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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

EUROPOS DOLERIAI
KAI PENKIAŠDESIMT BILIJONU PAJUDA...

VYTAUTAS MESKAUSKASPagrindinė paskutinės 
piniginės krizės priežas
tis, be abejo, buvo paki
tęs realus santykis tarp 
JAV dolerio ir V. Vokie
tijos markės, kuris ne
beatitiko 'oficialiam’ 
kursui, tačiau techniškai 
krizę įgalino bilijonai 
amerikiečių dolerių, lai
komų užsieniuose. Visų 
pirma Europoje — iš to 
ir pavadinimas 'Euro
pos doleriai’ bet taip 
Kanadoje ir Japonijoje. 
Tie bilijonai, — kiek jų 
iš tikro yra, niekas vi
sai tiksliai nežino, bet 
spėjama, kad apie 50 bi
lijonų, faktinai priklauso 
didžiosioms biznio kor
poracijoms, kurių daugu
ma yra amerikiečių kon
trolėje. Kadangi pinigas 
turi 'dirbti”, t.y. nešti 
nuošimčius, jis papras
tai laikomas ten, kur už- kybą, niekas per daug ne- 
darbio galirhybės yra di 
desnės. Europoje jos nor
maliai buvo ir yra dides
nės. Kai 1969 m. spalio 
m. JAV-bėse kreditas, 
kovojant su infliacija, bu
vo gerokai suvaržytas ir 
nuošimčiai už paskolas 
pakilo, 15,4 bilijonai Eu
ropos dolerių grįžo į šį 
kraštą. Kai čia nuošim
čiai buvo už paskolas at
piginti, Europos doleriai 
vėl grįžo, iš kur atkelia
vę. Po truputį jie telkė
si Vokietijoje, kur, taip 
pat kovojant su infliaci
ja, nuošimčiai už pasko
las buvo pakelti. Dole
rius čia viliojo ir vokie
čių ūkio pastovumas.

Čia vertėtų priminti, 
kad dolerių skaičius už
sieniuose visą laiką au
ga, nes JAV mokėjimų 
balansas per paskutinius 
10 metų būdavo daugiau

siai pasyvus. Nors JAV 
ir daugiau išveža prekių 
negu įveža, jos visą lai
ką ‘eksportuodavo’ dole
rius per turizmą (pra
eitais metais turistai į 
užsienį išvežė 3,4 bili
jonus dolerių). Maždaug 
tiek pat dolerių išplau
kė ir per įvairius kari
nius kanalus (vien į Viet
namą ir iš ten į Euro
pą 1,5 bilijono). Paga
liau ir JAV pramonė, 
steigdama savo įmones 
užsieniuose praeitais 
metais per 6,5 bilijonus 
metais irgi išvežė per 
6,5 bilijonus dolerių.

Kadangi doleriu yra 
pagrįsta viso laisvojo ir 
iš dalies komunistinio 
pasaulio tarptautinė pre- 

santykiu su 
gali sakyti, 
faktinai už- 
vietą. Bet

sirūpino jo 
auksu. Net 
kad doleris 
ėmė aukso 
kadangi doleris yra tik 
popieris, kurio atspaus
dinimas nedaug kaštuo
ja, JAV ūkis dėl tų do
lerių užsienyje ne tik ne 
nukentėjo, bet dar pel
nė. Bet tokia padėtis ga
lėjo be trukdymo tęstis 
tik iki tol, kol pasitikė
jimas doleriu t.y. JAV 
ūkiu nesukėlė jokių abe
jonių.

JAV ūkį kamuoja in
fliacija, bet ji yra ir kiek
vieno modernaus ūkio pa 
lydovas. Nuo 1970 metų 
vasario mėn. iki šių me
tų vasario mėnesio kai
nos pakilo: D, Britanijo
je 8,5%, Olandijoje — 
6,9; Japonijoje — 6,7; 
Šveicarijoje 6,2; Pran
cūzijoje 5,3; Italijoje — 

Nauja BATUN vadovybė
BATUN, organizaci

ja siekianti Baltijos vals
tybių klausimą kelti 
Jungt. Tautose, š.m. ge- jo valstybių laisvės by- 
gužės 8 d. minėjo penke- 
rių metų sukaktį.

Posėdis įvyko New 
Yorke, "New Yorker” 
viešbutyje. Pirmininka
vo BATUN direktorius 
— antrininkas prel. J. 
Balkonas. Sukaktuvinį 
posėdį atidarė ligšioli
nis vykd. pirmininkas K. 
Miklas, invokaciją sukal
bėjo kun. N. Trepša. Pla
tų pranešimą apie BA
TUN veiklą pateikė orga
nizacijos prezidentas, 
estas, dr. Heino Ainso.

Posėdyje pateikti kitų 
pranešimai, priimta me
tų sąmata (18.000 dol.), 
apsvarstyti pasiūlymai 
įmanomu būdų pasauliui, 
ypatingai 
Tautose 
valstybių 
Baltijos 
mą.

BATUN pasveikino 
Lietuvos gen. konsulas 
New Yorke A. Simutis, 
priminęs, kad pavergto
se tautose tebevyksta pa
sipriešinimo kova, tos 
tautos gali būti palygin
tos su tyliais ugniakal-

niais, kurie gali pra
siveržti. Simutis sveiki' 
no už pastangas Balti-

lą laikyti gyvą tarptau
tiniame forume. Estų 
Taut. Tarybos vardu 
sveikino Ants Pallops. 
Raštu gauta visa eilė 
sveikinimų.

per Jungt. 
dalyvaujančių 
misijas kelti 

valstybių liki-

Į BATUN vadovybę — 
tarybą iš lietuvių išrink
ti, — K. Miklas, E.Kul- 
ber ir Vyt. Jurgela (ant 
rininkais: prel. J. Balkū- 
nas, D. Bulgarytė ir J. 
Budrevičius), iš latvių:
N. Trepša, I. Rupners 
ir dr. U. Blukis, iš estų 
— V Vinkman, A. Juri- 
ado ir H. Virkmaa. Vė
liau jie pasiskirstė pa
reigomis: BATUN pre
zidentas — K. Miklas 
(jis ligšiol buvo vykd, 
pirmininku), vykd. pir
mininkas Ints Rupners 
(latvis), vicepirminin
kai: A. Juriado ir kun, 
N, Trepša, iždininkas - 
R, Virkmaa (estas), sek
retorius — dr. U. Blu
kis (latvis), direktoriai: 
V. Vinkman (estas), E, 
Kulber ir Vyt. Jurgėla 
(abu — lietuvių grupės 
nariai). (E) 

5,2: JAV — 4,8; V. Vo
kietijoje — 4,4; ir Bel
gijoje — 3,7%. Kaip ma
tome šioje lentelėje JAV 
ir Vokietija stovi žemiau 
už kitus kraštus. Kad 
taip visi kraštai būtųvie 
nu laiku apsėsti infliaci
jos, pasaulio istorijoje 
atsitiko pirmą kartą.

Bet nepaisant tos bend
ros tendencijos, atskirų 
kraštų ūkiai ir jų ūkinė 
bei piniginė politika nė
ra vienodoje būklėje, už 
tat tarp jų valiutų atsiran
da skirtumas, kurio anks 
čiau nebuvo, ir paskirų 
valiutų santykis turi keis
tis. Vokiečių gaminiai, 
markėmis skaičiuojant, 
buvo pigesni už užsie
nio tos pačios vertės ga
minius, kas prašo arba 
pakelti jų kainą arba mar
kės santykį su doleriu. 
Vokiečiai jau vieną kartą 
taip padarė, tačiau dabar 
atrodė, kad .jie turi pa
daryti dar kartą. Penki 
žymiausi vokiečių ūkio 
tyrinėjimo institutai tai 
konstatavo savo praneši
muose. Ne vienodapažiū 
ra buvo tik dėl būdo. Vie
ni siūlė markę atpalai
duoti nuo oficialaus kur
so, paliekant jį nustatyti 
pareikalavimo ir pasiūlų 
dėsniui, kiti siūlė mar
kės santykį su doleriu 
oficialiai pakelti.

"Europos dolerių” sa
vininkams tai buvo signa
las galimai daugiau dole
rių perkelti į Vokietiją ir 
iškeisti į vokiečių mar
kes. Bilijonai pajudėjo. 
Vokiečių emisijos ban
kas greitai turėjo tiek 
daug dolerių, kad pano
rėjęs galėtų gauti visą 
JAV auksą kurio tėra 11 
bilijonų dol. vertės. Bu 
vo dienų, kada Vokieti
jos dolerių atsargos au 
go po bilijoną dolerių į 
valandą.

Tokioje situacijoje V. 
Vokietijos vyriausybė tu
rėjo tris išeitis:

1. įvesti užsienių de
vizų kontrolę, bet tai su 
trukdytų laisvojo ūkio 
tėkmę. To pageidavo di
dieji Vokietijos bankai ir

Ramus Lietuvos peizažas

Čiurlionio ansamblis, ruošdamasis kelionei į Venezuelą, po sėkmingo koncerto Detroite, šį šeštadie
nį koncertuos Clevelande, Jo kelionės maršrutas Venezuelojs susiduria su kai kuriais sunkumais, bet 
manoma, kad Venezuelos lietuvių veikėjams inž. V. Venckui ir J. Bieliūnui darant visas pastangas, tie 
sunkumai bus pašalinti.

ČIURLIONIO ANSAMBLIO IŠVYKA 

SUSIDURIA SU SUNKUMAIS.
SPECIALUS PRANEŠIMAS IŠ VENEZUELOS

Telefoninio tarpmies
tinio pasikalbėjimo me
tu, Venezuelos Lietuvių 
Bendruomenės centro 
valdybos pirmininkas 
inž. VI, Venckus nuro
dė Dirvos koresponden
tei, kad yra dedamos 
šiuo metu labai didelės 
pastangos tam, kad 
įveikti atsiradusias tech 
niškas kliūtis, ryšium su 
Čiurlionio Ansamblio at 
važiavimu į Venezuelą.

Aukštieji kariuome
nės pąreipūnai, sudary
dami galutinus planus 
dėl Carabobo mūšio pa
minėjimo Valencijos 
mieste birželio 24 d., su 
siduria su nenumatytais 
sunkumais. Valdžios rū 
pėsčiu buvo pakviestos 
gausios delegacijos iš 
įvairių P. Amerikos 
valstybių, ir tų delega
cijų sąstatas pasirodė 
būsiąs žymiai didesnis 
negu buvo numatyta. At
siranda rimtų sunkumų 

didžioji eksporto pramo
nė.

2. Pakelti markės ver
tę oficialiai, sakykim 28 
JAV centai už markę. 
Tai atpigintų importuo
tas gerybes vokiečių var
tojamas ir, veiktų kaip 
stabdis ūkinei konjunk
tūrai. Kartu tačiau labai 

(Nukelta į 2 psl.) 

dėl transporto, gyvena
mos vietos ir maisto 
parūpinimo, nes valdžia 
turės aptarnauti labai di
delį kiekį svečių.

Yra iš anksto numato
ma, kad Valencijos mies
te tomis dienomis būsią 
užimti netiktai visi vieš
bučiai, bet ir daug žmo
nių bus apgyvendinta 
privačiuose namuose. 
Vien tik meninės progra
moms kandidatuoja 27 
skirtingos folklorinės 
grupės. Labai didelio 
čiurlioniečių sąstato tar 
ti 100 žmonių) apgyven
dinimas sudaro kariuo
menės pareigūnams ne
mažą galvosūkį.

Atsakingi kariškiai ta
čiau nurodo, kad jie la
bai nori Čiurlionio an
samblio pasirodymo, 
taip, kad dar vyksta pa
sikalbėjimai kurių metu 
abi pusės deda visas pas 
tangas tam, kad kliūtys 
galėtų būti pašalintos. 
Pasikalbėjimai yra drau
giški ir nuoširdūs, tuo 
pačiu yra tikimasi kad 
bus prieita gerų rezul
tatų. Pasikalbėjimuose 
asmeniškai dalyvauja 
inž. VI. Venckus ir Jur
gis Bieliūnas.

Kadangi jau yra aukš
čiausias laikas sudaryti 
galutiną Ansamblio kelio
nės programą, valdyba 
tikisi prieiti galutino su

tarimo su vietiniais aukš
tais pareigūnais nevė
liau sekančios savaitės.

***
Prieš išsiunčiant šį 

pranešimą, lietuviams 
teko patirti iš patikimų 
šaltinių, kad Krašto Ap. 
saugos Ministeris re
mia Čiurlionio Ansamb
lio atvažiavimą ir jo šta
bas yra davęs įsakymą 
įtraukti čiurlioniečius į 
Carabobo šventės pro
gramą. Tuo pačiu reikia 
tikėtis, keiti iiijuiiėuūs kliū
tys bus nugalėtos, galbūt 
tik su nedideliu kelionės 
tvarkaraščio pakeitimu.

Reikia pažymėti, kad 
su ypatinga energija vei
kia inž. V. Venckus ir J. 
Bieliūnas, nuolat konfe- 
ruodami su šventės or
ganizatoriais, kad čiur- 
lioniečiai būtų įtraukti į 
šventės programą, (js)

LANKĖSI VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTE

Vliko pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas, lydimas Lie
tuvos Atstovo Washingto- 
ne p. J. Rajecko, š. m. ba
landžio 6 d. lankėsi Valsty
bės Departamente. Kelių 
valandų nuoširdžiame pasi
kalbėjime buvo paliesta 
daug mums svarbių tarp
tautinių klausimų, ypač ry
šium su pastarojo meto 
įvykiais Europoje bei Toli
muose Rytuose. Valst. De
partamentas domėjosi dr. 
Valiūno paskutinės kelionės 
Europon įspūdžiais. Dr. Va
liūnas Washingtone lankėsi 
Valst. Departamento ini
ciatyva.

PASITARIMAS 
LIETUVOS REIKALAIS
Vokietijoje gegužės 15 d. 

įvyko lietuvių visuomenės 
veikėjų pasitarimas Lietu
vos reikalais.

Posėdis įvyko Vasario 16 
gimnazijos patalpose. Pra
nešimą padarė iš JAV nu
vykęs LLK pirm. V. Sidzi
kauskas.

į pasitarimą, šalia Liet. 
Bendruomenės Vokietijoje 
ir Vasario 16 gimnazijos 
vadovybės, buvo pakviesti 
dar šie Vokietijoje gyveną 
lietuviai veikėjai: Europos 
Lietuvių Vyskupas A. 
Deksnys. Liet. Sielovados 
direktorius prel. J. Aviža, 
.T Glemža, dr. J. Grinius. J. 
Norkaitis. dr. J. Norkaitis, 
Stn. Vykintas ir iš Šveica
rijos — dr. A. Gerutis.
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Australijos padangėje VIENERI METAI BE ANTANO KRAUSO EUROPOS

ANTANAS LAUKAITIS

Rašytojas Pulgis Andriušis

ĮAMŽINKIME PULGĮ ANDRIUŠĮ

apšviesta gamta 
veržte veržiasi į 
gyvenimą, tačiau 

apšviestų medžių

IGNAS ALEKNA

Australijos lietuvių tarpe Pulgis Andriušis niekuomet nemirs. 
Jo gili asmenybė, jo nuoširdumas, jo nepamainomas charakteris, 
neskaitant jo kaip mūsų vieno iš įžymiausių rašytojų, mumyse dar 
ilgai, ilgai gyvens. Jo prisiminimui jau buvo suruošta Melbourne 
ir Adelaidėje labai geri ir pavykę minėjimai, sutraukę į didžiulius " 
Lietuvių Namus gražų skaičių tautiečių, atėjusių netikišgirsti gra
žių ir pilnų pagarbos žodžių apie Pulgį Andriušį, bet tuo pačiu pa
gerbti jį, kaip rašytoją, kaip kūrėją ir kaip vieną iš buvusių savųjų 
Australijos lietuvių, niekuomet nesididžiuojantį, su kiekvienu pasi
kalbantį ir norintį kiekvienam padėti.

Tokį Pulgį Andriušį ir aš pažinojau. Ir ta mūsų pažintis jau bu
vo gana ilgoka. Sydnėjuje, Adelaidėje ir vėl Sydnėjuje ne vieną kar
tą teko klausytis gilių jo žodžių, duodančių patarimus žurnalistinia
me rašyme, priėjime prie žmonių ir kita. Pasakodavo ne vieną kar
tą Pulgis apie savo pačio įvairiausius žurnalistinius nuotykius, sa
vo jaunystės išdaigas, aprašytus išgyvenimus spaudoje ir pan., ku
rių galima būdavo klausytis be jokio laiko sąvokos ir kurių aprašy
mas spaudoje, arba atskiroje knygoje sudarytų tikrai dar vieną jo 
raštų knygą. Gerbė jį vyresnieji, gerbė jį ir jaunesnieji, gerbiau ir 
su nepaprastu pasididžiavimu skaičiausi ir aš esąs jo jaunesnysis 
draugas, maloniai ir nuoširdžiai pasilaikąs kiekvieną jo patarimų 
ir pamokymų "perliuką".

Savo buvusioje gyvenvietėje Adelaidės Lietuvių Namuose, J.J. 
Bačiūno Vardo Bibliotekos vadovybė suruošė P. Andriušio pagerbi
mą, kurį paruošė ir pravedė vietos teatro artistai J. Neverauskas 
ir V. Baltutis. Įžanginiame žodyje P. Pusdešris jautriais žodžiais 
apibudino rašytoją ir jo kūrinių nemirtingumą. Pagerbus velionį mi
nutės atsistojimu, atvykęs iš Melbourno rašytojas A. Zubras paskai
toje "Pulgio Andriušio Palikimas" plačiai apžvelgė rašytojo kūry
bą, jo veikalus ir jo atliktus literatūrinius darbus, cituodamas pa
skiras jo kūrybos ištraukas. Prelegento žodžiais, P. Andriušis ga
li prilygti prie mūsų didžiųjų lietuvių rašytojų klasikų, kaip Kr. D<y- 
nelaičio, S. Daukanto, V.K. Mickevičiaus ir kitų, kurie savuoju bū
du iškilo į lietuvių rašytojų viršūnes. Jo veikalai, kaip "Anoj Pusėj 
Ežero" ir "Sudiev Kvietkeli" gali tikrai klasiškai reprezenuoti Ry
tų Lietuvos Aukštaičius. Čia parodytas nepaprastas žodingumas, jo 
veikalus padaro tokius žodiniai turtingus ir pilnus naujų žodžių ir iš 
sireiškimų, duodančių ir parodančių skaitytojams lietuvių kalbos 
turtingumą, Aukštaitijos tarmišką darnumą, kuris daugeliu atvejų 
tegali ir pasilikti tik lietuvių literatūriniuose veikaluose, jokiu būdu 
negalint tų paskirų žodžių ar išsireiškimų išversti į bet kurią kitą 
kalbą.

Meninėje programoje klausytojai išgirdo velionies balsą iš Ame
rikoje išleistos plokštelės "Proza ir Poezija", kai vėliau V. Baltu
tis gyvai ir meniškai paskaitė ištrauką iš "Sudiev kvietkeli", V. 
Ratkevičius ir romano "Tipelis" ir V. Baltutis, V. Ratkevičius ir 
J. Neverauskas davė menišką ištrauką iš P. Andriušioverstos kny
gos "Don Kichotas". Po solistinių G. Vasiliauskienės, akompanuo
jant R. Kubiliūtei, dainų, minėjimas buvo užbaigtas J. Neverausko 
skaityta ištrauka iš "Anoj Pusėj Ežero".

Panašiai įspūdingas P. Andriušio minėjimas praėjo ir Melbour
ne, kurį pradėjo Krašto Kultūros Tarybos pirmininkas A. Šeikis, 
pristatydamas patį rašytoją ir nušviesdamas jo darbus. Rašytojo 
kūrybos ištraukas skaitė D. Juškaitė, A. Karazijienė, J. Didžytė, 
P. Jokūbaitis ir P. Rūtenis. Šią minėjimo programą išpildė daugu
moje mūsų jau čia užaugusi jaunoji karta, kurie savo gražia lietu
viška tarsena ir pilnu įsigyvenimu davė labai puikų vaizdą visų 
skaitytų P. Andriušio veikalų ištraukose. Meninę dalį išpildė so
listas P. Rūtenis, pianistė D. Levickienė ir P. Vaičaitis deklamuo
damas porą A. Gustaičio eilėraščių apie P. Andriušį.

Įspūdingą vaizdą darė prie salės įėjimo durų išstatyti visi P. 
Andriušio raštai ir gražiai papuošta meninė lenta su visų jo knygų 
ir kitų veikalų sąrašu, kurių yra 12 ir keturi knygų vertimai.

Sydnėjuje taip pat labai greitu laiku numatomas suruošti ve
lionies atminimo minėjimas, kurį rengs čia esantis "Plunksnos 
Klubas", vadovaujant jo pirmininkui rašytojui V. Kazokui.

Gražu yra, kai Australijos lietuviai savo kultūriniuose parengi
muose, akademijose prisimena šį mūsų žinomąjį rašytoją. Gaila, kad 
ta negailestingoji mirtis išplėšė P. Andriušį iš lietuviškosios šei
mos. O gi tikrai dar jis, pilnas savo kūrybinio gajumo, niekuomet 
nestingančių naujų idėjų, galėjo dar daug daug duoti mūsų literatū
riniam lobiui. Be literatūros ir rašymo mėgo labai Pulgis ir muzi
ką, kaip klasikus Beethoveną ir ypatingai jo "Devintąją Simfoniją". 
Ateityje planavo' jis parašyti literatūrinę simfoniją ir tam buvo jau 
padaręs pagrindinius planus. Tačiau šiam ir daugeliui kitų užsimo
jimų kelią pastojo mirtis. Būdamas dar tik 63-jų metų, nesulaukė 
Pulgis savo gimtadienio, turėjusio būti kovo mėn. 18-tą dieną. Gy
venimo siūlas nutrūko čia, tolimoje Australijoje, Fulgencijaus And- 
rusevičiaus, mažai kam žinomo šiuo vardu ir Šia pavarde, kuriuos 
jis vėliau pakeitė mums gerai žinomu Pulgiu Andriušiu. Nesulaukė 
jis ne savo rinktinių raštų, trijuose tomuose, išleidimo. Pasirodė 
tik pirmasis tomas ir eina gandai, nežinau ar teisingi, kad kiti du 
tomai kurį laiką nebus išleidžiami, kas tikrai būtų skaudu.

Adelaidėje yra sudarytas specialus komitetas ir renkamos 
lėšos pastatyti velioniui paminklinį antkapį ir šis darbas eina labai 
sparčiai. Puiku ir gražu, kai Australijos lietuviai bendrai paminklu 
pagerbia savąjį rašytoją, tačiau ašmanau, kad savo darbais, savo kū
ryba Pulgis Andriušis yra daugiau nusipelnęs negu vien tik graniti
nio antkapio. Mūsų visų, čia reikalas eina jau ne vien tik apie Aus
tralijos lietuvius, pareiga būtų jam pastatyti daug didesnį jo atmin
ties paminklą, tai yra amžinąjį kultūrinį paminklą ir tas galima 
būtų, kartu su Amerikos, Kanados ir kitų kraštų lietuvių jėgomis taip 
lengvai padaryti. Manau, neapsiriksiu pasakydamas, kad jeigu mes 
galėtume išleisti ne tik sekančius du "Rinktinių Raštų" tomus, bet 
vėliau ir visus jo paliktus dar neišspausdintus raštus, tai neskai
tant to literatūrinio turto, kurį mes {nėštume į mūsų dvasinį lobyną, 
mes lygiai tuo pačiu ne tik Adelaidės kapinėse, bet ir visame pašau-

, Sako, kad esąs žy
maus dalininko paveiks
las, kuriame saulės spin 
dūlių 
tarsi 
naują 
tarp
vingiuoja — raitosi ke
lias, kuriuo keliauja il
ga procesija. Joje šalia 
senuko keliauja vaikutis, 
šalia auksu siuvinėtu 
puošniu rūbu keleivio, 
žengia varguolis, šalia 
laurų vainiku papuošto 
atleto, keliauja luošasis. 
Visos tos procesijos va
dovas juodu apsiaustu 
pridengti griaučiai, o 
kaulėta ranka prilaiko 
dalgį.

Tos procesijos kelias 
praeitais metais nekar
tą pravingiavo pro Mel
bourno lietuvių bendruo
menę, o jos vadovas vie
ną po kito kvietė mūsų 
tautiečius stoti į jo ve
damos procesijos gre
tas.

1970 m. gegužės mėn. 
4 d. buvo pakviestas ir 
mūsų visų gerai pažįs
tamas Antanas Krausas. 
Jis iškeliavo, o mes li
kusieji lyg sukaustyti 
klausėme — kieno dabar 
eilė? Pakviestųjų atsi
rado nemaža ir jie žy
giuoja vis tolyn ir tolyn 
— į amžinybę, į užuo
marštį...

Metams praslinkus po 
a.a. Antano mirties, dau 
geliu atvejų yra tuščios 
vietos, kuriose buvo An
tanas ir kurių niekas ne 
pajėgia užpildyti, nepajė 
gi a jo pavaduoti.

Ir kur tik pažiūrime, 
visur matome jo giliai 
įmintas pėdas, kurios by
lote byloja, kad čia pra
ėjo pasišventęs, ištver
mingas, darbštus, tau
rios dvasios, jaunatviš
kos širdies tautietis. An
tanas visada,nežiūrėda-, 
mas savo asmeniškų r ei 
kalų, nepasakė ne, jei 
tik buvo kreiptasi į jį 
tautiniu — lietuvišku rei
kalu. Jį matėme uolų su
sirinkimų dalyvį, kruopš
tų ir nuoširdų plunksnos 
darbuotoją, entuziastin
gą jaunimo draugą — 
duosnų lietuviškų židinių 
rėmėją, visa širdimi pa- 
milusį lietvišką knygą, 
kurią ne tik pats rinko 
kaip bitelė į savo na
mus, bet ir nenuilstamai 
platino tautiečių tarpe, 
jautriai išgyvenantį lie
tuviškos dainos subtilią 
harmoniją, šviesų jauni
mo auklėtoją - mokyto
ją, lietuviškos kultūros 
puoselėtoją ir skatinto
ją, sąžiningą pareigų vyk
dytoją, lietuvio garbės 
gynėją, rūpestingą šei
mos narį, taurios šir
dies ir aukštos moralės 
žmogų.

Antanas Krausas,dirb
damas šakotos apimties 
darbą, matė, kad tik tada

darbas duos našių vai
sių, jei jis bus atlieka
mas nuoširdžiai ir su
telktinėmis organizuo
tos didesnės ar mažes
nės bendruomenės pas
tangomis. Todėl nenuos
tabu, kad Antaną jau nuo 
pat gimnazijos suolo ma 
tome įvairių organiza
cijų aktyviu nariu, pradi
ninku, vadovu, patarėju 
bei rėmėju.

Gimnazistą Antaną su 
žavėjo dvasios galiūnas 
Vydūnas. Juo sekdamas 
Antanas visą gyvenimą 
buvo vegetaras ir akty
vus vegetarų d-jos na
rys. Vegetarinio gyve
nimo pirmumą skelbda
mas žodžiu ir raštu, re
dagavo d-jos laikraštį 
"Širdies Liepsna".

Vydūno filosofinių - te 
osofinių idėjų paveiktas 
Antanas su draugais 
Telšių gimnazijoje įstei
gė Sielos Kultūros Ra
telį ir redagavo ratelio 
leidžiamą laikraštėlį.

Įsisteigus Lietuvių 
Skautų Sąjungai, Anta
nas visa širdimi pasinė
rė jos darbuose. Jis 
praėjo visus skautiškos 
veiklos laipsnius ir iš
kilo į pačias aukščiau 
sias vadovaujančias vie
tas.

Pradėjęs studijas uni
versitete, Antanas gyvai 
dalyvauja Humanitarinių 
mokslų fakultete veiku
siose Humanitarų, Simą 
no Daukanto, Filosofų 
draugijose.

Po pirmojo pasaulinio 
karo, pasitraukus Lie
tuvos pavergėjams, kraš - 
tas buvo nuteriotas. Gar 
bingos istorijos liudinin
kai 
kt. 
vai 
rią 
rėdamas matyti gražią 
didžių vyrų šalį.

Jautrios širdies Anta 
ną jaudino ir gyvulėlio 
sunki dalia. Šiauliuose 
įsteigia Gyvulių Globos 
D-ją, o taip pat suorga
nizuoja moksleivių gyvu 
lių globos ratelį. Skati
na ir kitus žodžiu ir raš
tu jungtis jų globai.

Būdamas ištikimas 
Lietuvos sūnus, nuošir
džiai jungiasi į vetera
nų, kaip A. Smetona, 
kun. J. Tumas - Vaižgan
tas, Petras Vileišis ir ki • 
tų paskleistų tautinių idė 
jų vykdytojų būrį, tam
pa — Lietuvių Tautinin
kų S-gos nariu.

Atvykęs į Australiją 
Antanas, tuojau pat įs
toja į Australijos Lietu 
vių D-ją, kuri vėliau per 
siorganizuoja į A. L. 
Bendruomenę. Čia Anta
nas neatsisako visų jam 
pavedamų pareigų, atlik' 
damas jas visu atsidėji
mu. Jis valdybų narys,

piliakalniai, pilys ir 
nyko. Kūrėsi Lietu- 
Pagražinti d-ją, į ku 
stoja ir Antanas, no-

suvažiavimų dalyvis, il
gametis Krašto V-bos 
Kultūros 
anistinės 
mininkas, 
mokyklos 
gametis mokytojas, mo
kytojų konferencijų or
ganizatorius, lituanisti
nių rašinių konkursų or
ganizatorius , vadovėlių 
mokykloms parūpinto- 
jas ir t.t.

Lietuvis "boltu" vadi
namas buvo mažai žino
mas šio krašto žmogui, 
Antanas aktyviai jungia
si į Australijos Kultūros 
Fondo kūrimą, kurio tiks
las ne tikpalaikyti ir ska
tinti lietuviškos kultū
ros ugdymą ir puoselė
jimą savųjų tarpe, bet 
taip pat rodyti ir šio kraš
to žmogui mūsų kultūrinį 
savitumą.

Susilpnėjus L,K. Fon
do veiklai, Antanas su 
vienminčiais steigia Mel 
bourne "Čiurlionio" dis
kusijų klubą į kurį sten
giasi įtraukti ir bestu
dijuojantį mūsų jaunimą.

Lietuviškasis židinys 
— Lietuvių Namai Anta
nui buvo tiek reikšmingi 
lietuvių kultūros ugdy
mui ir lietuvybės išlai
kymui, kad jis ne tik 
įstoja į Melbourno Lietu 
vių Klubą nariu, bet pa
sidaro vienu didžiausiu 
savo įnašais jų rėmėju.

Pritardamas minčiai, 
kad lietuvis lietuviui pri
valo padėti, Antanas įsto
ja į Lietuvių Koop. Kre
dito D-ją "Talka" nariu 
ir pasidaro vienu iš pir
maujančių taupytojų. Jis 
tiki, kad jo įdėtu "Tal
kon" doleriu galės būti 
paremtas, reikalui esant 
savas tautietis.

Atsikuriant Melbour 
no Tautinei Lietuvių Stu
dentų Korporacijai "Ro
muva", Antanas pritarda
mas jos tikslams, pri
ima Korporacijos spal
vas, o taip pat ir visas 
pareigas, kurių pareika
laus iš jo Korporacijos 
vardas ir garbė. Antanas 
nebuvo šykštus nei lėšo
mis, nei savo patarnavi
mais visoms organiza
cijoms, nors ir nebūda
mas jų nariu. Tuo paro
dė, kad organizuotame 
ir sutartiniame darbe 
yra vienintėlė mūsų šia
me krašte išlikimo lietu
viais galimybė ir ateitis.

Metams praslinkus po 
Antano Kr aušo mirties, 
neturiu geresnių žodžių 
jo atminimą pagerbti, 
kaip pakartoti buvusio 
Melbourno Apylinkės pir
mininko ir jo mokinio 
Martyno Didžio žo
džiais:

"Stovime nuliūdę ir iš 
sigandę, nes staigi mir
tis per anksti išplėšė

Tarybos Litu- 
sekcijos pir- 

savaitgalio 
steigėjas ir il-

lyje įamžinsime šį mūsų nepamirštamą rašytoją, kurio vardas bu
vo ir bus mūsų literatūrinėje aukštumoje.

Aš nemanau, kad ypatingai Amerikos kultūrinės organizacijos ir 
paskiri lietuviai liktų šiam reikalui abejingi. Grįš iš savo kelionės 
po Ameriką, P. Andriušis labai šiltai atsiliepė apie ten gyvenančius 
lietuvius, jų kultūrinį pajėgumą, begales savo sutiktų pažįstamų ir 
draugų, ir nors jausdamasis tuo laiku ne visai stiprus, jis padarė 
lyg tai ir savo paskutinį atsisveikinimą. Atsisveikinkime ir mes su 
juo, tinkamai pagerbdami ir įamžindami jį į mūsų literatūrinę is
toriją.

Mano asmeniška nuomone, dabartinio esančio P. AndriušioFon
do Adelaidėje nariai, pastačius paminklą, turėtų ir toliau tęsti lė
šų telkimą. Tas darbas jau būtų didesnis, todėl būtinai reikėtų su
eiti į tamprų kontaktą su Australijos Kultūros Fondu ir vėliau, per 
Amerikos lietuvių spaudą ir paskiras kultūrines Amerikos, Kana
dos ir kitų kraštų organizacijas, šį darbą išplėsti ir visame pasau
lyje. Aš esu pilnas vilties, kad be organizacijų vien tik Pulgio ger
bėjai ir draugai asmeninėmis savo aukomis padės ir finansiniai pa
rems šį mūsų didįjį rašytoją, kuriuo gėrėjomės dar jam gyvam bū
nant ir kuriuo turėtume mes ir mūsų vaikai gėrėtis ir ateityje -- jo 
išleistųjų raštų knygose.

DOLERIAI...
(Atkelta iš 1 psl.) 

sunku apskaičiuoti to 
stabdžio galutinus rezul
tatus, jie gali pasirodyti 
kenksmingi, bet juos jau 
sunku būtų ištaisyti.

3. Atsisakyti nuo tvir
tai nustatyto kurso. Galė
dama laisvai manipuliuo 
ti, vyriausybė ir emisi
jos bankas gali taip pa
veikti kursą, kad jis su
laikytų nuo Vokietijos va 
liutos spekuliantus ir 
kartu nepaveiktų ūkinės 
konjunktūros.

Tuo trečiu keliu po di
desnių ginčų V. Vokieti
ja ir apsisprendė eiti. 
Amerikiečiai iš to, apla
mai imant, jokių nuosto
lių nepatyrė, bet euro
piečius paskutinė pini
ginė krizė gerokai su
pykino. Italija ir Pran
cūzija savo valiutų san
tykį su doleriu atsisakė 
pakeisti. Vokietijos pa
vyzdžiu pasekė Olandi
ja. Šveicarija savo kur
są pakėlė 7%, Austrija 
— 5%. Visa tai įneš nema
žos painiavos į tarpusa
vio santykius Europos 
Bendroje Rinkoje ir, at
rodo, atitolino bendros 
Europos valiutos įvedi
mą.

iš mūsų tarpo vieną iš 
šviesiausių lietuviškos 
bendruomenės asmeny
bių, mirtis mums atė
mė mūsų Antaną Krau- 
są, kuris buvo, kaip Vin
cas Kudirka yra pasakęs 
vienas iš tų kertinių stul
pų, kuris prilaikė mūsų 
namo sieną".

R 
S 
C

l S

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 
Kietais viršeliais 6 
Gaunama Dirvoje ir 
platintojus.

psl. 
dol. 
pas
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Padidintas Eisenhowerio doleris. Kalyklų dep. nuotraukaSPEKULIACIJA

PRAEITIMI
Okupuotoje Lietuvoje 

begėdiškai spekuliuoja
ma praeitimi. Istorinės 
studijos yra pats didžiau 
sias istorinės tikrovės 
falsifikatas. Akivaizdus 
melas, prasimanymai, 
faktų iškraipymas, reiš
kinių vadinimas ne jų var
dais — viskas tai suda
ro esminę tarybinės is
torijos atramą. Tai nėra 
naujiena. Tai senas reiš
kinys, kaip sena yra ta
rybinė sistema pačioje 
Rusijoje. Stalinas liepė 
ištrinti iš paveikslų 
Trockį, ir jis buvo iš
trintas. į Trockio vietą 
įpiešė Staliną, sustojusį 
greta Lenino. Kasmeti
niai Sovietskaja Enciklo
pedija perrašymai ir kas
metiniai vis naujų knygų 
indeksai viešose biblio
tekose liudija, kad isto
rija nuolat ir nuolat tam
poma ant egzistuojančio 
politinių jėgų ir asme
nų santykio balanso. Kas 
vakar buvo aiškinama 
vienaip ir kas vakar 
buvo galinga persona, 
šiandieną gali nieko ne
reikšti, ir dėlto, never
tas būti Enciklopedijoje 
arba paveiksle.

Kaž kokiais sumeti
mais, literatūros ir kul
tūros reikalams leidžia
mas žurnalas Pergalė, 
1971 metų sausio numery 
je, prabilo tipingu, ta
rybiniu, "demaskuojan
čiu stiliumi apie sovieti
nės invazijos 1940 metų 
įvykius. Rašinį iškepė 
Vytautas Kancevičius, 
pavadinęs savo darbelį 
"Nutrauktas sąmokslas" 

Rašinio temai pasiim
tas tariamai buvęs įvy
kis. Tai prezidento Anta~ 
no Smetonos pastanga, 
už koalicinio ministerių 
kabineto ribų, patirti iš 
Vokietijos, "ar Vokieti
ja sutiktų paimti Lietu
vą savo protektoratan ir 
kaip Vokietija reaguotų 
į santykių tarp Lietu
vos ir TSRS pablogėji
mą".

Paėmęs ašimi tą "de
maskuojančią" temą, 
Kancevičius įpynė įpasa- 
kojimą visą eilę asme
nų, Lietuvos' Saugumo or
ganų ir Rytprūpsių ges
tapo pareigūnų. Visa to 
rašinio tendencija yra 
baltais siūlais siūtas 
tikslas "įrodyti", kad 
Raudonosios armijos 
tankų invazija išgelbėjo 
Lietuvos "liaudį", nuo 
perdavimo tos "liau
dies" į vokiškųjų nacių 
kontrolę.

Jeigu, anot Kancevi- 
čiaus, Antano Smetonos 
slapti pasitarimai at
neštų jam pageidauja
mus rezultatus, Vokieti
ja užimtų Lietuvą ir už
krautų Lietuvai savo te
rorą ir savo gestapo kon
trolę.

"Orientavimasis į Vo
kietijos globą, į Lietuvos 
kariuomenės ir vyriausy
bės internavimąsi Vokie
tijoje, buvo logiška A. 
Smetonos antitarybinės 
politikos tąsa", tvirtina 
Kancevičius. Bet tas tvir
tinimas pats savyje nė
ra logiškas, nes neati
tinka istorinei tiesai. Vi 
šame tvirtinime yra tik 
viena teisinga premisa: 
Smetonos politika buvo 
antitarybinė. Bet gi dės
tomuoju laiku Lietuvoje 
jau buvo sovietinių dali
nių dislokacija. Sovieti
niai gaivalai jau domi
navo militarinei Lietu
vos terenai. Vokietija, 
kuri, anot Kancevičiaus, 
buvo Smetonos gundo
ma okupuoti Lietuvą ir 
paimti ją savo protek
toratan, turėtų skaity
tis ne su Lietuvos pre
zidento doktrina, bet su 
Sovietinės imperijos mi- 
litariniu apetitu. Todėl 
kvaila net prileisti min
tį, kad pagal "draugin
gumo" sutartį įsileidus 
į Lietuvą sovietinius da 
linius, būtų prasmė ieš
koti vokiškojo protekto
rato, Juk tam buvo lai
kas anksčiau ieškoti, tei
rautis, net reikalauti Lie
tuvos interesų gynimo 
prieš priverstinę sutar
tį su Maskva pasirašant. 
Jeigu tada tam tikrų 
"sąjungininkų" pagelbos 
nebuvo rasta, kodėl, 
esant Sovietams Lietu
vos teritorijoje ir Lie
tuvai susirišus su Sovie
tais "draugingumo" su
tartimi, Lietuvos prezi
dentas, slaptai nuo jo mi
nisterių kabineto, ieško 
galimybės vokiškojo pro - 
tektorato Lietuvai ir per 
politinės policijos (Ges
tapo) kanalus?

Todėl Vytauto Kance
vičiaus dėstoma tema 
yra nelogiškas melas. 
Juo labiau prasimanymą 
išduoda detalės. Savo me
lui paremti, Kancevičius 
dėsto vieną kitą smulk
meną iš Lietuvos saugu
mo ir Gestapo santykių. 
Tačiau tie santykiai, 
kaip nurodo jis pats, bu. 
vo tiktai greta esančių, 
kaimyninių valstybių bū
tinų santykių ribose. 
Kad ir kaip stengėsi Kan
cevičius "įrodyti", kad 
Lietuvos saugumas šni
pinėjo sovietinių karinių 
pajėgų dislokaciją ir 
apie tai pranešinėjo Ges
tapui, autorius nepajėgė 
atrasti nei vieno kon
kretaus fakto. Jeigu jis 
tokį atrastų, jis išdėsty
tų tokį visoje pilnybėje. 
Todėl absoliutus Kance
vičiaus rašinio įspūdis 
neišsimuša iš naujienos 
žanro, apie kurį sako
ma "iš piršto iščiulpti 
faktai".

Fantastiškai skamba

Jungtinės Amerikos 
Valstybės ilgą laiką di
džiavosi savo vertingo
mis aukso ir sidabro 
monetomis. Deja, tie lai
kai praeity... Ypač mė
giama krašte buvo stam
bi sidabrinė 1 dolerio ver
tės moneta. Jos prototi
pas, vadinamas "Konti- 
nentalinis doleris", pa
sirodė Amerikoj dar 
1776 m.

vien tik iš Kancevičiaus 
"šaltinių" faktas, kad A. 
Smetona kvietė genero
lą V. Vitkauską kartu 
bėgti į Vokietiją, nes ten 
"rezervuota banke bent 
pradžiai kokie 70 tūkst. 
litų". Kaip žinia, genero
las V. Vitkauskas išda
vikiškai apleido paskuti
nįjį posėdį prezidentū
roje, išskubėjęs sutikti 
sovietų dalinius. Prie 
kokių gi aplinkybių galė
jo prezidentas įsileisti 
į tokį "pabėgti gundantį" 
pasikalbėjimą su kariuo
menės vadu? Kur tokio 
"pasikalbėjimo" logika? 
Atrodo, toks pasikalbė
jimas atsirado generolo 
V. Vitkausko "memu
aruose", kuriuos jis pa
rašė, arba jam parašė, 
prieš pat jo mirtį.

Absoliutus melas yra 
Kancevičiaus tvirtini
mas, kad A. Smetonai bė
gant į Vokietiją ministe- 
ris A, Tamošaitis "ėmė
si žygių sutrukdyti inter- 
nuotis Vokietijoje". Tuo 
tarpu, tikrovėje, patsmi- 
nisteris A. Tamošaitis 
bėgo kartu su generolu 
K. Musteikiu per Eitkū
nų užkardą, ir tik dėl 
pasieinio kareivių grą- 
sos, nervų neišlaikęs, 
neperbėgo sienos.

Visa savo rašiniui me
džiagą Vytautas Kance
vičius paėmė iš sovieti
nių šaltinių, iš į sovie
tinius kalėjimus sukištų 
Lietuvos ir Vokietijos 
pareigūnų, ir iš kvislin- 
ginių, kaip generolas V. 
Vitkauskas, "memua
rų".

Tokio rašinio prigim
tis nei stebina, nei yra 
"demaskavimas". Tai se
na plokštelė "įrodyti", 
kad Lietuvos vyriausybė 
buvo artimame sąlytyje 
su nacių Vokietija, ir kad 
Raudonoji armija "išva
davo darbo liaudį" nuo 
nacių intervencijos. Ke
lia klausimą tiktai šito
kio rašinio tikslas. Ke
lia klausimą okupanto 
tikslas iš naujo pašil
dyti tokį seną patiekalą.

Ir "pašildymas" juo 
neįtikimas, nes Vytautas 
Kancevičius "užmiršo" 
įvardinti savo tvirtinimų 
ir naudotų citatų šalti
nius. (Pram.)

NAUJOJI MONETA —

EISENHOWERIO DOLERIS
JONAS K. KARYS

Turimomis žiniomis, 
sidabrinių 1 dolerio mo
netų buvo išleista netoli 
bilijono. Vienok, kaip vi
si žinome, apyvartoj jų 
seniai nėra. Šiandien rei
kia sumokėti už vieną — 
priklausomai nuo datos, 
laidos, stovio tarp trijų 
popierinių dolerių ir pus
trečio tūkstančio. La
biausiai ieškomas šiais 
laikais mažiausios 1804 
m. laidos sidabro dole
ris; kas jį gerai išlaiky 
tą turi ir linkęs parduo 
ti, gali užsiprašyt apie 
36.000 dolerių...

Iždo rūsiuose yra už
silikusių milijonai įvai
rių datų kalimo dolerių. 
Visos tos monetas dabar 
kur kas brangesnės, ne
gu rodo jose išmuštas 
įrašas. "One Dollar" — 
vienas doleris. Kitos jų 
net brangiomis numiz- 
mat. retenybėmis vir
tusios.

Amerikos visuomenė 
savo sidabrinės monetos 
naiptol neužmiršo. Tik 
tauriųjų metalų suvaržy 
mai stabdė jos reikalavi 
mus. Tačiau, kai 1969 
m. kovo 28 dieną mirė 
įžymus generolas — 
prezidentas Eisenhowe 
ris, išmušė amerikie
čiams tinkama valanda 
griežtai tokios monetos 
su "Ike" portretu reika
lauti. Pasipylė vyriau
sybei, kongresui anam s, 
senatoriams laiškai, siū
lymai prašymai.

Reikalas atsidūrė Kon
grese. Beveik be opozi
cijos abiejuose Rūmuo 
se sutarta, jog tokios mo
netos reikia, ji turinti bū
ti išleista, tik dauguma 
atstovų ir senatorių at
sisakė pavartoti jai kal
dinti sidabrą. Anot jų, ir 
tai yra tiesa, jokia sidab 
rinė moneta šiais laikais 
apyvartoje išsilaikyti 
negali. Pagaliau buvo nu
tarta kaldinti naująją do - 
lerinę iš vario-nikelio, 
kaip nuo 1965 m. kaldi
namos 10 ir 25 c. mone
tos, o nuo šių metų pra
džios (bus) kaldinamas 
ir pusdoleris.

Reguliarių monetų pro
jektus priima ir jose 
mušdintinus vaizdus pa
sirenka bei tvirtina pa
prastai Iždo Sekreto
rius. Naujosios doleri
nės atveju pats Kongre
sas nustatė, kad jos var 
dinėj pusėj bus "mirusio
jo Prezidento Dwight Da 
vid Eisenhower atvaiz
das." Todėl ši moneta 
dar projekte imta vadin 
ti "Eisenhower Dollar" 
- Eisenhowerio doleriu; 
kai kas jau taria arba 
rašo ir "Ike Dollar". Ly 
gi ai pats Kongresas per 
įstatymą įsakmiai liepė 

mušdinti antroj dolerio 
pusėj tokį vaizdą, kuris 
simboliškai primintų 
Apollo 11 erdvių žygius 
ir tuo pačiu pagerbtų 
Amerikos astronautų lai - 
mėjimus.

Reta išimtimi, šalia 
apyvartinių Eisenhowe- 
rio dolerių įstatymas 
įpareigojo Iždo Sekreto
rių išleisti 150 milijonų 
tos pačios monetos "si
dabrinių", su 40% sidab
ro priemaiša. Š.m. kovo 
31 dieną San Francisco 
Monetų Kalykla jau pra
dėjo jas kaldinti. Tačiau 
šios dolerinės apyvartai 
neskirtos: jos bus par
duodamos visuomenei, 
kaip suvenyrai, iš kalyk
lų.

Apyvartinis Eisenho- 
werio doleris išeis me- 
talurgiškai sumušdin
tas iš 3 sluogsnių vario 
ir nikelio metalų kombi
nacijos. Išoriniai sluogs 
niai — 75% vario ir 25% 
nikelio lydinys, abu svė
rių ne mažiau 30% visos 
monetos svorio; viduri
nis sluogsnis- varinis. 
Visas monetos svoris — 
22,68 g. jos skersmuo
— 1,5 in. (38,1 mm). Šis 
Eisenhowerio doleris pa 
sirOdys apyvartoj gale 
šių metų ir bus kaldina 
ma tiek, kad niekad 
prekyboje nepristigtų.

Tais pačiais pavyz
džiais kalyklos paga
mins 150 mil. "sidab
rinių" bei suvenyrinių 
Eisenhovverio dolerių. 
Jie taip pat bus "sumušti
niai" bet iš sidabro-va- 
rio metalų kombinaci
jos. Abu išoriniai sluoks
niai — 80% sidabro ir 
20% vario lydinys, svė
rių drauge ne mažiau 
30% visos monetos; vi
durinis sluoksnis — toks 
abiejų tų metalų lydinys, 
kad pati moneta svertų 
24,592 gramus ir joje 
būtų 9,837 g. sidabro 
(40%) ir 14,755 g vario 
(60%).

"Sidabriniai" doleriai
— suvenyrai numatyti ir 
bus dvejopi: iki 130 mil. 
bus jų nukaldinta įpras
tai padarytais štampais, 
normaliais būdais, auto
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matiškai, — tai bus vadi
nami "Uncirculated 
coins" ir parduodami, 
kaip nevartotos monetos 
po 3 dolerius už vieną; 
likusieji 20 mil. išeis iš 
kalyklos nukaldinti spe
cialiai, tobulai, "proof ’ * 
— iš rinktinių, rūpestin
gai apglūdintų plokšte
lių, ypatingu dėmesiu pa
gamintais štampais, lei
džiant plokšteles maši
non ranka, įmušant mo
netos veidus ne vienu 
smūgiu, kaip paprastai, 
o dviem... Vienos tokios 
monetos kaina bus 10 do
lerių.

"Sidabriniams" Eisen 
howerio doleriams užsi
sakyti blankus bus gali
ma gauti komercijos ban
kuose, paštu ir kongre
sinėse įstaigose nuo š.m. 
birželio 18 dienos. Pa
čiuose blankuose bus nu
rodyta, kur, kada ir kaip 
tuos užsakymus įteikti. 
Vienam asmeniui bus 
leidžiama įsigyti ne dau
giau penkių tos ar ir ki
tos rūšies čia kalbamų 
suvenyrų-monetų.

Naujausiojo Amerikos 
dolerio obverse, tarp 
įprastų įstatyminių le
gendų bei motto, padė
tas buv. Prezidento Ei- 
senhowerio portretas — 
galvos profilis kairėn. 
Antroj pusėj, centre, ma
tome ramų, taikų, su aly~ 
vos šaka naguose Erelį, 
benutupiantį "Ramybės" 
(tranąuillity) vietovėje 
ant duobėto mėnulio. 
Virš dešinio jo sparno 
ir galvos — nutolusi že
mė... Šie vaizdai simbo
liškai reprezentuoja is
torinę Apollo 11 1969 m. 
liepos mėn. 21 dienos mi
siją, kai pirmas žmogus 
išlipo mėnulyje. Dalis to 
didžio Amerikos astro
nautų žygio garbės ten
kanti ir Eisenhoweriui, 
nes šio krašto erdvių ty 
rinėjimo programa pra
dėta dar jam preziden
taujant. Trylika lanku 
juosiančių monetos lau
ką penkiakampių žvaigž 
džių reiškia skaičių pir 
mųjų Amerikos valsty
bių, susijungusių į Jung 
tinęs Valstybes.

Abiejų Eisenhowerio 
dolerio pusių modelius 
sukūrė - pagamino vy
riausias JAV Monetų Ka 
lyklos skulptorius bei 
rašytojas Frank Gaspar- 
ro, dirbąs šioje srityje 
nuo 1942 m. Jo inicialai, 
FG, padėti figūros kaklo 
piūvyje ir, antroj pusėj, 
žemiau Erelio uodegos.

Gasparro kūrybinė 
veikla Kalykloje apima 
portretūrą, žemo ir aukš
to reljefo medalius, viso 
kias insignijas. Tarp vi
sos eilės medalių, jis 
yra sukūręs Lincolno 
cento ir Kennedžio pus- 
dolerio antrąsias puses.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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TIKRIEJI MILITARISTAI
Gegužės pirmoji yra viso pasaulio darbininkų 

šventė. Demokratiniai kraštai ją švenčia laisvai ir 
taikingai, iškeldami darbininkų reikšmę gyvenime. 
Komunistiniai gi kraštai prievarta suvaro darbinin
kus demonstruoti ir garbinti savo vadeivų. Tose jų 
demonstracijose daug triukšmo, daug melo, daug šū
kavimų ir grūmojimų.

Šiemet vokiečių televizija parodė, kaip buvo 
švenčiama Gegužės pirmoji Rytų Berlyne ir Mask
voje. Rytų Berlynas, tarytum pasiruošęs jau šian
dien pradėti karą, pademonstravo karinę "galybę”. 
Gatvėse demonstratyviai defiliavo įvairių rūšių ka
riuomenė, riedėjo gausybė tankų. Trūko tik rusiš
kos dainos: ”Jeigu karas rytoj..." Maskva šiemet at
sisakė nuo karinioparado, matyt, norėdama parody
ti pasauliui, kad mes esame nekalti avinėliai, tačiau 
iš tikrųjų tėra tik Maskvos politinis manevras. 
Maskva ir taip suranda pakankamai progų pademons
truoti savo militarinei "galybei". Jei ir karą pra
dės, tai Maskva bus nekalta, o Rytų Berlynas ar ku
ris kitas komunistinis satelitas.

NAUJAS RYTŲ VOKIETIJOS KVISLINGAS
Walteris Ulbrichtas, 77m. senis, ilgametis Ry

tų Vokietijos komunistinio režimo varovas, KP ge
neralinis sekretorius,mažiukas staliniukas, netikė
tai dėl senatvės pasitraukė iš pareigų. Retas atsi
tikimas, kad komunistų vadeiva pats trauktųsi iš pa
reigų. Galimas dalykas, kad Maskva jįprivertėpasi
traukti. Pagal dėsnį: mauras savo atliko, mauras 
gali eit... Mums nelabai ir įdomus tas ožkabarzdis 
Ulbrichtas. Jis Lietuvai tik tiek pakenkė, kad dar 
labiau uždarė duris į Vakarų Europą.

Naujuoju Rytų Vokietijos SĖD (tai faktinai 
Maskvos komunistų partijos filialė) generaliniu sek
retoriumi, , faktinuoju R. Vokietijos valdytoju yra 
paskelbtas Erichas Honeckeris, 58 m. amžiaus, ag
resyvus ir išdresiruotas komunistas. Vokiečių spau
da jį vadina politruku. Jis yra pasižymėjęs enkave- 
distiniais gabumais, benaikindam as Rytų Vokietijos 
opoziciją. Taigi, kietoji Stalino politinė linijabus ir 
toliau tęsiam a Rytų Vokietijoje.

Nespėjo Honeckeris perimti valdžią ir tuoj už
giedojo, kad jis ves tokią politiką, kuri dar labiau 
atskirtų Rytų Vokietiją nuo Vakarų. Vakarų Vokie
tijos politikus jis išvadino imperialistais, reakcio
nieriais ir fašistais. Tai sena Maskvos giesmė,ku
rią dabar pavedė giedoti Honeckeriui. Iš Honecke- 
rio pareiškimų galima spręsti, kad jis bus kietas 
riešutas W. Brandtui perkąsti. Viena kas aišku, kad 
Honeckeris nemažiau bus ištikimas Maskvos kvis- 
lingas, kaip Ulbrichtas. Tik Ulbrichtas savo svajo
nės sujungti Rytų ir Vakarų Vokietijos pokomunis
tine vėliava neįvykdė, o Honeckeris šio tikslo sieks 
rafinuotai ir atkakliai.
PERSEKIOJAMI UKRAINIEČIŲ RAŠYTOJAI

Laisvoji pasaulio spauda dažnai ir daug rašo 
apie kom unistų persekiojamus rusų rašytojus ir in 
telektualus, tačiau nutyli ukrainiečius. Matyt, ši 
spauda neskiria ukrainiečių nuo rusų. O tai daro
ma didelė skriauda ukrainiečių tautai, kuri nenori 
būti Maskvos imperialistų valdoma.

Neseniai ukrainiečių laikraštis "Šliach pere- 
mogi" paskelbė laišką UNO gen. sekr. U. Tantui. 
Šiame laiške U. Tantui nurodoma, kad daugybė uk
rainiečių rašytojų, intelektualų, studentų yra komu
nistų persekiojami dėl jų politinio nusistatymo, dėl 
jų viešo pasisakymo už nepriklausomą, demokrati
nę Ukrainos valstybę. Valentinas Morozas esąs nu
baustas 9 metams kalėjimo. Minimi dar šie nubaus
ti rašytojai: Karavanskis, Sokulskis, Kulchynskis, 
Masyutko, Krasivskis, Horynas. Taip pat keletą uk
rainiečių moterų, kurios sėdi per 20 m. kalėjimuo
se.

Prašoma ne tik ukrainiečiams, bet ir visoms 
komunistų pavergtoms tautoms suteikti Žmogaus 
teisių deklaracijos ir UNO chartos laisvo apsispren
dimo teises. Bet ar U. Tantas šiam ukrainiečių pra
šymui duos eigą, labai abejoju, nes U. Thanopoliti
nės simpatijos kaž kodėl yra labai linkusios į Mask
vą. Lietuviai labai užjaučia ukrainiečius ir jiems 
solidarizuoja sunkioje kovoje dėl nepriklausomos 
Ukrainos valstybės įkūrimo.

■ laiškai Dirvai
GERBIAMAS REDAKTORIAU,

Jūsų redaguojamoje Dirvoje 
(1971.IV.28 Nr. 32 ir 1971.V.7 
Nr. 35) "Mums rašo" skyriuje 
abiejuose numeriuose buvau pa
liestas ryšium su mano straips
niu "Visuomeninės veiklos dar
nos ieškant" (Dirva, 1971,111.10 
Nr. 18). Abiejuose laiškuose yra 
kai kurių netikslumų, kuriuos 
noriu patikslinti.

Pirmiausia esu dėkingas dr. 
Br. Nemickui, Br. Bieliukui ir 
V. Vaitiekūnui, o taip pat ir Dir
bos redakcijai, paskelbusiai jų

laišką dėl tariamų PLB pastan
gų įvesti penkiolika atstovų į 
Vliko seimą. Laiško gale reiš
kiamas komisijos nustebimas 
dėl PLB Valdybos neigiamo pa 
reiškimo tuo reikalu, "nepai
sant PLB III-jo Seimo priimto 
atitinkamo nutarimo dėl Bend
ruomenės aktyvaus dalyvavimo 
Lietuvos laisvinimo organiza
cijoje". Dar kartą peržiūrėjęs 
PLB III-jo Seimo nutarimus, 
niekur nerandu tokio įpareigoji
mo. Nutarimuose sakoma: "Sei
mas įpareigoja Lietuvių Bend
ruomenės organus ir toliau ak-

1909 m. įstojo į Varšu
vos universitetą, kur stu
dijavo slavų filologiją. 
1913 m. baigė studijas, 
įsigydamas filologijos 
mokslų kandidato laips
nį. Toliau studijas gilino 
Leipcige pas prof. K. 
Braugmaną, Leskyną ir 
Vindišą. Čia jis ypatin
gai domėjosi sanskrito 
ir lietuvių kalbos moks
lais. 1916 m., grįžęs į 
Lenkiją, kurį laiką moky
tojavo Kališe. 1920 m. 
Krokuvos universitete 
jis įsigijo filologijos dak- ’ 
taro laipsnį už diserta
ciją "įnašas į indoeuro
piečių lyginamąją grama
tiką". Nuo 1921 m. profe 
soriavo Vilniaus univer
sitete, kur dėstė indoeu- 
ropeistiką, lietuvių kal
bos istorinę gramatiką. 
Jo rūpesčiu Vilniaus u- 
te buvo įsteigtas lietuvių 
kalbos lektoratas ir prie 
polonistikos katedros li
tuanistinė magisterija. 
Vilniaus lietuvių Vytauto 
D. gimnazijoje vadovavo 
apie 10 m. brandos egza
minų komisijai, dėstė lie
tuvių kalbą Švenčionyse 
mokytojų kursuose, ty
rinėjo Vilniaus krašto 
lietuvių tarmes. Nuo 
1940 m. prof. J. Otrembs
kis buvo lietuviškojo 
Vilniaus u-to lenkų filo
logijos katedros vedė
jas, taip pat vadovavo 
klasikinės filologijos ka 
tedrai. Bendradarbiavo 
Lietuvių kalbos institu
te, talkininkavo didžia
jam lietuvių kalbos žody
nui. Laikė pas kaitas apie 
A. Baranauską, Balčiko
ni ir kt. mūsų kalbinin
kus. Kalbėjo radiofone li
tuanistine tematika.

1945 m. prof, J. 
Otrembskis išsikėlė į 
Lenkiją, kur Poznanės 
u-te toliau tęsė mokslinį 
darbą. Čia jis buvo sla
vų filologijos katedros 
vedėjas, o nuo 1947m.ir 
baltų katedros tvarko- 
vas. Jis įsteigė ir reda
gavo kalbotyros žurnalą 
"Lingua Posnaniensis", 
kuriame paskelbė daug li
tuanistinių studijų. Len
kų kalba parašė 3 tomų 
"Lietuvių kalbos gra
matiką", kurios III to
me (1956) aprašė lietuvių 
kalbos morfologiją, I to
me (1968) — fonetiką ir 
II tome (1965) — žodžių 
darybą. Tai kapitalinis 
mokslo darbas, kuris iš
kelia J. Otrembskį į litu
anistikos mokslininkų 
viršūnes. Be šio veikalo 
jis dar parašė gausybę 
lituanistikos studijų len
kiškai, rusiškai, vokiš
kai ir prancūziškai. Iš 
jų paminėtini: "La for- 
mation dės noms physio- 
grafiąues enlithuanien", 
"Lingua Posnaniensis", 
t.l, Poznan, 1949, "La 
formation dės noms de 
lieux en lithuanien", ten 
pat, t.2. Poznan, 1950, 
"Die baltische Philolo- 
gie und ihre Bedeutung 
fuer die indogermanis- 
che Sprachwissen- 
schaft" (žr. "Zeitschrift 
fuer vengleichende Spra- 
chforschung auf dem Ge- 
biete der indogerma- 
nischen Sprachen", Bd. 
29, Goettingen, 1964).

Praktiniam kalbos 
mokslui jis paruošė ir 
išleido "Lietuvių teks
tus" lenkiškai. Antrąjį 
šių tekstų tomą jis pa
ruošė kartu su žmona 
Elena Samaniūte-Horod-

DIRVA Nr. 38 — 4

J. Ostrembskio įnašas 

i lituanistikos mokslą
Š.m. balandžio 25 d. 

Poznanėje, dabartinėje 
Lenkijoje, mirė žinomas 
lenkų kalbininkas prof. 
Jonas Otrembskis. Jis 
didžiausią savo gyveni
mo dalį paskyrė lietuvių 
kalbos mokslo ugdybai. 
Jo nuopelnai mūsų moks
lui yra milžiniški. Todėl 
nors trumpai supažin
dinsime "Dirvos" skaity 
tojus su jo gyvenimu ir 
darbais.

Jonas Otrembskis 
(lenk. Jan Szcztepan Ot- 
rębski) gimė 1889 m. 
gruodžio 8 d. Pilicoje, 
Kelcų vaivadijoje. Išėjęs 
pradinį ir vidurinį moks 
lą gimtinės mokyklose, 
Pilicoje ir Kelcuose,

tyviai dalyvauti Lietuvos lais
vinimo darbe". Toliau: "išreiš
kia pasaulio lietuvių pasitikėji
mą Vyriausiajam Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetui, vadovau
jančiam Lietuvos valstybės va
davimui iš sovietinės okupaci
jos". Dar toliau: "Seimas taip 
pat įpareigoja PLB Valdybą tar 
tis su Vliku dėl laisvojo pasau
lio lietuvių aktyvesnio įsijungi
mo į Vliko vadovaujamą laisvi
nimo veiklą". Niekur nėra pa
sakyta "aktyvaus dalyvavimo 
Lietuvos laisvinimo organiza
cijoje" (t,y. Vlike — H.B.). 
Čia suprantu, kad įpareigoja
ma bendradarbiauti, tartis, nu
tarti ir kartu dalyvauti laisvi
nimo darbe. Taip pat PLB Val
dyba nėra pakeitusi savo anks
tyvesnio nusistatymo dėl san
tykių su Vliku. Jie yra nusta
tyti "PLB visuomeninės veik
los gairėse", kurios buvo pri
imtos, pirma jas aptarus su 
Vliko pirmininku dr. J. K. Va
liūnu, jam dalyvaujant PLB Val
dybos posėdy 1969 kovo 15 Cle
velande. Ten sakoma: "Organi
zacinį Vliko tvarkymąsi PLB 
laiko jį sudarančių grupių ir jo 
organų (seimo, tarybos, valdy
bos) vidaus reikalu ir jokiu at
veju į tai nesikiš. PLB nenuma
to įsijungti į Vliką kaip jį suda
ranti grupė". Nesikišti į Vliko 
organizacinius reikalus reiš
kia nedaryti jokios įtakos jo re
formoms, kiek tai liečia patį 
Vliką, neliečiant PLB, nes klau - 
simus, susijusius su PLB, PLB 
Valdyba nori spręsti pati, kiek 
tai yra jos, o ne PLB Seimo 
kompetencijoj. Todėl 1970.V.23 
kompetencijoj. Todėl 1970. V, 
laiške Vlikui ketvirtam punk
te rašoma: "PLB Valdyba pra
šo Vliko vadovaujamų organų 
jokių vienašališkų nutarimų, 
liečiančių PLB, be. PLB Val
dybos žinios ir sutikimo ne
daryti". Abipusiam susitarimui 
durys paliekamos atviros.

Abiejuoe laiškuose cituoja
mas pirmojo P. Mikšio laiško 
sakinys: "Tegul šie trys vy
rai o ne vienas bičiulis, pasa
ko" (jau pasakė H. B.). Ne
suprantu, kokia prasme P. Mik
šys vartoja žodį "bičiulis". Jei 
gu jis mane laiko savo asmeni
niu bičiuliu, tai tuo sudaro man 
didelę garbę, bet jei laiko ma
ne Lietuvių Fronto Bičiulių na
riu, tai su apgailestavimu turiu 
nuvilti P. Mikšį, nes toks nesu.

Laiške P. Mikšys rašo: "PLB 
Valdybai dėl šio prievartavimo 
nepareiškus protesto" ir t.t, 
PLB Valdyba, gavusi per savo 
ryšininkus prie Vliko statuto 
pakeitimo projektą, pirmame 
posėdyje priėmė laiško tekstą 
ir jį išsiuntė Vlikui (mano išti
sai paskelbtas Dirvoje 1971.111. 
10 Nr. 10). Šis laiškas buvo iš
spausdintas Pasaulio Lietuvy 
1970 birželis Nr. 11/47. Visiems 
suinteresuotiems susidaryti tei
singą nuomonę buvo progos,de
ja, mūsuose pasitaiko dalykus 
neišsiaiškinus ir į juos neįsigi
linus nežinomybėje komentuoti.

Malonu, kad P. Mikšys šiuo 
klausimu dabar jau įtikintas ir 
patenkintas, bet būtų dar malo
niau, kad ateity pirmiau daly
kus išsiaiškintų prieš pradėda
mas juos viešai klaidingai ko
mentuoti. Tas tikrai įneštų da u- 
giau darnos mūsų visuomeninė
je veikloje.

Su pagarba

Dr. Henrikas Brazaitis

J. GRAUDA

Kaip pelnytis iš 
nekilnojamo turto
Taip reikėjo ir laukti, kad tarybinis išradingu

mas eksploatuoti nekilnojamąjį turtą, pralenks ka
pitalistinės Amerikos išradingumą. Amerikoje stato 
griozdiškus kondominiumus ir pardavinėja juos. 
Operacija sunki, brangi, reikalinga didelių investa- 
cijų.'

Tarybinė "Tiesa" rekomenduoja naują nekilno
jamojo turto panaudojimą komunizmo statyboje.

Nereikia nei atskirų namų, nereikia atskirų bu
tų. Užtenka turėti savo butą ir jo kubatūrą išpar
duoti kubatūros reikalingiems piliečiams. Matema
tiškai viskas atrodo taip. Turite dvidešimties metrų 
kvadratūros gyvenamąjį plotą. Tas pat plotas sudaro 
septyniasdešimt penkis kubinius metrus. Imate par
davinėti kubiniais metrais. Pardavinėti kvadratūrą 
netinka. Praktika parodė, kad porą kvadratinių met
rų nupirkę piliečiai, išbraižo ant grindų savo nuosa
vybės sienas kreida, ir paskui kelia ginčus dėl 
"Trespassing" teisių.

Kubatūros pardavimas vilioja savo nesudė- 
tingumu.

Sakysime, piliečiui reikalinga pastogė. Jis nu
siperka pusė kubinio metro. Tai yra lygiai tiek, kur 
galima stovėti, atsišliejus į sieną. Ir kitas, ir trečias 
nuperka po tiek pat. Taip jūs prileidžiate pilną kam
barį klijentų. Kiekvienas turi nuosavybės jausmą. 
Kiekvienas jaučia pastogę virš galvos. Atsišlieję vie 
nas į kito šoną, žmonės praleidžia atliekamą nuo 
darbo laiką. Ramu, šilta ir jauku.

Savos pastogės jausmas patenkina jų troškimą 
jaustis namų savininkais ir nepilnaverčiais Tary
bų sąjungos piliečiais.

Nereikia prasidėti su ploto kvadratūros par
davimais. Žmonės išraižo grindis kreidos brūkš
niais. Kubatūra iš karto kvepia pastoge ir nesirū
pinimu savo ploto apsauga kreidos brūkšniais.

Gal būt tai jums nuostabu? Išstudijuokite Vil
niaus "Tiesą", kovo 18 dienos numerį, ir jūs galė
site tokiu bizniu verstis.

ničiūte. Pažymėtina, kad 
jo žmona, vilnietė lietu
vė, taip pat buvo filolo
gė ir lituanistė, kuri 
daug padėjo profesoriui 
mokslinėje tyryboje.

Prof. J. Otrembskis 
paskelbė nemaža ir sla
vistikos mokslinių dar
bų. Jis tyrinėjo balt- 
gudžių, lenkų, rusų kal
bas, jų santykius, jų is~ 
torinę raidą.

Tačiau mums, lietu
viams, brangiausias 
prof. J. Otrembskio

mokslinis palikimas yra 
jo lituanistiniai darbai, 
kurie išgarsina mūsų 
kalbą tarptautinėje plot
mėje. Iš jo mokslinių 
darbų ir lenkai pama
tys, kad lietuvių kalba 
yra savaiminga, skirtin
ga nuo slavų ir istoriš
kai didžiai vertinga vi 
suotinei kalbotyrai. Už 
šiuos nuopelnus prof. J. 
Otrembskiui lietuvių tau- 
ta yra giliai dėkinga. Nuo
širdi užuojauta jo žmo
nai ir artimiesiems.

SIŪLOME ĮSIGYTI ŠIUOS 

VILTIES LEIDINIUS
J. Gliaudą. SIMAS. Simo Kudirkos tragedija.

160 psl.........................................................$3.00
E. čekienė. KAD JI BŪTŲ GYVA. 420 psl.............$5.00
S. Rūkienė. GRĮŽIMAS Į, LAISVŲ. Sibiro tremtinės atsi

minimai. Kietais viršeliais. 526 psl........... $6.00
J. Gliaudą. AGONIJA. Romanas iš Lietuvos respublikos 

žlugimo. 4'08 psl........................................ $5.00
R. Spalis. REZISTENCIJA. Romanas iš pirmosios sovietų 

okupacijos Lietuvoje. 430 psl. Kietais virš. $6.00
Giovannino Guareschi. DRAUGAS DON CAMILLO. Įdo- 

domi satyra iš gyvenimo Sovietijoje.
216 psl.........................................................$3.00

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu .............. dol. ir prašau atsiųsti man:
...............egz...SIMAS $..................  
...............egz...KAD JI BŪTŲ GYVA............ $..................  
...............egz...GRĮŽIMAS Į LAISVŲ $  
 egz. AGONIJA $  
 egz. REZISTENCIJA........................ $................... 
...............egz...DRAUGAS DON CAMILLO $ 

Mano adresas: ................................................................
(pavardė ir vardas)

adresas: .................................................................
(namo numeris ir gatvė)

adresas: .................................:..............................
(miestas ir valstybė, zip Nr.)
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Vakaras su Raimonda 

ir Birute — tokiu skam
biu pavadinimu buvo pri
statytas Los Angeles 
lietuviams pianistės Rai
mondos Apeikytės irsop 
rano Birutės Reivydai- 
tės-Dabšienės jungtinis 
rečitalinis koncertas.

Šis muzikinis vaka
ras, skirtas skautų sto
vyklavietei paremti, įvy
ko gegužės 8 d. geroje 
akustiniu požiūriu Imma- 
culate Heart kolegijos 
auditorijoje. Vakaras su
traukė artipilnę didelę 
salę muzikos mėgėjų ir 
abiejų vakaro dalyvių ta
lento gerbėjų.

Raimonda Apeikytė

Pianistė RAIMONDA 
APEIKYTĖ 1968 m. bai
gė Immaculate Heart ko
legiją Bachelor of Arts 
laipsniu. 1970 m. gavo 
magistro laipsnį San 
Fernando Valley valsty< 
binėje kolegijoje. Studi
jų metu dirbo su žymiais 
pianistais, kaip John Lar- 
kin, John Ringgold, Da- 
niel Polak ir Adrian 
Ruiz. Be daugelio smul
kesnių pasirodymų, yra 
davusi keturis savo re
čitalius ir skambino pia
no solo su Metropolitan, 
Hollywood — Wilshire, 
Orange County ir Long 
Beach daktarų bei Im- 
maculate Heart Commu- 
nity simfoniniais orkest
rais. Raimonda yra nuo
latinė Šv. Kazimiero pa
rapijos choro, vedamo 
komp. Br. Budriūno 
akompaniatorė. Ji yra 
taip pat nuolatinė akom- 
naniatorė beveik visų vo
kalistų svečių, gastrolia
vusių muzikinėje Los An
geles lietuvių padangė
je.

Birutė Reivydaitė-Dabsienė

BIRUTE DABŠIENE- 
dainavimą pradėjo studi
juoti pas kompozitorių 
Bronių Budriūną, o pas
kutinius trejus metus stu
dijas tęsia Immaculate 
Heart kolegijoje pas 
Gloria Steppe. Žymesni

JURGIS GLIAUDĄ

Birutės pasirodymai: 
Švėkšnos gimnaziją bai
gusių minėjime, koncer
te, Chicagoje, įvairiuo
se koncertuose atliekant 
kompozitoriaus Br. Bud- 
riūno kantatas Lietuvos 
Šviesos Keliu, ir Namai, 
T. Dubois Septyni Kris
taus Žodžiai, Balfo reng
tame koncerte su Orange 
County daktarų simfoni
niu orkestru. Birutė dai
nuoja Šv. Kazimiero pa
rapijos chore, kur daž
nai atlieka solo partijas.

Tokį turiningą muzi
kinį abiejų vakaro daly
vių reiškimąsi pristato 
rečitalio programos bio - 
-bruožai.

Koncertas puikiai pa
vyko savo intelektualiniu 
profiliu skirdamasis nuo 
čia dažnų estradiniai-po- 
puliarių, muzikinių įvy
kių. Šis jungtinis pianis
tės ir solistės-soprano 
rečitalis parodė, kad to
lima nuo kitų lietuviškų 
gyvenviečių Los Angeles 
kolonija turi savo stip
rias pajėgas, kurios ga
lėtų labai paįvairinti Chi
cagos, New Yorko, Cle
velando ir kitų kolonijų 
muzikinį gyvenimą, kvie
čiant jas gastrolių. Los 
Angeles pastoviai "im
portuoja” muzikines pa
jėgas iš Rytų. Turi būti 
balansas, ir Vakarai bei 
Centras, turi susidomė
ti tokiu jaunu ir tokiu pa
jėgiu Los Angeles lietu
višku muzikiniu prieaug
liu.

Birutė Dabšienė savo 
lietuviškame repertuare 
turėjo mažai naudotus 
mūsų koncertuose daly
kus, kaip: Gintaro aša
ros (O. Metrikienė) ir 
Piemenėlis (G. Gudaus
kienė). Žinomas Br. Bud- 
riūno Šauksmas (žodžiai 
Alės Rūtos) ir Mano rū
tos (J. Gaubas).

Antroje koncerto daly
je solistė turėjo R. Schu- 
mano Frauenliebe und 
Leben, ir arijas iš G. 
Puccini operos LaRondi- 
ne ir G. Meyerbėro ope
ros Hugenotai. Šias dai
nas ir arijas solistė at
liko originalo kalba.

Savo lietuviškam re
pertuare Birutė Dabšie
nė pasirodė ypatingai 
efektingai Budriūno 
Šauksme. Šis dalykas la
bai atremtas tam tikru 
emociniu patosu. Tai ro 
do įvadas į tą raudą. Se
kančios temos variaci
jos nuolatos išlaikomos 
raudos tonuose. Šiems 
temos variantams so
listė išgavo subtylius niu
ansus, puikiai sutūpu
sius jos soprano diapa
zone. O. Metrikienės ir 
G. Gudauskienės daly
kai, vienas atremtas 
į įsisvajojimo nuotaiką 
o kitas į žaismą, buvo 
kontrastingi pademons
truoti solistės balso emo
cijų kaitą.

Dabšienė buvo efek
tinga, atlikdama operi
nes arijas. Ji labai leng
vai praeina pro aukštų
jų gaidų forto, koloratū
ros akcentai gerai iš
ryškinti ir gerai įsisa
vintas intelektualinis vei
kalo vaizdas, neužgožia
mas vien tiktai pastanga 

perduoti gryn&i muzikinį 
tekstą. Tai buvo matyti 
dainų cikle (R. Schu- 
mann). Klasinės muzi
kinės romantikos dainos 
buvo pateiktos auditori
jai be priekaišto. Čia so
listė atrado ir išlaikė 
sveiką, kaip vadina, gam
tinį Schumanno roman
tizmą, tokį skirtingą nuo 
jo romantinio ir saloni
niai melancholiško drau
go Schuberto. Jos dikci
ja gera ir sceninė iš
vaizda puiki. Solistei 
akompanavo bendrojo 
koncerto dalyvė pianis
tė Raimonda Apeikytė.

Pianistė pasirinko 
šiam rečitaliui du stam
bius veikalus: Sonata op. 
31 Ludwigo Van Beetho
veno ir Ballade op. 23 
— F. Chopino. Abu vei' 
kalai, gana kontrastingi 
savo prigimtimi, reika
laują, greta muzikinės 
erudicijos, fenomenali- 
nės 
Abu 
eilė 
mų.

atlikėjo atminties, 
veikalai yra ištisa 
besikeičiančių te-

Juos kartais sutalpi
na į meditacinių veikalų
rubriką. Temos išgyveni
mo variantai suteikia vei 
kalui antikinių chorų jun 
kalui antikinių chorų 
rungtynių pobūdį. Beet- 
hoveno veikalas, Apeiky
tės pasirinktas šiam va
karui, žinomas kaipo 
kompozitoriaus atkaklus 
naujų ekspresijos prie
monių ieškojimo periodo 
kūrinys. Jis maišė sona
tą su rondo, jis įvedė 
balsus į savo Devintąją 
simfoniją, ir Apeikytė 
atliktame veikale įjungė 
rečitatyvo pasažus įpia- 
no sonatą (David D. Boy- 
den). Tuo tarpu Frede
riko Chopino Baladė op. 
23 gana ryški savo ro
mantiniu pamuš alųo 
Nors ir turįs meditaci
nių poraiškių šis Chopi
no kūrinys yra lengves^ 
nis, labiau eteriškas už 
Beethoveno sonatą.

Pasirinkusi šiuos vei
kalus, Apeikytė parodė 
savo susidomėjimą to
kiais savo prigimtimi 
skirtingais kompozito
riais ir savo talentą pri 
statyti juos vakaro pub
likai su lygiu abiem 
įžvalgumu ir klaviatū
ros technika. Jos klavi
šų užgavimas yra sub
tilus ir akademiškai tiks
lus. Meditacinės veikalų 
variacijos puikiai sugau- 

(Nukelta į 6 psl.)

Gegužės 8 d. Waterbury, Conn. Įvyko Grandinėlės lietuviškų sceninių šokių koncertas. Programai 
pasibaigus, Šokėjus ir visus svečius Connecticut gubernatoriaus vardu sveikino Malcom Baldridge. 
Dešinėje dr. P. Vileišis, koncerto rengėjų ir Waterburio L. Bendruomenės pirmininkas, viduryje R. 
Babickas ir šokėjai. J* Garlos nuotrauka

Waterburio ir plačios apylinkės lietuviai bei jų svečiai stebi Grandinėlės koncertą. J.F. Kennedy 
mokyklos auditorija, kur vyko koncertas, buvo perpildyta 1200 žiūrovų. J. Garlos nuotrauka

Grandinėlė Waterbury
Kad ir nepaprastai 

blogas oras (iš pat ryto 
pylė lietus be pertrau
kos), bet Grandinėlės en
tuziastų nesulaikė na
muose ir dar prieš spėk 
taklio pradžią jau salė 
(1200 vietų) buvo perpil
dyta. Kas nepasirūpino 
bilietais iš anksto, teko 
grįžti į namus nemačius 
Grandinėlės.

Spektaklis pradėtas 
punktualiai. Čia gimusi 
lietuvaitė M. Andrikytė, 
pasipuošusi tautiniais 
rūbais, gražia anglų kal
ba pasveikino spektaklio 
dalyvius. Savo žodyje 
priminė, kad Grandinė
lę sudaro šiame krašte 
gimę lietuviukai, kurių 
tėvai buvo privesti pa
likti savo gimtą žemę ir 
išeiti tremties keliais, 
nes Lietuvą užplūdo rau
donasis siaubas iš rytų. 
Po šio trumpo įvado pri 
statė Grandinėlę ir jos 
vadovus — L. Sagį ir R. 
Babicką.

Negausaus bet draus
mingo R. Babicko diri
guojamo orkestro nuai
dėjus pirmiesiems mū
sų lietuviškų melodijų 
garsams, tarytum aud
ringą dieną banguojanti 

jūra, bangavo scena be 
mažiausios pertraukos, 
sekė vienas šokis po ki
to, vienas už kitą gra
žesnis, spalvingesnis, 
įdomesnis. Kai baigian
tis pirmai programos da 
liai ėmė leistis uždanga, 
salėje kilo plojimų aud
ra. Kiekvienas savo plo 
jimu, tarytum maldavo 
— dar, dar... Bet kartoji
mui laiko nėra, nes dar 
dvi programos dalys.

Po trumpos pertrau
kos su dideliu susidomė
jimu laukiama premje
ros — Duktė viena na
mie liko įscenizavimo, 
nes ši programos dalis 
pirmą kartą išpildoma 
Amerikoje. Kažkas nau
ja, nematyta, nepapras
ta. Buvome iki šiol įpra
tę girdėti šią dainą tik 
dainuojant, o čia šokyje 
vaizduojama: orkestrui 
grojant gražias lietuviš
kas melodijas, scenoje 
sklandžiai, be jokio su
trikimo vyksta įspūdin
gas, margaspalvis žaidi
mas. Kad žiūrovai buvo 
sužavėti, liudija 
kilusi plojimų 
Dar daug daug 
teks Grandinėlei 

salėje 
audra, 
kartų 
šį įs-

pudingą vaizdelį kartoti.
Pagaliau trečioji pro

gramos dalis. Galingai 
aidi dainos garsai iš apy 
tamsės scenos. Štai nu
švinta ir prieš žiūrovo 
akis masinė scena — iš 
scenos gilumos žygiuo
ja pirmyn šokėjai, visi 
pakeitę aprėdą. Tai di
dingas vaizdas, kurio il
gai spektaklio dalyviai 
nepamirš. Ir vėl seka 
vienas šokis po kito be 
mažiausios pertraukos, 
vienas už kitą įvaires
nis, gražesnis, spalvin
gesnis. Ir kada vienasis 
šokėjų praneša, kad jau 
seka paskutinis šokis — 
Virginia Relay, skirtas 
visiems, liūdna darėsi 
žiūrovui, nes jis dar taip 
norėtų gėrėtis ką tik ma 
tytais didingais vaiz
dais, klausytis tų gražių 
lietuviškų melodijų, bet 
deja... Maršą grojant 
sceną pripildė šokėjų mi
nia, su savo vadovais. 
Salėje plojimų audra, ne
šamos gėlės — jos sega
mos vadovams L. Sagiui, 
R. Babickui, gražus bal
tų ramunių krepšis vi
siems ansamblio daly
viams, gi Grandinėlės 
širdžiai — p. A. Sagie- 
nei raudonų rožių puokš
tė.

Trumpas padėkos žo
dis LB Waterburio apy
linkės pirmininko Dr. P. 
Vileišio. Jis pristatė ir 
Connecticuto valstijos 
gubernatoriaus atstovą 
Malcolm Baldridge, ku
ris perskaitė gubernato
riaus sveikinimo tele
gramą Ansambliui ir vi
siems koncerto daly
viams, po to savo žody
je pareiškė, kad šiuo lie
tuvių pasirodymu jis bu
vo tikrai sužavėtas.

Baigėsi Grandinėlės 
spektaklis, dvi valandos 
prabėgo taip greit, spek
taklio dalyviai skirstėsi 
nenoromis su mintimi 
kad vėl kada nors turės 
progos pamatyti šiuos 
neužmirštamus vaizdus.

(mk)
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NAUJAS LIETUVIO VALSTIEČIO VEIDAS
i 

miestą okupantai grūdo 
savo sovietinį naujų imi
grantų importą. Kaimas 
ilgokai dar turėjo tam 
tikrą savo nepriklauso
mumą, atremtą į jo tra
dicijas. Bet apie trisde
šimts okupacinių metų 
aplaužė ir kaimą. Vien
sėdijos jau dingo ir ko
lūkiai bei sovchozai ima 
viešpatauti Lietuvos 
peizaže. Ar pakito lietu
vis valstietis tame lietu
viškojo kaimo nulietuvi
nime? Koks jis pasida
rė po masinių teroro 
veiksmų prieš religiją, 
lietuvybę, tradicinę šei
mos sampratą, prieš at
sakomybės jausmą savie 
siems?

Daliną atsakymą į tai 
dailioje raštijoje duoda 
rašytojas Vytautas Rim
kevičius savo mozaikinia
me "apsakyme" "Girė
nai", kuris tilpo pirma
me Pergalės numeryje 
1971 m.

Vytautas Rimkevičius 
yra drąsus rašytojas. Gi 
męs 1930 metais, jis su
brendo sovietinio gyveni
mo sąlygose. Jis buvo 
režimo proteguojamas, 
kaip ten yra mada, reži
mas mokslino jaunuolį 
būti tarybiniu rašytoju. 
Taip ir Vytautas Rimke
vičius buvo nusiųstas 
Maskvon, kur 1956 m. 
baigė Centrinę komjau
nimo mokyklą. Jis dirbo 
vėliau Pergalės redakci
joje.

1957 metais jis pagar
sėjo savo romanu "Stu
dentai", kur sėkmingai 
išvengė sovietinio grimo 
uždėjimo savo kūriniui. 
Antaiptol, jo "Studentai" 
buvo pesimistiškas ano 
meto studentijos atvaiz
das. Jaunimas, esą, buvo 
deformuotas, pasime

tęs, parsidavęs užduoda
mas stipendijas, netikįs 
per prievartą brukamai 
bolševikinei ideologi
jai. Tai buvo nepapras
tos drąsos iššūkis bolše
vikiniams viešpačiams, 
o kartu savanoriškas at
sakymas į "atlydžio "nuo 
taikas, kurios viešpata
vo po Stalino mirties.

Dabartinis jo apsaky
mas "Girėnai" tėra tik
tai 37 puslapių. Tačiau 
tai yra beviltiškiausias 
lietuviškojo, sovieti
niais dažais apdažyto kai
mo atvaizdas. Sodriu 
stiliumi užpildyti pusla
piai rodo, kad valstie- 
tis-kolūkietis prarado 
visas tas drąsaus ir bu
vusio valstiečio dory
bes : iniciatyvą tvarkyti 
savo ūkį, norą svarstyti, 
pastangą dirbti, gėrėji- 
mąsi savo šeima ir sa
vo atsiekimais. Absoliu
tus nesidomėjimas bet 
kuriais abstraktiškais 
siekiais, kaip patriotiz
mas, religijos dalykai, 
organizaciniai rūpes
čiai... Viskas tai kolūki-

LITUANISTIKOS INSTITUTO SUVAŽIAVIMAS

Lietuviškos stiprybės 
pradžia ir atrama visad 
glūdėjo psichinėje lietu
vio valstiečio struktūro
je. Samanota bakūžė at
nešė lietuvių tautai ne
priklausomos valstybės 
idėją, realizavo tą idė
ją savanorių krauju. Vė
liau, lietuviškasis kai
mas skubiai stiprėjo s a 
vo išsilavinimo pažanga. 
Ten buvo įdomūs ideolo
giniai susiskirstymai. 
Lietuviškasis kaimas bu
vo labai įdomus pasaulis 
savyje. Jis nebuvo uni
forminis, bet labai šako
tas socialinis organiz
mas.

Bolševikinė okupacija 
iš visų savo žvėriškųjų 
tikslų visų pirma stengė
si sunaikinti lietuvišką 
kaimą. To kaimo intere
sus bolševikai veržėsi 
paglemžti sukomunistin- 
to miesto interesams. Į

Vakaras su 
Raimonda 
ir Birute...

(Atkelta iš 5 psl.) 
tos. Pasažų kaskadai, 
kaip lygiai Beethoveno 
sonatos r ečitaty viniai
momentai, išryškina vei
kalo esminę, variacijų ir 
meditacios prigimtį. 
Chopinas, kaip žinia, su
kūrė naują piano stilių. 
Šiame jo atlikimo stiliu
je nepaprastos svarbos 
turi klavišo įspaudą 
(touch) ir čia yra didelė 
klavišo užgavimo vari
acija. Dainuojantis įs- 
kambinimo būdas buvo 
ypatingai jo vystomas sa
vo veikalą atliekant. 
Apeikytė, kaip ir visad, 
"dainuojančios rankos" 
ir "akompanuojančios 
rankos" (Chopinotermi
nai) bėgį, jų sandūrą ir 
vėl persisikyrimą pa
demonstravo briliantiš- 
kai, su reikiamu polė
kiu ir poetišku intymu
mu. Ji neieškojo pasa
žų drastiškojo kontras
to — kaip to geidė kom 
pozitorius. Drastiškieji 
kontrastai sudarko ’Cho- 
pino veikalą. Prieš 
forte esąs pasažas tu
ri būti patiektas taip 
švelniai, kad nereikėtų 
forte kontrastui. Taip 
kaip tiktai puikiai parodė 
Apeikytės prezentacijos 
talentas, ir auditorijai 
talkinęs suprasti tikrą
jį Chopiną.

Jaunos pianistės po
za prie fortepiono ir sce
ninė išvaizda puikios.

Tai yra * tam tikras 
liuksusas šias dainos ir 
piano menininkes rezer
vuoti vien tiktai lietuviš
kai scenai Los Angeles 
mieste. Aš mielai imuo
si piršlio pareigų kitoms 
lietuviškoms vietovėms 
kviestis jas į savo sce
nas.

nės tvarkos išguita iš 
valstiečio - kolūkiečio 
sąmonės. Jis nori tik 
šiaip taip prastumti sa
vo laiką. Jis tapo žvėri
mi tarp žvėrių. Ištvirki 
mas, girtavimas, kortos 
ir vagystės — visa tai ir 
sudaro Vytauto Rimkevi
čiaus apsakymo "Girė
nai" turinį.

Vytautas Rimkevičius 
yra priešybė "Kaimo 
kryžkelėje" autoriui Avi
žiui, kuris visgi, kad ir 
natūraliai vaizduodamas 
kolūkį, vis vis gina uode
gą užmestai būtinai 
ideologijai — tikina kad 
tai žmonės netobuli, o 
siekis tai jau neklįsta- 
ma dogma.

Vytautas Rimkevičius 
žiūri į kolūkio žmogų 
beviltiškai. Ir taisupran 
tama kodėl? Žmogui ne
duota sąlygų vystytis ir 
kultūrėti. Jam teduotos 
sąlygos — žvėrėti. Ir 
tuo mažiausiu pasiprie
šinimo keliu smunka, ka
daise taip aukštai iškė
lęs savo galvą, lietuvių 
ūkininkų palikuonis su- 
sovietintame kolchoze. 
Yra absoliučiai neteisin 
ga tezė, kad lietuvio ūki
ninko tipo nebėra oku
puotoje Lietuvoje. Toks 
tipas yra. Bet jis yra pa
kitęs. Jo esminiai bruo
žai yra gyvenimas že
mės ūkio 
venimas 
darbų.

Greta 
ratūrinių 
apsakymas demonstruo
ja buities detales. Auto
riui, gerai pažįstančiam 
gyvenamas aplinkybes, 
ir aprašomųjų persona
žų veidus, buities paga
vimas sueina į vienus rė
mus. Jau pats pirmasis 
apsakymo pasažas ati
daromas vagystės sce
na:

"Brigadininkas pasu
ko motociklo prožekto
rių ir pamatė, kad kaž
kas ėmė bėgti nuo sėja
mosios. "Vagia sėklą!" 
— tuoj sumetė jis ir 
ėmė vytis. Žmogus lėkė 
paknopstomis ir keistai 
mosavo dešine ranka. 
Kai pavijo bėglį, brigadi- 
ninkas pamatė kad tai 
Blinda. Jis laikė kaire 
suėmęs baltinių sterblę, 
puspilnę grūdų ir mur
mėjo..."

Vyro ir žmonos san
tykiams parodyti, imda
mas net kelias paski
ras poras, autorius iš
kelia šeimos sąvokos pa 
viršutiniškumą ir bruta 
lumą tarpusavio santy
kiuose. Kas gali įtikėti 
dabar, kad ten vyrai ge
rai dar sugriebia žmo
nas už plaukų ir muša 
žmonas vadžiomis. To
kie sakiniai, bendrame 
tekste, praeina papras
tai, kaip būties priede
lis:

"Norėjo sugriebti ją

aplinkoje ir gy 
iš žemės ūkio

tam tikrų lite- 
dorybių, šis

Lituanistikos Instituto suva
žiavimas įvyks gegužės 28-31 
d. Chicagoje, Mid-America Inn, 
5001 W. 79 St. Gegužės 28 d. 
8 v.v. įvyks neoficialus priėmi
mas iš vakaro atvykusiems Ti
tan kambaryje.

Šeštadienį, gegužės 29 d.: Ati 
daromasis posėdis: Lituanistika 
Išeivijoje (Room A).

Dr. Tomas Remeikis, St. Jo- 
seph’s College, Suvažiavimo 
Rengimo Komisijos Pirminin
kas.

Dr. Vincas Maciūnas, Univer 
sity of Pennsylvania, LI Prezi
dentas "Lituanistikos Institutas 
ir veiklos gairės".

Dr. Vytautas S. Vardys, Uni- 
versity of Oklahoma, "Pabalti
jo studijų padėtis ir perspekty
vos Vakaruose".

už plaukų,kratyti ir šauk
ti baisiausius žodžius" 
"... ji klusniai sekė iš 
paskos. Nenori kamba
ry prie tėvo ir vaikų bar
tis gerai. Jis įėjo įdarži 
nę, ir ji įėjo. Jisai suė
mė abi jos rankas savo 
kaire ir pasilenkęs kaž
ką pakėlė nuo grendy
mo. Ji pamatė. Vadžios! 
Norėjo surikti, betpagal- 
vojo, kad gali išgirsti vai
kai. Jis du kartus per
traukė tomis vadžiomis" 
Arba tas dialogas:

— Blogai darei. Bobą 
reikia sudrausti, o gal ir 
suduot... iš pradžių aš 
mėginau ir kalbėjau, ir 
vadeles buvau atnešęs.

Šeimos santykių išda
vimas spindi iš epizodo 
kur broliai išdavė brolį; 
kaip "veltėdį" valdžiai jį 
apskundė. Brolis buvo nu 
vežtas į konclagerį.

Buities tikrovę atsklei 
džiantis skirsnys byloja: 

"Kai užėjo veltėdžių 
gaudymo dekada, mieste 
kažkodėl jų mažai rado. 
Visi sunerimo, kad taip 
mažai čia veltėdžių, va
dinasi, silpnai prieš juos 
kovojame. Tada Petras 
pasaė kariuomenės lai
kų draugui, kuris turėjo 
šiokią tokią galią: "Klau
syk, išvežkie tą mano 
tinginį..." Ir išvežė bro
lį į durpyną pas kitus vel
tėdžius..."

Apsakymas "Girėnai" 
pilnas tokių scenų ir epi
zodų, kur girtuokliavi
mas, tinginystė, palai
dos šeimos, kolūkinė 
prostitucija, vagiliavi
mai tikrai patiekia 
mums "naują žmogų", 
dar nebuvusį lietuviško 
kaimo sudėtyje nepri- 
klausomybiniame perio
de v

Šauių, jaunalietuvių, 
pavasarininkų judėjimai 
arba jaunųjų ūkininkų rū 
pėsčiai — viskas tai neį
manoma Vytauto Rimke
vičiaus apsakymo žmo
nių psichikoje. Ar įmano 
ma tada pasitikėti oficia 
liais tvirtinimais, kad 
sovietinė baudžiava ku
ria naują ir tobulesnį 
žmogų? Vytautas Rim
kevičius drąsiai ir vyriš 
kai atsako, kad toks tvir 
tinimas yra propagandi
nis melas. (o.k.)

«'

Dr. Juozas Jakštas, Lake- 
wood, Ohio "Lietuvos istorikų 
darbai išeivijoje".

Bendri pietūs (Starlight 
Room).

Dr. V/illiam R. Schmalstieg, 
Pennsylvania Statė University, 
-- svečio, prof. G.B. Fordo,pri
statymas

Dr. Gordon B. Ford, North- 
western University, "Some Rė
mą r ks about Editing of Marty
nas Mažvydas’ Catechism of 
1547 and about Simon Vaišno
ras "Žemčiūgą Teologiška or 
Margarita Theologica of the 
Year 1600".

Mokslinis posėdis: KALBOTY
RA (Room A)

Stasys Barzdukas, Cleveland, 
Ohio pirmininkas,

Leonardas Dambriūnas, Voi
ce of America, "Kalbininkų li
tuanistų išeivijoje darbų apžval • 
ga .

Dr. William R. Schmalstieg, 
Pennsylvania Statė University 
"Jono Kazlausko lingvistiniai 
darbai".

Dr. Pranas Skardžius, Libra
ry of Congress, "Kilminė lietu
vių kalbos žodžių daryba".

Mokslinis posėdis: DEMO
GRAFIJA (Continental Room)

Bronius Kviklys, "Draugo" 
redaktorius, pirmininkas,

Dr. Zenonas Rekašius, North 
western University "Lietuvos 
gyventojų kaita pokario metu"

Dr. Tomas Remeikis, St. Jo- 
seph College, "Kontroliuotos ur
banizacijos bandymai, atsieki- 
mai ir perspektyvos Lietuvo
je".

Mokslinis posėdis: ISTORIJA 
(senovė, šaltiniai) (Room A)

Dr. Jonas Puzinas, Phila
delphia, Pa., "Lietuvių kilmė 
ir jų gyvenamieji plotai naujau
sių tyrinėjimų šviesoje"

Kun. Dr. Viktoras Gidžiūnas, 
OFM, Brooklyn, N.Y., "Lietu
vos istorijos šaltiniai Vatika
no archyve".

Kun. Vytautas Bagdanavičius, 
MIC, Chicago, III. "Lietuviško 
loplytstulpio genezės klausimu"

Mokslinis posėdis: ARCHI
TEKTŪRA (Continental Room)

Jonas Mulokas,*Mulokas&Mu 
lokas, Architects, Chicago, III. 
pirmininkas

Algimantas Bublys, Detroit, 
Michigan, "Lietuviškos aspira
cijos architektūroje"

JAV LB Centro Valdybos 
simpoziumas: Išeivijos kultūri
nės Politikos Problemos ir KryP” 
tys. (Starlight Room)

Dr. Kęstutis Keblys, JAV LB 
Tarybos narys, moderatorius,

Dr. Kazys Ambrozaitis, Lie
tuvių Fondo Valdybos pirminin 
kas, referentas.

Dr. Juozas Girnius, "Aidų" 
redaktorius, referentas.

Dr. Vytautas Kavolis, "Met
menų" redaktorius, referentas.

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.

Jonas Kavaliūnas, JAV LB 
švietimo Tarybos pirmininkas, 
referentas.

SEKMADIENIS, gegužės 30 d.

L.I. Vadovybės pasitarimas.
L.I. Organizacinis posėdis 
(Room A)

Bendri pietūs (Starlight 
Room).

DaiL Antanas Tamošaitis, 
Kingston, Ont., "Lietuvių tauti
niai drabužiai" (paskaita ilius
truota skaidrėmis)

Mokslinis posėdis: LITERA
TŪRA (Room A).

Dr. Kostas Ostrauskas, Uni- 
versity of Pennsylvania, pirmi
ninkas.

Jurgis Blekaitis, Voice of 
America, "Henriko Radausko 
kūryba".

Dr. Ilona Gražytė, Marųueri 
te College (Montreal), "Hero
jus lietuvių grožinėje prozoje"

Dr. Alfonas Šešplaukis, Not
re Dame University "Lituanis
tinės medžiagos Europos biblio
tekose beieškant"

Mokslinis posėdis: ISTORIJA 
(XVI-XVIII amž.) (Continental 
Room)

Dr. Juozas Jakštas, Lakewood 
Ohio Pirmininkas.

Jonas Dainauskas, Library of 
International Relations, "Įrody 
mų teisė Lietuvos Statute".

Romas Misiūnas, Universi
ty of Nebraska "Švedijos poli
tika Lietuvos-Lenkijos padali
nimų atžvilgiu".

Jonas Račkauskas, Chicago 
Statė College, "Edukacinės Ko
misijos 1776 m. pradinių mokyk
lų reguliaminas"

Mokslinis posėdis: ISTORIJA 
(XIX-XX amž.) (Room A)

Dr. Julius Šmulkštys, Univer 
sity of Indiana, pirmininkas,

Dr. Leonas Sabaliūnas,Eas- 
tern Michigan University,"Lie
tuvos socialdemokratija ir tauti
nis klausimas 1893-1904 m."

Dr. Julius P. Slavėnas, Statė 
University College (Buffalo, 
N.Y) "Weimaro respublikos san
tykiai su Lietuva".

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ KALENDORIUS _ _
GEGUŽES 22 D. Čiurlionio 

ansamblio išvykos P. Ameri
kon koncertas Nauj. parapijos 
salėje.

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

LIEPOS 18 D. ALT S-gos 
Clevelando skyriaus geguži
nė.

RUGPIOČIO 8 D. Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo gegu
žinė šv. Juozapo parke.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

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

JURY KOMISIJA sudaroma iš penkių 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.
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L.T.M. ČIURLIONIO ANSAMBLIO

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

REIKIA $100,000.00
Naujųjų lietuvių namų 

planavimo darbai gerokai 
pastūmėti į priekį. Planavi
mo komisijos pirmininkas 
Vacys Vinclovas ir Lithua
nian Village bendrovės na
mų valdytojas Linas Staš- 
kūnas pristatė direktorių 
tarybai vienos architektų
firmos konkretų pasiūlymą 
paruošti statybinius planus 
per šešias savaites. Lithua
nian Village bendrovės va
dovybė nutarė galutinai įsi
pareigoti ir pavesti minėtai 
architektų firmai paruošti 
statybinius planus.

Tolimesni statybos dar
bai galės pasistūmėti į prie
kį tiek, kiek bendrovės iš
tekliai leis ir kiek Clevelan
do lietuviai prisidės prie 
statybos, įsigydami naujų 
akcijų. Statybos pradžiai 
reikia sutelkti $100,000.00.

• Lithuanian Village ben
drovės direktorių taryba iš
rinko direktorių Jurgį Mals- 
kį naujųjų lietuvių namų 
statybos finansų komisijos 
pirmininku. Jurgis Malskis 
drauge su bendrovės vice
pirmininkais Zenonu Dūč- 
manu ir Stasiu Mačiu pa
ruošė finansų telkimo ir ak
cijų platinimo planą. Bus 
prašoma visos visuomenės 
talkos. Į komisiją kviečiami 
organizacijų, profesionalų, 
biznio, vyresnės ir jauno
sios kartos atstovai, spau
dos ir radijo darbuotojai.

PAMALDOS Už A. A.
GEDIMINĄ EIDUKAITĮ
Prieš keturis metus, ge

gužės 19 d., Vietname žuvo 
a. a. Gediminas Eidukaitis.

Už io vėlę bus laikomos 
Šv. Mišios gegužės 19 d., 8 
vai. ryto Naujosios parapi
jos bažnyčioje ir gegužės 
29 d., 8 vai. ryto šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje.

DIDYSIS KONCERTAS
1971 m. gegužės 22 d. (šeštadienį), 7:30 vai. vak. (punktualiai)

NAUJOS PARAPIJOS SALĖJE — 18022 NEFF ROAD
PROGRAMOJE:

MIŠRUS, VYRŲ IR MOTERŲ CHORAI SU SOLISTAIS, TAUTINIAI ŠOKIAI, KANKLIŲ IR PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ ORKESTRAS.

Šis koncertas skiriamas Čiurlionio Ansamblio 
išvykai į Pietų Ameriką paremti.

ĮSIGYKITE GAUNAMI: šv. Jurgio parapijos salėje po liet, pamaldų
IŠ ANKSTO. ir Prie įėjimo.

Po koncerto pasivaišinimas.

Kviečiame visus tautiečius dalyvauti.

KVIETIMAI: 6, 5, 4, 3 dol., moksleiviams 2 dol.

UŽSAKANT TEL. skambinti: J. Malskis — 486-9165, I. Bublienė — 
481-8854, V. Plečkaitis — 731-7699, F. Eidimtas — 692-1129. 
O. Jokūbaitienė — 681-9143.
Č. A. IŠVYKOS P. AMERIKON VYKDOMASIS KOMITETAS

SVARBUS PASITARIMAS
Visuomenės ir organiza

cijų atstovai, akcijų platin
tojai, Lithuanian Village 
Ine. ir Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubo direktoriai 
antradienį, gegužės 25 su
sirenka svarbiam pasitari
mui. Naujųjų namų staty
bos finansų komisija supa
žindins atstovus su akcijų 
platinimo planu ir tarsis, 
kaip greitu laiku galima 
būtų sutelkti lėšų statybos 
darbams pradėti. Lithua
nian Village bendrovė nau
jųjų namų statybos pra
džiai jau investavo virš 
$60,000. Susirinkimas įvyks 
gegužės 25, 7 vai. 30 min. 
vak. Lithuanian Village na
muose, 877 East 185 Street. 
Tie, kurie aktyviai ir kon
krečiu darbu norėtų prisi
dėti prie finansų telkimo 
darbų maloniai prašomi at
vykti j šį susirinkimą.

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

• Arenoje gegužės 20 d., 
8 v. v. įvyks imtynės tarp 
Waldo von Erich ir Johnny 
Powers. Be to, dalyvaus im
tynėse Mitsu Arakawa, Ya- 
shino Šato, Bobo Brazil ir 
The Stomper.

Bilietai nuo 4 iki 2 dol.

NEGRĮŽUSIAM BROLIUI GEDIMINUI

Keturi prabėgo metai mums be Tavęs, 
Kai aną gegužį Tu nebegrįžai —
Didžio skausmo skraistė apgaubė mūs širdis.
Jos liūdės, o Broli, Tavęs amžinai .. .

* * *
Gal daugiausia Gediminai, Tavęs pasigesim,
Kai skleisis pirmieji pavasario žiedai. . .
Tuomet mes taip laukėm — Tu grįžti žadėjai —
Bet Tu negrįžai, Tu niekuomet negrįžai —

* * *
Tavo Broli kapą, tarp žalių eglučių, 
Neužmirštuolėm melsvom papuošiu — 
Jr karštą maldą iš virpančių lūpų, 
Visagaliui Amžinam pasiusiu . . .

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indelius 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

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIŲ KLUBAS

Telef. 391-11436835 Superior Avė.
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 įvairūą kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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 531-7770SESUO

Detroito LB lituanistinės mokyklos choras gegužės 9 d. išpildęs motinos pagerbimo programą. Kai
lyje choro vedėjas mok. Pranas Zaranka. K. Sragausko nuotrauka

NAMŲ RUOŠA IR 
PAGELBA VIRTUVĖJE
Mes esame suinteresuoti samdymu 

žmonių, kurie norėtų dirbti pilnu ar
ba daliniu laiku, bet negalėjo gauti 
darbo dėl kalbos nemokėjimo. Jūs 
būsite išmokinti darbui virtuvėje ar 
namų valymo darbams mokančio jū
sų kalbą. Mes taip pat galėtume pa
dėti jums išspręsti susisiekimo pro

blemas.

SUBURBAN PAVILION, INC. 
20265 EMERY RD. 475-8880

WA1TRESSES—EXPERIENCED 
or will train. Ape 21 to 35. 

Day and nijrht shift available.

Call 216-851-0142 or 
216-881-3577 

(36-38)

SCALE SERV1CF. MECHAN1C

F.sperienced. Earnings of $10,000 
per years or more if vvilling to work. 
Many excellent benefits. Call (419) 

422-4779 for interview.

CHUCK HOLTGREVEN SCALE CO.
Findlay, Ohio

(36-39)

Dipl. inž. Emanuelis Jarašiūnas, statybos bendrovės Rūta Ine. San
ta Monicoje, Calif. prezidentas ir statybininkas bei Rūta inc. projek
tų vyriausias vykdytojas Paulius Aras aptaria naujo projekto reika
lus prie neseniai užbaigto pastato. V. Pluko nuotrauka

VIEŠNAGĖ PAS RŪTĄ...
Buvo laikai kai žmonės 

keliavo vežimais. Juos trau
kė du arba keturi arkliai. 
Iš Hartford, Conn., į Santą 
Moniką, anų dienų keliais 
buvo virš 4750 kilometrų, 
kuriuos nukeliaudavo per 
75 dienas. Tų laikų, kelio
nės buvo pilnos visokiausių 
nuotykių, o įvairių atsitiki
mų niekad nebuvo galima 
išvengti. Kelionės buvo la
bai įdomios, bet labai var
gingos. Tačiau, žmonės gy
venimo reikalų verčiami, 
leisdavosi į tas ilgas ir pa
vojingas keliones.

žmonių gyvenimas su 
laiku keitėsi. Pasikeitė ir 
keliavimų priemonės. Dabar 
jau keliaujama: trauki
niais, automobiliais, lėktu
vais. Lėktuvais keliaujama 
vis 5 vai., su užkandžiais, 
išgėrimu ir nuotaikinga 
muzika. Tokia kelionė ne
vargina, o tiesiog savotiš
kas poilsis. Kas važiuoja į 
Los Angeles, tai lėktuvas 
nusileidžia į International 
aerodromą. Iš šio aerodro
mo artimiausia kurortinis 
miestas Santa Monica. čia 
gyvena daug lietuvių, bet 
klubo namų, nei jokios pa
rapijos nėra. Yra čia įsikū
rusi daugiaaukščių namų 
statybos b-vė ”Rūta”. Jos 
vadovybę sudaro lietuviai. 
"Rūtos” adresas: 3002 San
ta Monica Blvd., California 
90404.

Čia sutiksi inž. Emanuelį 
Jarašūną, žemaitį, ”Rūtos” 
pirmininką, Albiną Marke
vičių, suvalkietį, nekilnoja-

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

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

mo turto pirkėją, pardavė
ją, ”Rūtos” sekretorių. Jie 
teikia žinias, apie "Rūtos” 
darbus, investacijas. šiuo 
metu baigiamas įrengti 7 
butų namas ir jau įpusėta 
23 butų labai modernus pa
statas.

”Rūta” bendrovės cent- 
ros yra įsikūręs Albino Mar
kevičiaus Roąue and Mark 
Co. įstaigos patalpoje, ši 
vieta yra arti centro Santa 
Monica ir pakeliui į Los 
Angeles.

Albinas Markevičius yra 
savo įstaigos pilnas savi
ninkas ir perka, parduoda, 
nuomoja įvairiausias nuo
savybes. V argiai galėtum 
surasti čia antrą lietuvį, ku
ris taip gerai žinotų visą 
plačiąją apylinkę ir taip 
mielai ir nuoširdžiai teiktų 
įvairias informacijas ke
liaujančiam lietuviui.

Nors ”Rūta”, dar jaunu
tė, vos pradėjus žaliuoti, 
bet ji nėra grynai komerci
nė, bet visuomeninė. Pagal 
savo išgalėjimą stengiasi 
prisidėti prie lietuvių kul
tūrinių reikalų gerinimo.

Sėkmės "Rūtai” ir vado
vybei.

Alfonsas Burneika

PAGALVOK
* Laimingo širdy sau

lė niekad nenusileidžia.
* Kantrybė atidaro vi

sas duris — tik kartais 
pervėlai!

* Senatvė paprastai su
teikia patyrimą, bet kai 
kam patyrimas suteikia 
senatvę!

* Kas pirmą kartą pa
saulyje sukeitė metų lai
kus? Merginos, kurios 
žiemą truputįprisidengė 
mini sijonukais, o pava
sarį apsidengė žemę 
šluojančiom suknelėm.

Paruošė V.Š.



DIRVA

Baliuje bus progos ne tik pasilinksminti, bet ir susitikti senai matytų draugų bei pažįstamų atvykusių 
iš visos Amerikos. Rūbai vakariniai.

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Algis J. Butkus, Korp! Neo-Lithuania filisterio inž. J. Butkaus 
sūnus, šiuo metu atliekąs karinę tarnybą Vietname, pakeltas į 
Sepc. 4 ir apdovanotas už pasižymėjimą aukštu medaliu(Army Com 
mendalion). Algis dirba ryšių bataliono štabe ir Vietname dar pasi
liks apie 5 mėnesius. Studijuodamas New Yorke, priklausė neolitu- 
anams, skautams ir buvo tautinių šokių grupės šokėjas.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖ 
SĄJUNGA

SAVO SUVAŽIAVIMO PROGA 
RUOŠIA IŠKILMINGĄ 

BALIU 
GEGUŽĖS 29 DIENĄ 

PHILADELPHIJOJE/ 
SHERATON HOTEL,

1725 J. F. KENNEDY BLVD.,

Pradžia 8 vai. vakaro. Baliaus metu gros 
neolituanų orkestras iš Chicagos ir 

dalyvaujant solistei Vandai Stankienei. 
ĮĖJIMAS 12 DOL. ASMENIUI.

Kviečiame lietuvių visuomenę gausiai atsilankyti. 
Bilietus iš anksto galima įsigyti pas ALT S-gos Seimo 
rengimo Komiteto pirmininką Vincentą Gruzdį, 1025
W. Wingohocking St., Philadelphia, Pa. 19140, telef.
GL 7-1533 ar skyriaus pirmininką Vytautą Matonį,
872 N. Woodstock St., Philadelphia, Pa. 19130, telef. 
CE 6-7923.

Solistė Vanda Stankienė.

SUDARYTA ALT S-GOS 
SEIMO NOMINACIJŲ 

KOMISIJA
Ruošdamasi ateinančiam 

seimui, Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos valdyba 
savo posėdyje š. m. gegu
žės 13 d. nutarė sudaryti 
nominacijų komisiją kandi
datams į renkamus organus 
numatyti.

ALT S-gos valdybos kvie
timu sutikę įeiti į nomina
cijų komisiją sudaro šie 
ALT S-gos Tarybos nariai: 
dr. J. Bartkus iš Chicagos, 
dr. Br. Nemickas iš New 
Yorko ir A. Laikūnas iš 
Clevelando.

LIETUVIAI VYSKUPAI 
ROMOJ

Iš Maskvos į Romą atvy
ko trys Lietuvos vyskupai: 
Kauno ir Vilkaviškio vys
kupijų apaštalinis adminis
tratorius vyskupas Juoza- 
pasMatulaitis-Labukas, jo 
pagelbininkas vyskupas Ro
mualdas Krikščiūnas, Tel
šių vyskupijos apaštalinio 

PADĖKA
Liūdesio valandose, mano

MAMYTEI
mirus, visiems draugams, pažįstamiems ir gimi
nėms, kurie laikraščiuose, laiškais, žodžiu ar Šv. 
Mišių auka mane užjautė, širdingai dėkojus.

Vytautas Januškis

Mieliems pušalotiečiams

dr. JUOZUI ir JURGIUI ŠIDAGIAMS, '
Jų Mamytei Lietuvoje mirus, reiškiame nuoširdžią

užuojautą

Vytautas Januškis 
ir šeima

Brangiam a. a. TĖVUI mirus,
ADOLFĄ ir VIKTORIJĄ
MELIN AUSKUS, 

gyvenančius Californijoje, nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi

Aldona, Arvydas Kudirkai
ir

Elena, Pranas Sidzikauskai

administratoriaus vyskupo 
Juozapo Pletkaus pagelbi
ninkas Liudas Povilonis. 
Kartu su Lietuvos vysku
pais į Romą atvyko Rum
šiškių klebonas kun. Jonas 
žemaitis, kaip Kauno vys
kupų palydovas, kun. Anta
nas Vaičius, Akmenės kle
bonas, kaip Telšių vyskupo 
palydovas. Lietuvos vysku
pus Romos aerodrome pasi
tiko Vatikano valstybės se
kretoriato delegatas ir ke
letas Romoje gyvenančių 
lietuvių kunigų.

KUN. ŠEŠKEVIČIUS 
GYNIMOSI KALBA

Jau išleista ir platinama 
Dubingių klebono kunigo 
Antano Šeškevičiaus gyni
mosi kalba sovietiniame 
teisme okup. Lietuvoje. Kal
ba buvo paskelbta T. Pran
ciškonų Brooklyne, N. Y. 
leidžiamame „Darbininko” 
laikraštyje. Ją į anglų kal
bą išvertė kun. Francis A. 
Ruggles.

Kun. A. Šeškevičius bu

vo nuteistas vienerius me
tus kalėti dėl to, kad ruošė 
vaikus prie pirmos komu
nijos. Šeškevičiaus kalbos 
tekstas gaunamas Eltoje, 
29 W. 57th St., New York, 
N. Y. 10019.

JUOZO RAČIŪNO 
PAMINKLO 

ATIDARYMAS
Š. m. gegužės 30 d., 12:30 

vai. p. p. Lietuvių Tautinė
se Kapinėse įvyks velionio 
Juozo Bačiūno paminklo 
atidarymas.

Velionio šeimos pageida
vimu, paminklo atidarymą 
ruošia LB vidurio vakarų 
apygardos valdyba, kuri 
kviečia lietuvių organizaci
jas atidaryme dalyvauti su 
savo vėliavomis.

Organizacijos sutinkan
čios iškilmėse dalyvauti, 
prašomos n e a t i dėliojant 
pranešti apygardos valdy
bos nariui K. Radvilai, 6831 
So. Maplewood Avė., Chi
cago, III. 60629, telef. RE 
7-5436.

• Pulgio Andriušio ant
kapiui statyti komisija 
skelbia antkapiui sukurti 
konkursą. Premija 100 dol. 
Dėl platesnių informacijų 
kreiptis į komisijos pirmi
ninką J. Riaubą, 9 Harrow 
St., Dover Gardens, S. A. 
Australia, 5048. Projektai 
turi būti patiekti iki š. m. 
liepos 27 d.

• Philadelphijos lietuvių 
bankas Liberty Federal 
Saving and Loan Assn. ba
landžio 29 d. paminėjo 70 
metų veiklos sukaktį, šiuo 
metu bankas turi apie 100 
milijonų kapitalo veikia ke
turi skyriai. Banko vyriau
sias valdytojas yra adv. 
Charles S. Cheleden, o de
šinioji ranka — pavaduoto
ja jo žmona Ona Cheleden.

VASAROTOJŲ DĖMESIUI
Garsaus Cape Cod Ku

rorto Lietuviškos Vasarvie
tės Vilos Audronė savinin
kai Dr. Ed. ir Marija Jan
sonai praneša, kad vila 
Audronė šiemet atidaroma 
vasarojimui nuo birželio 
mėn. 26 dienos iki rugsėjo 
mėn. 18 d. ir jau dabar pri
ima užsakymus. Kreiptis: 
Dr. Ed. Jansonas, 15 Rose- 
dale St., Boston, Mass. 
02124, tel. (Area 617) 
288-5999.

c e, P. Baluta, J. Jančys ir kt.

ROCHESTER

ILONOS PETERIENĖS 
PARODA

R o c h e s t erio lietuviai 
skautai suruošė balandžio 
17-18 d. Ilonos Peterienės 
kūrinių parodą. Prie paro
dos surengimo prisidėjo me
nininkės sesuo Nijolė 
Pearce ir dėdė Pranas Ba
luta. Lietuvių kolonija tu
rėjo progos pasigėrėti Ka
lifornijos gamtovaizdži a i s 
ir Ilonos Peterienės neabe
jotinu talentu.

Parodą atidarė rašytojas 
Jurgis Jankus atskleisda
mas mintis apie kūrėjus: 
„Meno esmė ir santykis su 
žiūrovu turi būti suvestas 
į paprastą supratimą. Pir
miausiai žmogus turi turėti 
ką pasakyti.. Antra tam pa
sakymui turi surasti prie
monę, — garsą, žodį, teptu
ką, spalvas ir t.t. Trečia, 
nugalėti medžiagą ir taip 
mokėti ją apvaldyti, kad 
žiūrovas suprastų jo min
tį.” Užbaigdamas rašytojas

• Ieškomas ir prašomas 
atsiliepti Edvardas Sadaus
kas (futbolininkas). Prašau 
rašyti: E. Vasiliauskaitė 
(C. Dudek), Sagastume, 
Chico. Lancha Galofre. Via
C. S. F. Argentina.

• Lietuviškai vasarvietei 
Cape Cod vasaros sezonui 
ieškoma šeimininkė - virėja 
ir 2 mergaitės tvarkyti 
kambarių ir padavinėti 
maistą į stalą.

Kreiptis Marija Jansonas, 
15 Rosedale St.. Dorchester, 
Mass. 02124. Tel. 288-5999. 

J. Jankus komentavo, kad 
menininkė Ilona Peterienė 
savo tapyba neatsilikusi 
nuo žmonių ir žmonės ją 
mėgsta. Menininkė dar dau
giau žadanti ateityje ir au
gančios menininkės vertė 
taip pat augs.

Ilona Avižienytė-Peterie- 
nė, meno studijas pradėjo 
Los Angeles, jas tęsė Kali
fornijos universitete Berke- 
ley ir Los Angeles miestuo
se, baigdama bakalauro 
laipsniu. Dalyvauja ameri
kiečių ir lietuvių parodose.

Ilona yra gamtos mylėto
ja. Iš išstatytų paveikslų 
jautėsi, lyg jie būtų tapyti 
keliuose laikotarpiuose. Vie
na grupė paveikslų buvo 
daugiau realistiški su jun
tamu modernišku stilium ir 
šaltų spalvų rinkiniu su do
minuojančia balta spalva. 
Kontrastui vartojama tam
si stipri spalva kuri duoda 
kompozicijai šilumą, ramu
mą ir judesį. Kiti aliejiniais 
dažais tapyti kūriniai atro
do lyg būtų akvarele, savo 
lengvumu, ir pereinamais 
švelnių šiltų spalvų tonais. 
Menininkė gal geriausiai 

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės 
New Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

OCEAN C1TY
mūsų vasarnamyje. Kambariai su šiltu ir šaltu 
tekančiu vandeniu kainuoja tarpe $45.00 ir $55.00 
savaitei dviem asmenim.

Atdari nuo Memorial dienos iki pirmo spalio.
EUGENIJA ir JONAS JASINSKAI

Hotel Croft Hali, 601 Atlantic Avė., Ocean City, 
New Jersey 08226

Telefonai: 399-9871, Privatus 399-1221
Area Code 609

pademonstravo savo tapy
bos talentą, prel. M. Krupa
vičiaus portretu. Kitai gru
pei neabejotiną įtaką turi 
Kalifornijos gamta, savo 
karštu spalvingumu. Kūri
niai daugiau abstraktus, 
bet nepametę temos simbo
lio. Menininkė čia vartoja 
kontrastinių spalvų gamą, 
kuri puikiai su dideliu pa
sitikėjimu balansuota. Kū
riniuose jaučiasi savaran
kiškumas ir gera spalvų 
prospektyva.

Ilinos Peterienės kūrinių 
buvo išstatyta 22. Lietuvių 
visuomenė šiltai priėmė me
nininkės kūrinius ir devyni 
pasiliko Rochesteryje.

Liucija Laukaitienė

LIETUVOJE
• šauliuose įvyko balan

džio 13 d. senovinės muzi
kos vakaras. Išpildyti kūri
niai: G. Palestrinos, Mozar- 
to, Haendelio, Bacho ir kt. 
Teatro aktoriai skaitė 
Shakespeare, Petrarkos so
netus ir senu į u poetu eiles.

(E)
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