varžtų 
kreiptis į jį betarpiškai 
nusprendžiau adresuoti 
jam atitinkamą apeliavi
mo raštą per vonRibben- 
tropą su paaiškinamuoju 
laišku šiam pastarajam. 
Abu tuos raštus nunešiau 
Vok. Užs. Rkl. M-jon ir 
perdaviau von Ribbentro- 
po personaliniam biurui 
pats, faktinai birželio24 
d. rytą, nors abu raštai 
buvo datuoti birželio 23 
d. Jų tekstai buvo tokie:

Didžiai Gerbiamas 
Pone Reicho Užs. 
Rkl. Ministeri,

Turiu garbės pristaty 
ti Tamstai raštą, adre
suotą Fuehreriui ir Rei
cho Kanzleriui, ir nuo
lankiai prašyti Jus tą raš 
tą patiekti Fuehreriui ir 
Reicho Kanzleriui.

Aš leidau sau to mano 
rašto dublikatą čia pri
jungti Jūsų maloniam dė
mesiui.

Teikitės, Pone Reicho 
Užs. Rkl. Ministeri,pri
imti mano pilno atsidavi 
mo ir giliausios pagar
bos išraišką.

(pas.) K. Škirpa 
Ponui Reicho Užs 
Rkl. Ministeriui 
von Ribbentropui 
Berlyne, Wilhelm 
strasse

Jūsų Ekscelencija,
Šią istorinę valandą, 

kai Lietuvių Tauta vėl 
atgauna savo laisvę, lei
džiu sau, kaip buvęs Lie 
tuvos konstituciškai tei
sėtos Vyriausybės atsto- 
vas Vokietijoje, pareikš
ti Tamstai ir pergalin
gai vokiečių kariuome
nei giliausią padėką už 
Lietuvos išgelbėjimą 
nuo bolševikų okupaci
jos.

Kartu turiu didelę gar
bę nuolankiai patiekti 
Tamstai šitai:

Po to, kai Lietuva 
pereitais metais dėl 
Makvos Vyriausybės 
agresijos buvo įjungta 
į Sovietų Socialistinių 
Respublikų Sąjungą ir 
dėl bolševikų teroro, su 
sidarė Lietuvoje iš ak
tyviausiųjų ir ryžtingiau
sių jų elementų, mano va
dovaujamas Lietuvių Ak
tyvistų Sąjūdis, kuris 
pastatė savo tikslu nu
šalinti bolševikų viešpa
tavimą ir atstatyti Lie
tuvos valstybinę nepri
klausomybę.

Pasiekę šį tikslą, Lie
tuvių Aktyvistų Sąjūdis 
yra užsibrėžęs atkurti 
Lietuvos valstybės vi
daus susitvarkymą nau
jais tautiniais pagrin
dais ir įterpti Lietuvą į 
tautų solidarumo bend
ruomenę Naujojoje Eu
ropoje. Smulkesnis iš
dėstymas lietuvių nusi
statymo ir pageidavimų 
yra paduotas mano me
morandume, kurįl941m. 
birželio 19 d. esu įtei
kęs ponui Pasiuntiniui 
von Grundherriui Užs. 
Rkl. Min-je. Tame me
morandume esu pažymė
jęs, jog praeitis yra iš
ryškinusi, kad glaudžių 
politinių, ūkinių ir kul
tūrinių santykių palaiky
mas su Vokietija atitin
ka Lietuvos gyvybinius 
interesus.

Nūnai, Lietuvių Akty-

J. GRAUDA

Apie SST
SST reiškia skridimą greitesnį už garsą. Jūs 

galite Chicagoje išplūsti New Yorko pilietį, o at
skridęs į New Yorką tą pat pilietį gražiai sveikin
ti. Plūdimo garsas dar nebus pasiekęs New Yor
ko, o jūs galėsite suvadinti nekaltą avinėlį. Tokia 
yra praktiška SST reikšmė. Ypač tai svarbu poli
tikoje ir kultūriniame lietuvių santykiavime.

Bet tai buvo svajonė ir tai liks svajone. SST 
projekto neįgyvendins Amerikoje. Tais gražiais 
transporto laimėjimais naudosis žmonės Europoje. 
Senatas atmetė SST projektą ir dar ilgai mes varg- 
sime su 707 ir 747 lėktuvėliais, judančiais ore vėžio 
greičiu, kaž kas apie 650 mylių per valandą.

Tačiau svajonę galima dirginti. Sakysim, sėdate 
jūs New Yorke ir skrendante Chicagon. Laikas tirps- 
te tirpsta. Ir, išskridę, jūs at jaunė j ate atskridę. Jūs 
nusileidžiate pasirinktame aerodrom e keliomis va
landomis jaunesnis. Jūs pagaunate tą nesugaunamą 
laiką už uodegos. Kas gi nori senti? Kiekvienas no
ri jaunėti. Ir SST yra tikra jaunėjimo priemonė.

Tačiau, jeigu jūs jaunėsite skridimo metu, ar 
jūs jaunėsite kelionėje iš aerodromo į namus?

Dabar, sakysim, iš New Yorko Chicagon jūs 
skrendate porą valandų. Su SST jūs skrisite valan
dą. Jūs nutupiate Chicagoje visą valandą jaunes
nis. Bet, transportui pasmarkėjus, susisiekimas su 
miestu prailgs bent porą valandų. Ir, atjaunėjęs lėk. 
tuve, dvigubai greičiau sensite automobilyje.

Visi bilijonai, sukišti į SST, nesulaikys jūsų 
skubaus senėjimo Chicagoje taksikabe, kelionėje iš 
aerodromo į Marąuette Parką. Dėl pasunkėjusio tra- 
fiko tokiame taksikabe jūs išbusite valandą ilgiau. 
Kas iš to, kad SST nublokš jus per erdves greičiau 
už garsą! Kol jūs būsite savo pasiskyrimo vietoje, 
visi garsai ir gandai, supę jus jūsų vietovėje, jau, 
kartu su jumis (kol gaištate taksikabe) keliaus kar
tu. SST čia nieko negali padėti. Padėtis grįžta ta 
pati, labai nenaudinga politikai ir kultūriniems lie
tuvių tarpusavio santykiams.

Ką pasakysite vienoje vietoje, gerai girdės ki
toje vietoje, ir joks SST neišgelbės, nes SST skir
tas oro pločiams, o taksikabai šliaužia gatvėmis.

Todėl su savo liežuviais būkime santūrūs ir ne- 
pasitikėkim SST miražams. Arčiau už garsą erdvė
je dar nereiškia arčiau už garsą ir mūsų gatvėse, ir 
mūsų kiemuose.

vistų Sąjūdis revoliuci
jos keliu, kurį padarė 
įmanomu didvyriškas vo
kiečių kariuomenės žy
gis, 1941 m. birželio 23 d. 
nušalino sovietinį reži
mą, proklamavo atstaty
mą Lietuvos valstybinės 
nepriklausomybės ir su
darė tautinę Krašto Vy
riausybę, kurios prieša- 
kin esu pašauktas aš 
pats.

Vildamasis Jūsų pa
lankumo, aš turiu iš pat
riotinės atsakomybės pa
jautimo, o taip iš parei
gos, kaip Lietuvių Akty
vistų Sąjūdžio vadas, 
paklusti mano Tėvynės 
šauksmui ir stoti jos dis
pozicijon.

Todėl laikau šiuo me 
tu pirmuoju savo užda
viniu — prileisdamas, 
jog Reicho Vyriausybė 
tam pritars — tuojau 
vykti į savo Tėvynę, 
kad Vyriausybės darbų 
perėmimo proga, pa- 
reikščiau visos Lietuvių 
Tautos vardu Tamstai ir 
Vokiečių Tautai pride
ramą padėką už sudary
mą galimumo atkurti 
Lietuvos valstybę, o taip 
pat patikrinti prieš visą 
pasaulį Lietuvos dėkin
gumo jausmus *)Vokie
čių Tautai.

Būčiau Tamstai ne
paprastai dėkingas, jei 
suteiktumėt man gar
bės būti Tamstos priim-

* PASTABA: Išsireiškimo 
"Verbundenheit Litauens" ang
liškas vertimas "Lithuania’s ai- 
liance” oficialinėje vokiečių ka
ro dokumentų laidoje anglų kal
ba — "Dokuments on German 
Foreign Policy”, XIII, dok. 6, 
psl. 7-8 -- yra neteisingas ir 
todėl klaidinantis. Pagal Kari 
Pelzes "Das treffende Wort". 
Worterbuch sinnverwandten 
Ausdrucke, 1959 m., žodis "Ver 
bundenheit" mano pavartotame 
kontekste reiškia ne ’alliance" 
-- sąjungą, bet dėkingumą: Aner_ 
kennung, Dankbarkeit arba Hei- 
masgefuhl.

tam asmeniniam pareiš
kimui savo pilno lojalu
mo Tamstai ir Vokieti
jos Reichui.

Berlynas, 1941 m. bir
želio 23 d.

(pas.) K. Škirpa

Fuhreriui ir Kanz 
leriui Vokietijos 
Reicho Adolfui 
Hitleriui

Nors šis mano apelia
vimas į Vokietijos Rei
cho galvą kirtosi su Užs - 
Rkl. M-jos jau priimtu 
neigiamu nusistatymu 
Lietuvos Laikinosios Vy
riausybės pripažinimo 
klausimu, tačiau mano 
tas raštas vistik dar bu
vo nukreiptas į Hitlerį, 
kaip tai seka iš ranka 
padėto ant jo užrašo: 
"Fuehrer Mappe". Po vi
sų anų įvykių mane buvo 
pasiekę gandai, esą, aki
vaizdoje mano tokio ape
liavimo į patį Hitlerį, 
von Ribbentropas jau bu 
vęs linkęs su sakyta Lie
tuvos Vyriausybe ir ma 
nim, kaip jos Pirminin
ku, skaitytis. Bet ir jam 
matyt, nebuvo lengva tą 
nusistatymą jei toksai 
jam buvo tikrai blykste
lėjęs, pravesti bei atitin 
karnai Hitlerį paveikti, 
nes praėjo beveik visa 
savaitė laiko, kol tas ma
no istorinis apeliavimas 
kartu su laišku Weizsac 
keriui Pasiuntinybės rei
kalu grįžo iš Hitlerio 
"Fhuererhauptąuartier" 
fronte į von Ribbentro- 
po personalinį biurą Užs - 
Rkl. M-je, Berlyne, tik 
po birželio 29 dienos,da
tos kuria lydraštis pažy
mėtas. Jo tekstą čia pa 
duodu: (Mic. T120/616/ 
249795)

Ponui VLR-tui 
( referuojančiam 
tarėjui) Grossko- 
pfui per Valsty
bės Sekretorių.

(Nukelta į 6 psl.)
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LIETUVOS KUNIGAIKŠČIAI K.S. KARPIAUS GALIONAS PRIEŠ KETURIASDEŠIMT
RADVILAI JŲ kilm! ir darbai METU CLEVELANDO SCENOJE JUR°,S GL1AU°-A

Ši kultūrinė popietė 
įvyko Los Angeles Šv. 
Kazimiero Parapijos sa
lėje, vasario 28 d. Rengė 
Lietuvių Protestantų Są
junga, pirmą kartą išei
dama į lietuvių visuo
menę su didesniu paren
gimu. Virš 200 žmonių iš 
toli ir arti, įskaitant ir 
žymų būrį moksleivių ir 
studijuojančio jaunimo, 
susirinko pasidžiaugti 
reto įdomumo paskaita 
apie didingą Lietuvos 
senovę. Programą atida
rė p*. A. Devenienė, pri
statydama paskaitinin- 
kę, žinomą istorikę ir 
daugelio knygų autorę 
dr. Vandą D. Sruogienę 

Kng. Mikalojus Kristupas Radvilas Našlaitėlis

specialiai atvykusią iš 
Chicągos. Pasak jos: 
"Viešnia nepabijojo atvyk
ti, nežiūrint mūsų že
mės drebėjimų... Drau
ge su Kunigaikščiais Rad 
vilais, tegu sudrebina ir 
mus!”

Miela istorijos žinovė 
dr. Sruogienė gyvai ir 
įdomiai apibūdino šios 
lietuvių didikų šeimos 
kilmę, darbus ir reikš
mę trijų šimtmečių (še
šiolikto - aštuoniolikto 
amžiaus) Lietuvos isto
rijos bėgyje. Paskaitą 
iliustravo retomis skaid
rėmis iš Daumanto Čibo 
fotografijų kolekcijos.

Paveiksluose vaizduoja
mi Radvilų giminės na
riai, -jų žemės ir jų pi
lys vaizdžiai parodė, 
kiek ši giminė davė sa
vo kraštui žymių karo va
dų, politikų, valstybės vy
rų, na ir įžymių mote
rų... nelyginant Anglijos 
Churchillių šeima, su
vaidinusi panašią rolę 
kitame pasaulio kraš
te ...

Paskaitininkės kruopš
čiai paruoštos genealo
gijos lentelės vaizdavo 
asmenis nuo ankstyviau
sių laikų iki dabartinių 
šios giminės palikuonių 
(lenkiškos giminės "Ra- 
dziwill" su kuria buv.

Prezidento Kennedy šei
ma yra susigiminia
vusi). Radvilų lietuviš
ka padermė išnykusi 
XVIII amžiuje, šiandien 
palikuonių nebeturi. Jų 
tarpe buvo įvairių religi 
nių įsitikinimų — ir ka
talikų (Vilniaus ir Nes
vyžiaus) ir protestan
tų — reformatų (Biržų, 
Kėdainių ir Dubingių) ša
kos, abi lygiai istoriniai 
reikšmingos. Reforma
tai Radvilai pasižymėjo, 
kaip Vakarų kultūros ne
šėjai, mokslu, menu ir 
raštu atidarydami duris 
į plačiąją Europą. Jie 
steigė studentams fon

dus ir stipendijas Ško
tijos ir Anglijos univer
sitetuos^.

Pirmieji istorikės 
žodžiai apie romantišką 
ir žavingą istorijos 
mokslą — "ne apie la
vonus, bet apie gyvus 
žmones su visomis žmo 
giškomis savybėmis ir 
silpnybėmis” — iškarto 
sudomino klausytojus. Ji 
atskleidė įdomiausiąpor- 
tretų galeriją, prista
tydama asmenis, kurie 
rodėsi, taip nesenai bu
vę mūsų tarpe, nors jau 
šimtmečiai prabėgo. Pa
gal legendą, ši giminė 
kilusi 13-to a. pabaigoje 
iš Gediminaičio, Kerna
vės kunigaikščio Sirpu- 
čio (jeigu toks kada bu
vo). Faktas, kad Gedimi- 
načių gadynėje Radvilai 
jau buvo Vilniuje, kur bu
vo ir jų didingi rūmai. 
Radvilai visada stovėjo 
tautos sargyboje ginda
mi lietuvių garbę ir tei
ses tiek karo lauke, tiek 
viešame gyvenime. Ho
rodlės Unijos laikais, 
kai lenkai savo sumeti
mais dalino lietuvių ba
jorijai lenkiško stiliaus 
herbus, vienas Radvila 
pareiškė: "Nereikia
mums lenkiškų herbų”. 
Ir tikrai, sulaukė vėliau 
herbo iš kitų, daug reikš
mingesnių rankų: Šven
tosios Romos Imperato
riaus Karolio V, gauda
mi aukščiausio didiko 
laipsnio karūnas, skydus 
ir erelius 1547 metais. 
Vėliau išvystyti Radvilų 
padermės herbai šalia 
juodų imperatoriškųjų 
erelių (su trimis auksi
niais medžioklės trimi
tais) dažniausia nešiojo 
ir Lietuvos vytį — rai
telį ant balto žirgo.

Šios giminės pradinin
kai buvo Mikalojus Rad
vila Senasis ir jo žmo
na, Sofija Mantvydaitė, 
Biržų-Dubingių ir Nes
vyžiaus linijų protėviai. 
Iš jų kilo ir Lietuvos 
Hetmonas, "nevainikuo 
tas Lietuvos Karalius" 
Jonušas Radvila Didy
sis. 1492 m. Biržai iš
eina į pasaulio istoriją, 
kai Biržų žemės perei
na į Radvilų rankas. Rad
vilai ypač pasižymi, kai 
rusai — Maskvos galiū-

(Nukelta į 6 psl.)

Mes esame labai pa
tenkinti, kada mūsų kul
tūrinius ar kūrybinius 
nuoveikius pastebi di
džioji amerikiečių spau
da. Tai yra tam tikras 
laimėjimas, kada mūsų 
rašto ar scenos, ar vaiz
dinio meno kūrinys atran
da respektą ir už lietuvių 
visuomenės ribų. Tai 
yra visuotinio jo, netik
tai savo kiemo meno pra
turtinimas. Deja, mes 
negalime jau labai pla
čiai tokiais laimėjimais 
pasigirti. Kartais tenka 
stebėtis, kad mes tokių 
retų laimėjimų ir neži
nome. Jų gi buvo retų, 
praeityje, kaip kad ir nū
dien.

Sausio 19 d. 1931 me
tais Clevelando didžioji 
spauda buvo K. Kar
piaus veikalo "Galiūnas” 
ženkle. Cleveland Plain 
Dealer šiam vaidinimui 
paskyrė dviejų skilčių 
vertinimą (Roelif Love- 
land), visa skiltis bu
vo skirta vaidintojų api
būdinimui, ir įdomiais 
senovės lietuvių apran
gos piešiniais papildy
tas ilgas aprašymo teks
tas.

Sausio 19 d. šio laik
raščio aprašymų ženk
le staiga atgijo Cleve
lande šeštojo šimtme
čio Lietuva, kada jos 
teritorijoje siautėjo vi
kingai. Veikalas buvo 
suvaidintas Mažajame 
Teatre (The LittleTheat- 
re at Public Hali).

Scena buvo paversta 
Baltijos jūros pakran
te, rašė recenzentai, 
kur šviesiaplaukiai ir 
mėlynakiai lietuviai mel
dė savo dievus išgelbė
ti juos nuo vikingų puo
limo ir kur vaidilutė pa
milo užginta meile.

Veiksmas vyksta 
penktame ar šeštame 
šimtmetyje, rašė re
cenzentai, anais sukre
čiančiais pagonių lai
kais, kuomet žmogus ne
šiojo apdangalui lokio 
kailį ir turėjo rankoje 
ietį, ir daug žmonių bu. 
vo vadinami žvėrių ir 
medžių vardais.

Scenos vyksmo aks
tinas buvo klasiškasis 
meilės trikampis.

Tačiau stiprus šalies 
išlaisvinimas nuo ją už
plūdusių priešų buvo

They fflrite Script 
and Music for Play

When the Lithuanian Cultural Gar- 
den League presents the nlnth pro- 
ductlon in the Plain Dealer Theatcr 
of Nations series Sunday evenlng in 
tha Llttl? Theater of Public Hali tbe

svarbiausiu, idėjiniu 
veikalo stimulu. Esą, 
dievai, kurie anksčiau 
gyveno ant žemės, pa
liko sunkųjį kardą su
slėptą sename ąžuole ir 
išpranašavo, kad tas mir
tingasis, kuris galės tą 
kardą pakelti, nugalės 
Lietuvos priešus. Toks 
didvyris buvo Galiūnas 
vaidilutės ir Perkūno sū
nus.

Galiūne vaidino: Sta
sė Greičius, Helen Gri
gas, Helen Ruseckas, 
Clement Urbšaitis, Ma
ry Dovydaitis, Louise Ba 
nionis, Pola Glugodas, 
Charles Staupas, John 
Armonas (Galiūnas), Vin - 
cent P. Banionis, Mike 
A. Ruseckas, Joseph Ma- 
rozas, Anthony Zdanis, 
John G. Ploteris, Mike 
Chilgas, Anna Martis, 
Neil Anderson, Helen 
Urbšaitis, Barbara Ar
monas, Marie Berzins- 
kas ir Helen Berzins- 
kas. Vincent Greičius pa
rašė muzikinę vaidinimo 
pusę.

Vaidinimas ėjo poteks
tėje: Plain Dealer Thea
ter of the Nations.

Įvairiais mūsų teatro 
jubiliejų metais, kuriuos 
imame švęsti ir išeivijo 
je, ir ok. Lietuvoje, ver 
ta kalbėti apie įdomes
nius lietuvių teatrinės

Star in Cleūelander’s Play
Dealing With Viking Age

Taip Cleveland Plain Dealer 1931 m. 'sausio 13 d. pristatė ame
rikiečių visuomenei K.S. Karpiaus veikalą "Galiūnas", kuris buvo 
suvaidintas Public Hali mažajame teatre.

veiklos epizodus. Vaidi
nimų savybėje išeivija 
turėjo daug: gražių, spal
vingų, pakilių. Kaip at
rodo, senoji išeivija 
daug dėmesio kreipė į 
scenos istorinį žanrą. 
Tuštoki farso pavidalo 
vaidinimai nepaliko di
desnio įspaudo išeivijos 
scenoje, tačiau istorinis 
žanras išliko didingas, 
platus, beveik operos 
apimties. Šitą mes ma
tome ir K. Karpiaus "Ga 
liūne". Tai puikus teks
tas būsimai operai. Kla
siškai konstruktyvi mei
lės trikampio atrama, 
galingos misteriškos die
vų jėgos veikalo fone, dė
kingos scenos solistams 
ir chorams, spalvingas 
epochos koloritas.

Mūsų teatro istorijon 
"Galiūnas" turi daug 
reikšti ir tuo faktu, kad 
jis buvo plačiai, kaip gal 
niekad kitas lietuviškas 
vaidinimas, aprašytas 
amerikiečių spaudoje.

Skirdami fondų lėšas 
dažnai problematiškos 
vertės užmojams, ar ne
atrasime asmens ir lė
šų, tyrinėti ir suvesti į 
studijos rėmus mūsų se
nosios išeivijos scenos 
istorijos. Vien tiktai iš 
čia išdėstyto epizodo re
gime neprarastiną jos 
praeitį.

Aldona Kavaliūnaitė

AR AŠ KALTA?
Pūtė šaltas šlapias lapkričio vėjas. Medžių la

pai, kurie dar taip neseniai puošniai žaliavo, gulė
jo ant žemės nuskurę, sudžiūvę ir praeivių kojų 
apmindyti.

Jauna mergaitė ėjo gatve. Vėjo taršomi jos 
plaukai buvo susivėlę, tačiau ji nekreipė į tai jo
kio dėmesio. Eidama prieš vėją ir palinkusi kiek į 
priekį, ji pati sau garsiai kartojo:

— Juk aš nekalta. Aš... nekalta.
Prisiminė ji vasarą. — Tada jis buvo. O dabar 

jo nebėra...
Visą vasaros semestrą ji lankė chemijos pas

kaitas. Reikėjo labai daug dirbti ir spaustis. O 
kartais taip norėdavosi mesti viską ir eiti maudy
tis, kaitintis saulėje ir tik svajoti. Tačiau reikėjo 
sėdėti klasėje, kalti chemijos formules ar pilstyti 
visokiausius įvairiaspalvius ir įvairiakvapius che
mikalus.

Tenai ji ir su juo susitiko. Profesorius, duo
damas eksperimentą, kiekvienam studentui paskyrė 
ir partnerį, ir jis teko jai. Drauge dirbdami, pradė
jo jiedu kalbėti pradžioje apie eksperimentą, o vė
liau pamažu jų kalba nukrypo į kitas plotmes ir te
mas. Ir taip prasidėjo jų draugystė.

Nors jis jai patiko ir smagu būdavo su juo eiti 
į šokius, į kiną ar maudytis, tačiau bent kiek dau
giau juo nesidomėjo. O jis vis darėsi keistesnis ir 
keistesnis. Kartais jis taip į ją žiūrėdavo ir paskui 
imdavo kalbėti apie meilę ir jų ateitį, kad ji vos vos 
susilaikydavo nesprogus iš juoko.

Vieną kartą išėjo pasivaikščioti. Ir tai buvo pas
kutinis jų susitikimas. Tada Laimai jis jau buvo pra
dėjęs atsibosti, ir norėdavosi pasakyti:

— Jurgi, palik tu mane pagaliau ramybėje.
Tačiau ji tylėjo, o jis:
— Laima, kodėl tu neatsakai į mano klau

simą?
— Ar tu mane klausei ko?
— Nieko. Užmiršk!
Praėjo penkių minučių tyla.
— Laima, aš tave myliu.
— Nustok, Jurgi. Ir, prašau, palik mane ramy

bėje, — sako ji ir mato, kaip jo veidas išbąla. Abu 
valandėlę tyli, o paskui ji sako: — Aš tau kai ką no
rėjau šiandien pasakyti.

— Sakyk, — ištaria jis prislėgtu balsu.
— Jurgi, tu man patinki, bet tik kaip draugas. 

Kaip tolimas draugas. Supranti?
Jis tylėjo. O ji po valandėlės vėl sako:
— Be to, ir mano mama nenori, kad aš su ta

vim draugaučiau.
Ji jaučia, kad ji pamelavo, mato, kaip jo vei

das dar labiau išbąla, ir girdi jo žodžius:
— Ką tu, Laima, nori tuo pasakyti?
— Tu žinai, Jurgi. Argi dar tau neaišku?

— Taip, aš žinau, — sako jis virpančiu ir pri
slėgtu balsu, atsistoja ir nueina.

Laimai buvo truputį nesmagu. Ji jautė, kad buvo 
jį giliai įžeidusi. Tačiau drauge pajuto ir palengvėji
mą. Tarytum sunkus akmuo nusirito nuo jos krūti
nės, ir priešais ją atsiskleidė šviesus ir laisvas ke
lias. Ir dar tą patį vakarą ji išėjo į kiną su Petruo

Sekantį rytą, saulės spinduliųpažadinta, Laima 
iššoko iš lovos.

— Labas, mama! Koks puikus rytas! —sušuko 
gyvai ji.

Motina nieko neatsakė, pažiūrėjo į ją liūdnu 
žvilgsniu ir padavė laikraštį.

"Praėjusią naktį sprogo universiteto chemijos 
laboratorija ir žuvo joje dirbęs studentas Jurgis 
Povilaitis..." — bėgo akimis ji laikraščio eilutė
mis, ir, nebaigusi skaityti, sustojo prie jo fotogra
fijos, įdėtos šalia žinutės.

Tai buvo Jurgis. Padėjusi ant stalo laikraštį, 
Laima ilgai tylėjo ir mąstė. Paskui, lyg ko bijoda
ma, nedrąsiai ištiesė ranką ir vėl jį pasiėmė. Skai
tė be žodžių, tik akimis bėgdama ir sustodamaprie 
žinutės vietos: "Jurgio profesorius negali suprasti, 
kaip šį, jo žodžiais, labai atsargų chemijos genijų 
galėjo ištikti tokia nelaimė".

Tai buvo rugpiūčio mėnesį, prisim inė Laima. 
O dabar jau lapkritis. Ji pasipurto. Tai juk buvo at
sitiktinė nelaimė. Taip ir visi laikraščiai, remda
miesi ekspertų teigimais, tada rašė. Tačiau ji gir
di tarsi kažkas pro rudenio vėjo ūžesį vis kartotų:

— Tu kalta... Tu... kalta...



Nr. 30 — 6 DIRVA 1971 m. balandžio 21 d.

LIETUVOS KUNIGAIKŠČIAI

RADVILAI...
(Atkelta iš 5 psl.) 

nai Jono Žiauriojo eroje 
veržiasi į Pabaltijį. 
Kancleris Mykolas Rad
vila Juodasis pasižymė
jo karuose su masko
liais ir politine akci
ja prieš lenkus Liublino 
Unijos metu 1569 m. Gar
siai protestavo prieš są
jungą su lenkais ir pa
laužtas lietuvių teises, 
sakydamas kad "geriau 
mirti, negu uniją pasira
šyti"... ir atsisakė duo
ti parašą. Jo giminaitė, 
gražuolė Barbora iš Du
bingių, gerai žinoma mū 
sų istorijoje, tapo Lietu
vos-Lenkijos karaliene, 
kai ištekėjo už karaliaus 
Zigmanto Augusto (bet 
netrukus po apvainikavi 
mo Krokuvoje tragiškai 
mirė). Kristupas Radvi
la (Balio Sruogos dra
mos siužetas), narsus 
vadovas karuose su 
Maskva, smogė prie
šams "kaip žaibas ir 
perkūnas". Jo sūnus, Jo~ 
nušas Didysis, buvo gal 
pats garsiausias iš vi
sos giminės. Žodžiais ir 
darbais šis Biržų - Du
bingių kunigaikštis kovo
jo su Lietuvos priešais, 
įskaitant lenkus, o taip 
pat maskolius ir bendrai 
slavus.

Jonušas Didysis, pra
mintas "Arbiter belli et 
pači” (karo ir taikos val
dovas) sakydavo:"Ateis 
dar laikai, kai lenkai ne
pataikys įduris — išme- c 
sime juos pro langus" Jo 
vardu buvo pramintas ne
priklausomos Lietuvos 
Pirmasis Gusarų pul
kas. Skulptoriaus Zika
ro darbo biustas Jonu
šo atminimui stovėjo 
Biržų miesto aikštėje. 
Jo laikais maskolių ka
riuomenė visur deginda
ma ir plėšdama įsiver
žė į Lietuvą pirmą kartą 
istorijoje. Užėmė ir 
sostinę Vilnių, ir Kėdai
nius, ir tuose miestuose 
sudegino Radvilų rūmus. 
Tais baisiais pavojaus 
laikais Jonušas Radvi
la matė progą nusigrįž-

RUNGTYNĖS

SU NACIAIS...
(Atkelta iš 4 psl.)

Priede siunčiu Jums 
tris Lietuvio Škipros raš
tus, kurie buvo patiekti 
Reicho Užsienio Reikalų 
Ministeriui (tada buvu
siam Hitlerio "Fuehrer- 
hauptąuartier" traukiny 
— KŠ) ir į kuriuos Rei
cho Užsienio Reikalų Mi 
nisteris nenumato duoti 
jokio atsakymo.

(pas.): Sonnleithner 
Traukinys, 1941 m. 
birželio 29 d.

Diplomatinėje kalboje 
tokio turinio raštas reiš
kia, jog Reicho politinė 
vadovybė apsisprendė 
Lietuvos valstybinio su
verenumo nepripažinti, 
nežiūrint mano nesu
griaunamų 19 birželio 
memorandumo teisinių 
ir moralinių argumentų, 
o taip pat maksimalinio 
nusižeminimo prieš Hit
lerį aukščiau minėtuoju 
apeliavimu. Neigiama vo 
kiečių politinės vadovy
bės sprendimą lėmė ne 
koks teisės supratimas, 
bet tik tos vadovybės gry
niausias imperializmas 
Lietuvos atžvilgiu.

(Bus daugiau) 

ti nuo Lenkijos ir Kė
dainiuose sudarė su Šve
dija sąjungą. Tačiau ir 
ten išgelbėjimo ne
buvo: karingi švedai te- 
riojo Lietuvą ir toliau, 
vėliau susprogdindami 
Radvilų buveinę — Bir
žų pilį, kurios didingi 
griuvėsiai ir šiandieną 
tebestovi. Ilgai buvo ma
nyta, kad Jonušas Di
dysis palaidotas Kėdai
nių reformatų bažnyčio
je, bet tai netiesa. Tas, 
kuris ten su kirviu per
skelta galva guli (sako
ma, jėzuitų ranka nudob
tas) yra vėliau gyvenęs 
Jonušas Radvila VI.

Dancige kaltas medalis vaizduoja kng. Jonušą Radvilą 
priimantj Kijevo pasidavimą 1665 m., kuris Andrusovo 
taika perėjo Lietuvos valstybei.

Mikalojus Radvila Juo
dasis (Nesvyžiaus lini
jos, Gudijoje netoli Nau
garduko) buvo Trakų - 
Vilniaus rajono vaivada 
ir žymus politikas (daly
vavęs Lietuvos - Lenki
jos delegacijoje Paryžiu
je, kai buvo kviečiamas 
sosto užimti Prancūzi
jos princas Henrikas Va- 
lois). Tai buvo paskuti
nis tos linijos reforma
tas, nes jo vaikai perėjo 
į katalikybę. Šis Radvi
la rūpinosi Lietuvos kar
tografija; jo pastango
mis Amsterdame buvo 
išleistas žemėlapis, ke
liantis Lietuvos ir jos 
teritorijų didybę. Radvi
lų giminė taip pat davė 
Lietuvai jos pirmutinį 
ir vienintėlį bažnytinį 
princą, kai Jurgis Radvi 
la tapo katalikų bažny
čios kardinolu. Kitas įžy 
mus, vienas iš paskuti
niųjų Lietuvos Radvilų 
buvo Stanislovas Al
brechtas , daug nuveikęs 
lietuvių kultūrai Rytprū 
siuose. Būdamas Kanc
leriu, Danzigo mieste pa
talpino išsaugotus (iš Vii 
niaus karo laikais išvež 
tus) archyvus ir biblio
tekas bei dokumentus. 
Stanislovas, aukšto kul
tūrinio lygio žmogus, 
mokėjo dvyliką svetimų 
kalbų, įdomavosi filosofi
ja ir religija, ir savo 
dvare laikė didžiulįor- 
kestrą, kaip sakė "dau
giau Dievo garbei negu 
savo malonumui". Tai bu
vo didelio masto kuni
gaikštis ; tų laikų istori
ko nuomone, jis "Kėlė 
puotas, kaip kunigaikš
tis, ir stebino visus, 
kaip Radvila".

Baigiant dr. V. Sruo
gienė pabrėžė, kad per 
tris šimtmečius Radvilų 
giminė gynė Lietuvą iš
saugodami tautos laisvę. 
Tuom pačiu jie apgynė ir 
Vakarų Europą nuo azi 
jatų ir slavų įsiveržimo 

lietuvių ir jos vadų pa
siaukojimo dėka, jiepri- 
sidėjo prie Europos kraš

tų kultūros augimo ir 
klestėjimo.

Ilga, išsami paskaita 
klausytojam s kaip trum 
pa valandėlė praėjo, ir 
garsiais aplodismentais 
jie išreiškė savo įvertini 
mą. Visi sutiko, kad to
kios apimties paskaitos 
mūsų Angelų mieste dar 
nėra buvę.

Sekė meninė progra
ma, kurią pravedė Hypa- 
tia Yčaitė-Petkienė. Ža
dėdama vaizdais, poezi
ja ir muzikos garsais nu
kelti žiūrovus į Radvilų 
gadynę, programos vedė
ja parodė scenoje spe 
cialiai nupieštą, auksu 
įrėminą, Biržų ir Dubin 
gių Radvilų herbą.

Juodi ereliai auksinė
mis karūnomis, laiką

naguose melsvus skydus 
su trimis auksiniais tri
mitais, stovi tarpe dvie
jų lietuviškų vyčių ant 
raudono fono — sidabro 
raiteliai ant baltų žirgų. 
Toks tai herbas puošė 
Biržų pilį, Jonušo Didžio 
jo numylėtą buveinę.

Poetė prof. Elena Tu- 
mienė jautriai ir iškil
mingai padeklamavo savo 
sonetus apie "Tris Lie
tuvos Karalienes" — 
Mindaugo žmoną Mortą, 
Jogailos žmoną Sofiją ir 
Barborą Radvilaitę, Du
bingiuose laukiančią pa
siilgto vyro, karaliaus 
Zigmanto Augusto. Eže
ro saloje, pasak poetės, 
"tarp Švento Jono vabalė
lių žvakių" ir "nend
rių skęstančių rūkuo
se", jaunai karalienei 
Barborai "kaip vėjas pra
veria duris prisimini
mai". Deklamaciją lydė
jo pianino akordai, spe
cialiai šiai poezijai pri
taikinti kompozitorės 
Onos Metrikienės.

Meninė dalis užbaig
ta dainuojant p. Metri
kienės vadovaujamam 
moterų trio (O. Devei
kienė, R. Aukštkalnytė, 
J. Čekanauskienė). Vi
sos, kaip ir prof. Tumie- 
nė, dėvėjo spalvingą tau
tinį rūbą. Viena daina ir 
buvo "Tautinis Rūbas” 
(žodžiai Tumienės, mu
zika Metrikienės). Kita, 
padariusi ypatingo įspū- 
džio, buvo daina "Vaidi
lutės”, iš Miko Petraus
ko operos "Birutė” (pir
mosios lietuviškos ope
ros, sukurtos šio am
žiaus pradžioje).

Baigiant atkreiptas dė
mesys, kad salėje bu
vo parduodamos lietu
viškos knygos, tarpe jų 
dr. Sruogienės jaunimui 
parašyta "Lietuvos isto
rija” ir p. Tumienėspo
ezijos rinkiniai. Džiugu 
pranešti, kad knygos bu 
vo kone visos išpirktos, 
ir kad pirkėjų tarpe bu
vo daug gražaus jauni
mo.

Čiurlionio ansamblis pirmininku Vladu Plečkaičiu ir meno vadovu muz. Alfonsu Mikulskiu. 
J. Garlos nuotrauka

ČIURLIONIEČIAI ATVYKSTA Į DETROITĄ
Pamiltas, išgarsėjęs 

Europoje ir Amerikoje 
Čiurlionio ansamblis 
prieš išvykdamas į Pie
tų Ameriką, gegužės m. 
16 d. 3 v. po pietų (sek
madienį) Crestwood 
High Auditorijoje 1501 N. 
Beech Daly Rd., prie 
Ford Rd., DearbornHts. 
(kur buvo "Piršlybos 
Šapnagiuose”) duos Det
roito lietuviams visiškai 
naują chorų su kanklė
mis programą, t.y. bus 
vyrų choras, copela, mo
terų mišrus choras su 
kanklėmis, pučiamieji 
instrumentai, lumzde
liai, sekminių rageliai, 
skudučiai, trimitai ir so
listai.

Ansambliui vadovauja 
muzikas Alfonsas Mi
kulskis, kankles — mu
zikė Ona Mikulskienė. 
Viso ansamblyje 100 jau
nų balsingų, dainuojan
čių, šokančių ir grojan
čių jaunuolių. Toks sąs
tatas atvyksta į Detroitą.

Muzikas Mikulskis sa
vo archyve turi 10,000 lie
tuviškų dainų melodijų. 
Daugelis tų dainų jo pa
ties harmonizuotos. 
Čiurlioniečiai vykdami į 
Pietų Ameriką, pagal pie
tiečių temperamentą, jų 
galvoseną pritaikė dai
nas, kurios bus gyvos, 
lengvos ir labai links
mos. Visu tuo mes turė
sime progos pasigerėti 
Detroite gegužės 16 d.

Čiurlioniečiai per sa
vo repertuarą per 32

Pasibaigus progra
mai, svečiai ilgai vaiši
nosi ir šnekučiavosi 
prie rengėjų paruoštos 
kavutės,kur daugiausia 
pasidarbavo p. H. Balce- 
rienė. Tuomi turėjo pro
gos susitikti su brangia 
viešnia iš Chicagos — 
dr. V. Sruogiene, pasi
gerėti žemėlapiais, ge
nealogijos lentelėmis ir 
kitais eksponatais. Sve
čių tarpe, šalia istorijos 
mokslininkų ir mėgėjų, 
buvo matyti daug Los An 
gėlės kolonijos meninin 
kų, literatų ir rašto žmo
nių, įskaitant ir svarbes 
niuosius žurnalistus bei 
laikraščių koresponden
tus. Kiek teko girdėti, 
daugelis liko nepapras
tai patenkinti ir net nu
stebinti šio istorinės 
šventės vertingumu ir ne 
abejotinu pasisekimu. 
Šiais laikais pritrauk
ti bet kokią publiką, ne 
tik kad lietuvišką, į pas
kaitas nėra taip lengva. 
Svečiai stebėjosi, kad už 
palyginant mažą (vieno 
dolerio) įeigos mokestį, 
gavo tiek įdomių moksli
nių žinių, dvasinio peno 
ir dargi skanių vaišių. 
Tai tikrai ypatingas įvy
kis Angelų miesto lietu
vių kolonijoje.

(H.Y.P.)

metus yra praleidę 250 
lietuviškų dainų.

Mieli Detroito lietu
viai ne tik patys koncer
te dalyvaukim, bet moks
leivi ai-studentai, valdi
ninkai, darbininkai atsi- 
veskime amerikiečius. 
Čiurlionio meninis ly
gis neturi sau lygaus.Tai 
mūsų lietuvių pasileidžia 
vimas.

Be to primename, kad 
visas koncerto pelnas ati
duodamas čiurlionie- 
čiams, kad palengvintu
me jiems jų kelionės į 
Pietų Ameriką naštą.

Detroito Šauliai
MIRĖ PROFESORIUS 
PETRAS PADALIS

Balandžio 5 d. ryte po 
ilgos ligos Detroite mi
rė dr. prof. Pranas Pa- 
dalis (Padolskis).

Pašarvotas buvo Va
šu - Lyncy koplyčioje, 
4373 N. Woodward Avė. 
Trečiadienį, balandžio 
7 d. 8 v.v. buvo suruoš
tas su velioniu atsisvei
kinimas - akademija, ku
rią skaudžiu žodžiu ati
darė dr. Adolfas Darnu - 
šis. Vėliau po dr. A. Da- 
mušio žodžio atsisveiki
no ir žodį tarė:prof. Jus
tas Pikūnas —ateitinin
kų vardu, Jonas Urbonas
— L. Fronto bičiulių var
du, adv. Arūnas Udrys
— LB apylinkės vardu, 
Vytautas Kutkus — Lie
tuvių Fondo vardu, p. 
Šomkaitė iš New Yorko, 
Vladas Pauža — buvu
sio Lietuvos pogrindžio 
ir Lietuvos šaulių var
du, savo kalboje duoda
mas glaudų vaizdą jo 
veiklos Lietuvos pogrin
dyje. Jo žodžiais dr. P. 
Padalis buvo pats pagrin
dinis Lietuvos pogrin
džio veikėjas. Palaido
tas ketvirtadienį balan
džio 8 d. iš St. Ivis baž
nyčios.

Velionis buvo gimęs 
1911 m. gruodžio 7 d. 
Šikšnių k. Girkalnio v. 
1929 m. baigė Raseinių 
gimnaziją, o 1933 m. Vy
tauto Didžiojo Universi
tete ekonomijos moks
lus. Vėliau studijas gili
no Zueriche ir Sorbon- 
noje.

1938 m. Kaune gavo 
daktaro laipsnį. Univer
sitete dėstyti pradėjo 
nuo 1935 metų. Pirmiau 
Kaune ir paskui Vilniu
je. 1944 m. pasitraukė į 
Vokietiją.

A.a. dr. P. Padalis nuo 
pat jaunystės buvo įsijun
gęs į visuomeninįdarbą. 
Dalyvavo ateitininkuose, 
buvo L.G.S.F. centro val
dybos pirmininkas.

Vienas iš aktyvistų 
fronto organizatorių ir 
aktyvių rezistentų prieš 
bolševikus 1941 metais. 
Buvo laikinosios vyriau
sybės narys —prekybos 
viceministeris.

Vokietijoje buvo Liet. 
Fronto Bičiulių atstovas 
Vlike, o nuo 1945 m. Vli
ko atstovas Paryžiuje.

1947 m. atvyko į JAV 
ir įsijungė į lietuvių ir 
amerikiečių veiklą.

1948-51 m. profesoria
vo Detroito Universite
te. 1954-58 m. dirbo Ame
rikos Balse redakto
riaus ir vedėjo pareigo
se. 1959 profesoriavo 
Arizonos Valstybiniame 
universitete. Sveikatai 
pablogėjus, maždaug 
prieš 5 metus grįžo Det- 
roitan ir dar kiek galė
damas dirbo lietuvių vi
suomeniniame darbe. Iki 
pat mirties buvo Lietu
vių Fondo Detroito va
jaus komiteto nariu. Il
gai sirgo ir pernešė net 
kelias operacijas. Mirė 
palikdamas žmoną Daną 
(Daukutę) ir sūnų Donal
dą 14 metų.

Su a.a. prof. dr. P. Pa- 
dalio mirtimi lietuvių iš
eivija ir tauta nustojo pa 
jėgaus visuomeninnko, 
gero kalbėtojo ir moks
lininko. Jis lietuvių ir 
amerikiečių visuomenei 
gyvendamas Amerikoje 
Lietuvos laisvės reikalu 
yra pasakęs daugiau kaip 
250 kalbų. Jo įamžinimui
L.F. surinkta 170.00 do
lerių ir aukos da plau
kia.

• JAUNIMO CHORO 
pavasarinis dainų vaka
ras įvyks gegužės 1 d. 7 
v.v. Lietuvių Namuose. 
Vakaras bus su šokiais 
ir užkandžiais. Progra
mą atliks jaunimo cho
ras ir studentų ansamb 
lis, vadovaujamas muz. 
Stasio Šližio.

• "KOVO” tinklinin- 
kėms uniformoms įsigy
ti St. Butkaus šaulių kuo
pa paskyrė $100.00 Tirik- 
lininkės Detroito miesto 
varžybose laimėjo II 
vietą.

"Kovo" 5 krepšininkų 
ir tinklininkių komandos 
vyks į Torontą ir balan
džio 24-25 dalyvaus ŠAL 
FASS sporto šventėje.

• DAINA ASTAŠAI- 
TYTE išstatė 2 paveiks 
lūs National Bank of Dėt 
roit centrinėse patalpo 
se (Woodward ir Fort) 
visą balandžio mėn. vyks 
tančioje Our LadyofMer 
cy gimnazijos iškilesnių 
rinktinių mokinių meno 
darbų parodoje.

• ALDONA ČIUNKAI- 
TE ir dr. Raimondas 
Čerškus bus sutuokti šv. 
Antano bažnyčioje liepos 
10 d.

• VACYS URBONAS, 
Amerikos Lietuvių Ra
dijo Klubo "Lietuvių Bal 
sasH pirmininkas su 
žmona Stase išvyko 4 sa 
vaitėm atostogų į Flori
dą. Laike atostogų jo pa 
reigas eina vicepirminin 
kas Jonas Urboną ir yra 
pasiekiamas tel. 585- 
1303.

A. Grinius



DIRVA1971 m. balandžio 21 d.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• ALT Clevelando sky
riaus susirinkime š. m. ba
landžio 18 d. Lietuvių sa
lėje dalyvavo 29 organizaci
jų 65 atstovai.

Skyriaus pirmininku iš
rinktas inž. A. Pautienis, 
kuris sudarė valdybą iš šio 
sąstato:

M. Blynas — Liet. Atgi
mimo Sąjūdis, J. Daugėla 
— Liet. Valst. Liaudininkų 
Sąjunga, A. Jonaitis — 
LVS Ramovė, A. Rutkaus
kas — Lietuvos Budžiai, V. 
Stuogis — ALT S-ga, E. 
šarkauskienė — Moterų 
šaulių kuopa.

Susirinkimas valdybą pa
tvirtino. Susirinkimui pir
mininkavo H. Idzelis, A. 
Laikūnas, sekretoriavo S. 
Radzevičiūtė.

• Dr. J. K. Valiūnas, Vli
ko pirmininkas atvyksta į 
Clevelandą ir padarys vi
suomenei pranešimą aktua
liais klausimais. Be to, pa
demonstruos iš juostos pa
sikalbėjimą su Bražinskais.

Susirinkimas įvyks pir
madienį, balandžio 26 d., 
7:30 v. v. Naujosios parapi
jos salėje. Visi lietuviai ma
loniai kviečiami dalyvauti 
ir išklausyti svarbaus pra
nešimo.

♦ Birutininkės rengia šį 
sekmadienį, balandžio 25 d. 
Šv. Jurgio parapijos salėje, 
tuoj po liet, pamaldų, šve
diško stiliaus stalą — prieš
piečius.

Nepraleiskite progos at
silankyti ir pasivaišinti.

SUPERIOR 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS

INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid) 

Telephone 681-8100

Čiurlionio ansamblis intensyviai ruošiasi išvykai į Piety Ameriką, repetuodamas naujas dainas. 
J. Garlos nuotrauka

• PLB valdybos posėdis 
įvyko š. m. balandžio 17 d. 
Lietuvių Namuose Cleve
lande. Be kitų reikalų, ku
rie buvo svarstyti posėdy, 
nutarta įgalioti S. Barzdu- 
ką ir dr. H. Brazaitį atsto
vauti PLB įvykstančiame 
balandžio 24 d. New Yorke 
veiksnių pasitarime.

• Dr. VI. Ramanauskas 
praeitą savaitę išvyko atos
togų į Europą, žada būti 
Prancūzijoje ir Šveicarijoje, 
kur susitiks su dr. A. Ge
ručiu.

• A. L. Tautinės S-gos
Clevelando skyriaus meti
nis susirinkimas šaukiamas 
š. m. gegužės 2 d., 12 vai. 
Lietuvių Namuose (877 E. 
185th St.). Dabotvarkėje
numatyta valdybos ir revi
zijos komisijos pranešimai, 
ALT S-gos seimo ir kiti rei
kalai. Susirinkime bus iš
rinkti skyriaus atstovai į 
ALTS seimą, o taip pat ir 
nauja skyriaus vadovybė — 
valdyba ir revizijos komi
sija.

• Arenoje šį ketvirtadie
nį, balandžio 22 d., 8 v. v. 
įvyksta imtynės tarp John- 
ny Powers ir ”Crusher” 
Verdue. Taip pat dalyvauja 
imtininkai Ernie Ladd ir 
Domenic Denucci.

Bilietai nuo 4 iki 2 dol. 
gaunami Arenoje ir pas 
Richman.

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

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ KALENDORIUS _ _

BALANDŽIO 25 D. DLK Biru
tės D-jos Clevelando skyriaus 
parengimas.

GEGUŽES 2 D. Šv. Kazimie
ro lituanistinės mokyklos kon
certas Naujosios Parapijos sa
lėje.

GEGUŽES 8 D. Vysk. M. Va
lančiaus lit. mokyklos vakaras. 
Programoje Toronto jaunimo an
samblis "Birbynė".

GEGUŽES 15-16 D. Clevelan
do ateitininkų metinė šventė.

GEGUŽES 15 D. Vakarienė ir 
šokiai Nauj. parapijos salėje, 
mokyklai paremti. (531-8429).

GEGUŽES 22 D. Čiurlionio 
ansamblio išvykos P. Ameri
kon koncertas Nauj. parapijos 
salėje.

GEGUŽES 23 D. Šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
mokslo mėty užbaigimas.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBAS 

6835 Superior Avė. Telef. 391-1 143
Cleveland, Ohio

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

KANADA kovo 3 d. išleido 6 
centų pašto ženklą, kuriuo pami - 
nima 50 metų sukaktis nuo insu
lino išradimo. Piešinys --labo
ratorija.

Insuliną, vaistus sergantiems 
cukrine liga (arba diabetu), iš
rado du Toronto Medicinos Mo
kyklos gydytojai -- Dr. Frede-PRENUMERUOKIME DIRVĄ!

DIRVA,
6907 Superior Avė.,
Cleveland, Ohio 44103

Prašau siųsti Dirvą 1 metams (Vž metų) šiuo adresu

Dirvos prenumerata 1 metams — 13 dol., i/2 metų 
7 dol.

Ta proga jungiu Dirvai auką ............... dol.

Parašas ...........................................................

Adresas ....................................................  -

RUGSĖJO 25 D. tradicinis 
Dirvos vakaras.

SPALIO 23 D. Grandinėlės 
balius šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

Visais gyvybės, sveikatos 
bei pensijų draudimo, o taip 
pat ir akcijų-investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedrąjį, 
tel. 944-6835.

PARDUODAMAS NAMAS
Naujos parapijos rajone 

parduodamas namas, 2 mie
gamieji apačioje, 1 viršuje. 
Duokite pasiūlymą.

GEORGE KNAUS 
Real Estate 

481-9300

♦ Perkant ir parduodant 
namus kreipkitės į Ed. ča- 
pą — Capas Realty So., tel. 
732-8242,

■ filatelijos kampelis
(5) ANTANAS BERNOTAS

JAV išleido šiuos naujus paš
to ženklus: L Vasario 24 d. —6 
centų vokas Baltųjų Rūmų Wa- 
shingtone Jaunimo Konferenci
jai paminėti. Piešinys — trys 
trejukės figūrų lyg iškeltomis 
rankomis, įmuštas ir spausdin
tas mėlyna spalva.

2. Kovo 12 d. — 6 centų paš
to ženklas kraujo davėjų propa
gandai pagyvinti. Piešinys — 
įrašas: "giving BLOOD savęs 
lives" (kraujo davimas gelbsti 
gyvybes) mėlynai ir raudonas 
kraujo lašas. Prez. Nixonas sau
sio mėnesį buvo paskelbęs krau
jo davėjų mėnesiu, o Pašto Gene - 
ralinis Sekretorius, Mr. Winton 
M. Blount, paskelbdamas pašto 
ženklo projektą pareiškė, kad ir 
jis pats esąs kraujo davėjas. 
Kaip skelbiama, visoj Amerikoj 
tik 3% teduodą kraują iš visų ga
limų davėjų.

AUSTRIJA išleido 2 šilingų 
pašto ženklą, kuriuo pagerbiama 
rašytoja Enriką Handel-Maz- 
zetti.

Enriką von Handel-Mazzetti 
(1871-1955), kilusi iš senos bajo
rų giminės - baronaitė, gimė 
Vienoje ir buvo auklėjama pri
vačiai bei St. Poelten institute. 
Pradėjo rašyti anksti ir rašė 
noveles, romanus ir dramos 
veikalus. Savo siužetus dau
giausia sėmėsi iš priešrefor- 
macinės Austrijos istorijos. Pa
sižymi nepaprastai puikia kal
ba, stiliaus apdirbimu ir veikalų 
išbaigimu. Lietuviškai yra iš
versti šie jos veikalai: "Broliu - 
kas ir sesutė", 1933(išvertėTry- 
likos grandinė), "Ritos laiškai" 
1933 (išvertė M. Genys) ir "Ri
tos palikimas", 1933 (išvertė A. 
Žagrakalienė).

Saugus ir pelningas santaupų 
investavimas į nekilnojamąjį turtą

Jūs gaunate Kalifornijos 
valstybės įstaigose Įregis
truotą nuosavybės lakštą, 
be Jūsų sutikimo ar su Ju
mis neatsiskaičius niekam 
neperleidžiamą., Dėl smul
kesnių informacijų kreip
kitės į mus, lietuvių įkur
tą ir vadovaujamą inves
tavimo Bendrovę

RŪTA Ine., 3002 Santa Monica Blvd. 
Santa Monica, Calif. 90404 
Tel.: (213) 828-7525
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rick G. Banting ir Dr. Charles 
H. Best 1921 metais, tuo labai 
pagelbėdami tos rūšies ligo
niams. Dr. Bantinguž savo moks
linius darbus medicinos srity 
1923 m. buvo apdovanotas Nobe
lio medicinos premija. 1941 m. 
jis žuvo lėktuvo katastrofoje 
šiauriniame Newfoundlande (ta
da Anglijos kolonija, dabar jau 
Kanados dalis). Pašto ženklas 
spausdintas ofsetu keturiomis 
spalvomis.

V. VOKIETIJA išleido 30 
pfenigių p. ženklą pirmojo Vo
kietijos respublikos prezidento 
— Friedricho Eberto 100 metų 
gimimo sukačiai paminėti. Pie
šinys -- prezidento atvaizdas, 
kaip jis matomas 1928 m. išleis • 
tame ženkle.

Friedrich Ebert (1871-1925)gi
mė Heidelberge. Jaunystėje mo
kėsi balnininko amato ir prisi
jungė prie socialdemokratų par
tijos. Nuo 1893 m. redagavo Bre
meno partijos laikraštį, o nuo 
1905 m. buvo partijos centro 
sekretorium Berlyne. 1912 m. 
buvo išrinktas partijos pirmi
ninku ir Reichstago nariu. Po 
karo, nuvertus kaizerį, 1918 m. 
paskirta kancleriu, o 1919 m. 
Weimaro respublikos laikinuo
ju prezidentu. 1922 m. liko iš
rinktas tikruoju prezidentu. Jo 
prezidentavimo metu Vokietija 
pasirašė Versalio taikos sutar
tį ir tapo vadinama Weimaro 
konstitucine respublika. Jo sū
nus išleido jo raštų du tomus.

Su "Rezistencijos” roma
nu mums atsiskleidė toks 
rašytojas, kokio neturėjo
me lietuvių literatūroje 
nuo V. Pietario "Algiman
to”. Tik "Rezistencija” už 
''Algimantą” įdomesnė, nes 
vaizduoja mums artimesnę 
praeitį ir artimesnių lietu
vių rūpesčius, kurie ne vie
nam yra tapę sunkiomis ne
išsprendžiamomis proble
momis. (Dr. J. Grinius, Ai
dai Nr. 2, 1971).

Išleido Viltis. 429 psl. 
Kietais viršeliais 6 dol. 
Gaunama Dirvoje ir pas 
platintojus.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 
SĄJUNGOS SEIMO (dvyliktojo), 

įvykstančio 1971 m. gegužės mėn. 29 ir 30 dienomis 
Philadelphijoje (Sheraton Hotel, 

1725 J. F. Kennedy Blvd., Philadelphia, Pa. 19103),
DARBOTVARKĖ

šeštadienis, gegužės mėn. 29 d.
10:00-11:00 Registracija
11:00-12:30 Seimo atidarymas ir iškilmingas posėdis

1. Skyriaus pirmininko Vytauto Matonio 
žodis

2. Himnai
3. Sąjungos pirmininko žodis — Teodoras 

Blinstrubas
4. Mirusiųjų narių pagerbimas — Vaclovas 

Mažeika
5. Tautinė idėja lietuviškos išeivijos veiklo

je — Dr. Jonas Balys
6. Sveikinimai

12:30-2:30 Darbo posėdis
1. Seimo prezidiumo sudarymas
2. Darbotvarkės priėmimas
3. Seimo komisijų sudarymas
4. Sąjungos Valdybos pranešimas
5. Revizijos Komisijos pranešimas
6. Diskusijos dėl pranešimų

2:30-3:30 Pertrauka
3:30-5:30

8:00

12:00-2:00

2:00-3:00
3:00

10:00-12:G0

Darbo posėdis
1. Liet. Tautinio Sąjūdžio Vadovybės prane

šimas — Dr. Bronius Nemickas
2. Pranešimas ALTO reikalais — Eugenijus 

Bartkus ir Teodoras Blinstrubas
3. Pranešimas BALFO reikalais — Emilija 

Čekienė
4. Pranešimas Naujosios Vilties reikalais
5. Diskusijos dėl pranešimų
Banketas
Programoje solistė Vanda Stankienė ir Neo-. 
lithuanų orkestras (iš Chicagos)

Sekmadienis, gegužės mėn. 30 d.
Darbo posėdis
1. Skyrių atstovų pranešimai
2. Sąjungos skyrių veikla — Bronius Tiškus
3. Diskusijos dėl pranešimų ir dėl bendros 
_ veiklos
Darbo posėdis
1. Mandatų komisijos pranešimas
2. Nominacijų komisijos pranešimas
3. Rinkimai

a) Sąjungos pirmininko ir valdybos narių
b) Revzijos komisijos
c) Tarybos

4. Nutarimų komisijos pranešimas
5. Kiti klausimai ir sumanymai
6. Seimo uždarymas
Pertrauka
Vilties Draugijos narių suvažiavimas 

• Vilties Draugijos revi
zijos komisija: pirm. A. 
Garmus, J. Maurukas ir S. 
Lazdinis, praeitą sekmadie
nį, dalyvaujant Vilties 
Draugijos pirmininkui A. 
Laikūnui, buhalteriui J. 
Kazlauskui, Dirvos sekreto
rei N. Maželienei ir Dirvos 
redaktorui V. Gedgaudui, 
atliko reviziją — patikrino 
atskaitomybės knygas ir 
turtą ir surašė aktą, kuris 
drauge su kitais praneši
mais bus išsiuntinėtas vi
siems Vilties Draugijos na
riams. Revizijos komisija

rado, kad atskaitomybė 
tvarkingai vedama ir tur
tas gerai prižiūrimas.

”KAD JI BŪTŲ GYVA”
Vilties leidykla išleido 

Emilijos čekienės veikalą 
”Kad ji būtų gyva”, 420 
psl. Kaina 5 dol. Knygai 
įvadą parašė dr. A. Gerutis. 
Aplankas ir iliustracijos 
dail. P. Jurkaus.

Šios knygos pristatymą 
New Yorko ir apylinkės lie
tuviams rengia ALT S-gos 
Richmond Hill skyrius š. m.

Šių metų balandžio 5 dieną Detroite, 
Mich. mirė
profesorius dr. PRANAS PADALIS 

1940-1941 rezistencijos, sukilimo vadovybės 
ir Laikinosios Vyriausybės narys.

Velionio žmonai ir sūnui nuoširdžią 
užuojautą reiškia buvę Laikinosios Vyriau
sybės nariai:

Juozas Ambrazevičius Stasys Raštikis 
Adolfas Darnusis Rapolas Skipitis
Mečys Mackevičius Kazys Škirpa
Jonas Matulionis Jonas Šlepetys
Antanas Novickis Pranas Vainauskas
Juozas Pajaujis Balys Vitkus

Detroito Lietuvių Kultūros Klubo naujoji valdyba. Sėdi iš kairės: pirmininkas Antanas Musteikis, gar
bės narys Alpas Gilvvdis. vicepirmininkė ir garbės narė Rožė Bilaitienė, garbės narys Vladas Mingėla 
ir narė Marcelė Grinius. Stovi: tautybių instituto narė D.L.K.K. ryšininkė Stefa Kaunelienė, sekreto
rius Jurgis Šenbergąs, vicepirmininkė Lidija Mingėlienė, ižd. pavaduotojas Juozas Augaitis, vicepir
mininkė Ann Neilan, iždininkė Mirga Michaels -Mikulionienė.Nuotraukoj trūksta I sekretor. Vinco Ta
mošiūno. šis Klubas 1972 m, minės dvidešimties metų veiklos sukaktį. K. Sragausko nuotrauka

gegužės 16 d., sekmadienį, 
4 vai. p. p. Knight of Co- 
lumbus salėje, 86-22 85 St., 
Woodhaven, N. Y.

MOTINŲ SĄJŪDŽIO 
KONGRESAS

Globojant Prane ūzijos 
Ministeriui Pirmininkui, š. 
m. gegužės 19-23 d.d. Stras- 
burge, Europos Tarybos 
būstinėje įvyksta Pasaulio 
Motinų Sąjūdžio (kuris tu
ri patariamąjį statusą prie 
Jungtinių Tautų, Unesco 
bei Europos Tarybos) kon
gresas.

Tema: Tėvai ir mokyto
jai veidu į žmogaus vysti- 
mosi reikalavimus — bend
ra atsakomybė ar nusišali
nimas.

Kongrese pakviesta daly
vauti O. Bačkienė iš Wash- 
ington, D. C., to Sąjūdžio 
Tarptautinės Tarybos narė.

Prie Balzeko kultūros muziejaus Įsteigtas lietuvybės plėtimo, stu
dijavimo ir populiarinimo komitetas, kurio iniciatoriais yra: S. Bal- 
zekas, jr., Vytas Narutis ir arch. R. Mulokas -- komiteto pirminin
kas.

• Petras Klimas jr. ir ži
ba Dobaitė balandžio 24 d. 
susituokia Paryžiuje.

• Ričardas Bačkis, Uni- 
lever koncerno aukštųjų 
kadrų pareigūnas, šalia sa
vo tiesioginio darbo, yra 
pakviestas profesoriauti į 
Institut Superieur du Mar- 
keting Paryžiuje.

Paskaitas pradėjo skai
tyti nuo š. m. vasario mėn. 
1 d.

• Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje Chicagoje 
steigiamas komitetas lietu-

vių kultūrai, istorijai, kal
bai, lietuvių tautos praeity
je ir dabar kančioms ir he
roizmui studijuoti ir popu
liarinti. Iniciatorius — mu
ziejaus prezidentas S. Bal
zekas, Jr., komiteto pirmi
ninkas —- architektas 
Mulokas, nariai — dr. 
Jerome, Pranas Zapolis 
K. Baltramaitis.

Šio komiteto veikla la
biausia bus nukreipta į šio
je šalyje augantį lietuvių 
kilmės jaunimą, stengiantis 
jį sudominti garbinga ir di
dinga savo tautos praeitimi, 
gražiaja lietuvių kalba ir is
torija bei kultūrą.

R. 
I. 
ir

♦ Marija Kraučiūnienė,
Balzeko lietuvių kultūros

A. A.

KUN. DR. STASIUI VALUŠAIČIUI

mirus, širdingiausią užuojautą reiškiam

Velionio broliui JUOZUI su šeima ir vi-

siems Velionio artimiesiems Lietuvoje ir

išeivijoje \

Genovaitė ir Antanas 
D i r ž i a i

New York

Syracuse, N. Y.

VINCUI KASAIČIUI
mirus, Baltimorėje, Md., jo žmonai mielai p. LY-
DIJAI KASAITIENEI, sūnui daktarui EDMON
DUI su šeima gilią užuojautą reiškiu

Ona Dailidienė

A. A.
■s

• JAV ir Kanados Lietu
vių Bendruomenės IV Dai
nų šventė įvyksta š. m. lie
pos mėn. 4 d. Amfiteatro 
salėje, Chicagoje.

Bilietai gaunami "Margi
niuose’*, 2511 West 69th 
Street, Chicago, III. 60629, 
tel. 778-4585. Bilietų kai
nos : $3.00, $4.00, $5.00, 
$6.00 ir $7.00.

Užsakant bilietus telefo
nu ar laiškais, nurodyti ku
rių kainų ir kiek bilietų už
sakoma. Užsakyti bilietai 
bus rezervuoti. Neatsiėmus 
užsakytų bilietų iki š. m. 
birželio 15 d., jie bus par
duoti kitiems.

Kas norėtų, kad bilietai 
būtų pasiųsti paštu, tam bi
lietai bus pasiųsti tik gavus 
už bilietus pinigus. Tuo at
veju bilietų užsakytojas tu
ri atsiųsti kartu su pinigais 
ir sau pačiam adresuotą vo
ką su pašto ženklu. Siųsti 
čekius ar money orderius, 
ant kurių užrašyti: Pay to 
the order of Lithuanian 
Song Festival Committee, 
adresas: 2511 West 69th 
Street, Chicago, III. 60629* 
tel. 778-4585.
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• Vincas Grėbliūnas, bu
vęs LB Marąuette Parko 
Apyl. valdybos pirminin
kas, dabar švietimo vajaus 
Vidurio Vakarų Apygardo
je komiteto narys, rūpina
si, kaip geriau organizuoti 
vajų jo vadovautoje apylin
kėje.

J. Kasakaičio nuotrauka

pirmininkė, turi 
labai įdomių, 

skaidrių, tema: 
Chicagoje”, ku-

muziejaus rėmėjų moterų 
komiteto 
paruošusi 
spalvotų 
"Lietuva 
rias, mielai sutinka nemo
kamai pademonstruoti ir 
paaiškinti lietuvių visuome
nei, k. t. organizacijų susi
rinkimų, pobūvių ar kt. su
sibūrimų, paskaitų proga.

Susidomėję asmenys, pra
šomi kreiptis į Balzekas 
Muzeum of Lithuanian Cul- 
ture, 4012 Archer Avenue, 
Chicago, III. 60632.

JURGIS GLIAUDĄ

SIMAS
• Jurgis Gliaudą, SIMAS. 

Išleido ”Vilties” draugijos 
leidykla 1971 metais Cleve
lande. Knyga 160 psl., kai
na 3 dol., gaunama Dirvoje 
ir pas knygų platintojus.

Kviečiame įsigyti naują Jurgio Gliaudos 
knygą apie Simą Kudirką — SIMAS, ku
rią išleido Vilties leidykla.

Kaina 3 dol. IŠĖJO ANTROJI LAIDA

DIRVA
6907 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu dol. ir prašau atsiųsti man

egz. SIMAS $

Maro adresas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6815 SO. VVESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.
—«* »» M * *r v

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601
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