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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

SOVIETAI EGIPTE
NAUJAS LAIMĖJIMAS ARTIMUOSE RYTUOSE

Egipto prezidento Sa- 
dat’o bandymas 'paflir
tuoti* su JAV neilgai tru
ko. Valstybės Sekreto
rius Rogers negalėjo tuo
jau išpildyti Sadat’o 
troškimo: priversti Iz
raelį atsitraukti iš 'še
šių diėnų’ karo okupuo
tos Egipto teritorijos. O 
jei tas neįmanoma, Egip
tas neturi kito kelio kaip 
ieškoti pagalbos ir tal
kos iš sovietų. Tie rė
mė Sadat’o pirmtakūną 
Nasserį, neturėdami iš 
Egipto pusės jokio for
malaus įsipareigojimo 
— jokios formalios su
tarties tarp abieju kraš
tų nebuvo. Tačiau ir be 
jos sovietai į Egiptą in
vestavo ginklų ir ūkinių 
gerybių apie 5 bilijonus 
dolerių vertės. Kartu jie 
į Egiptą pasiuntė per 16 
000 rusų, kurie vadovau- 
ja Egipto armijos tieki
mui ir apmokymui. Tai 
reiškia, kad be sovietų 
pagalbos Egiptas negalė
jo atgauti savo prarastų 
teritorijų, nes jei sovie
tų įsigalėjimo Egipte 
grėsmės nebūtų — nebū 
tų ir amerikiečiams rei
kalo spausti Izraelį.

Taip būklei susiklos
čius, Sadat’as buvo pri
verstas užsitikrinti to
limesnę sovietų paramą 
po to, kai jis išvalė sa
vo režimą nuo asmeni
nių konkurentų, kurių tar
pe, teigiama, buvę didės 
nių bendravimo su sovie
tais šalininkų negu jis 
pats. Sovietų kvietimą at
vykti tuo reikalu į Mask
vą, Sadatas atmetė, tai 
būtų nesuderinama su jo 
prestižu. Sovietai ma
žiau rūpinosi savo pres
tižu. Sadat’ui neatvyks- 
tant į Maskvą, jie į Kai
rą pasiuntė savo 'prezi
dentą' Podgorny,užsie
nio reikalų ministerio 
Gromyko ir krašto ap
saugos viceministerio 
generolo Pavlovskio bei 
kitų aukštų pareigūnų ly
dimą.

To vizito rezultate Sa 
dat’as buvo priverstas 
pasirašyti 15 metų su-

• PRANCŪZŲ karo laivyno 
naikintojas Surcuf Viduržemio 
jūroje prie Šiaurės Afrikos kran 
tų netoli Orano susidūrė su so
vietų tanklaiviu. Per susidūrimą 
žuvo 9 prancūzų jūrininkai. 
Į įvykio vietą buvo išsiųsti vilki
kai iš Ispanijos ir Prancūzijos.

• SOVIETAI sekmadienį že
mės orbitan iškėlė erdvėlaivį 
Sajuz XI su trim kosmonautais. 
Erdvėlaivis susitiko suanksčiau 
iškeltu erdvėliaviu Saliutu.

• INDIJA kaltina Pakistaną, 
kad Rytų Pakistane vartoja gė- 
dingiausį smurtą ir 4 milijonai 
rytų pakistaniečių turėjo Indi
joje ieškotis prieglaudos.
• PRANCŪZIJA pradėjo Pie

tų Pacifike branduolinių bandy
mų šių metų programą, ruoš
damasi įvykdyti 6 atominius 
sprogdinimus.

• AMERIKA pradėjo statyti 
naujo tipo branduolinį povande
ninį laivą, kuris bus tyliausias 
pasaulyje povandeninis laivas.

VYTAUTAS MESKAUSKAS
darytą 'draugiškumo ir 
bendravimo’ sutartį, ku
ria sovietai pažadėjo 
remti Egipto reikalavi
mą grąžinti jo okupuo
tą teritoriją, o Egiptas 
tarp kitko pažadėjo ei
ti 'socializmo keliu’,bet 
ne būtinai sovietiniu — 
abu kraštai pasižadėjo 
nesikišti į kito vidaus 
reikalus. (Čia reikia pa
stebėti, kad sovietų 'spe
cialistai' Egipte gyvena 
visai atskirai nuo egip
tiečių, panašiai kaip so
vietų įgulos paskutiniais 
Lietuvos nepriklausomy
bės metais, ir egiptie
čių yra labai nemėgia
mi.)

Pagal sutarties 7-tą 
straipsnį, abu kraštai 
įsipareigoja tartis juos 
įdomaujančiais klausi
mais ir ‘suderinti savo 
pozicijas' iškilus grės
mei taikai ar jos pažei
dimo galimybėms.

Dėl viso to tenka su
tikti su New York Ti- 
mes išvada, kad bent 
šiuo mementu atrodo, 
jog Maskva pasiekė lai
mėjimą, sudarydama ge
resnes sąlygas didesnei 
sovietų įtakai įvisąegip- 
tiečių gyvenimą negu tu
rėjo anksčiau. Viltis ta
čiau lieka tokia, kad egip
tiečiai nenorės visą lai
ką likti dominuojami ru
sų. Pagal 'Der Spiegei’ 
populiariausias obalsis 
Egipte yra mestas Libi
jos valdovo Gaddafi: 
"Mes išmetėm vienus 
imperialistus ne tam, 
kad įsileidus kitus".

Už tat Washingtono 
svajonė pasiekti kokį su-

SOVIETAMS NEPRIPAŽĮSTAMA 
TEISĖ TEISTI LIETUVIUS

Daugelis Amerikos, 
Europos ir kitų kontinen' 
tų dienraščių gegužės 28 
d. paskelbė apie Simo Ku
dirkos nuteisimą 10 me
tų bausme. Ne vienas 
dienraštis paskelbė ir 
vedamuosius, dėjo spe
cialius piešinius. "Daily 
News", New Yorkodien
raštis, turįs per 2 mili
jonus egz. tiražo, geg. 28 
d. vedamajame "10 metų 
Kudirkai" pažymi, kad 
dviem Pakr. Sargybos pa
reigūnams, buvusiems 
atsakingiems dėl Kudir
kos išdavimo, buvo leis
ta pasitraukti į pensiją, 
tuo tarpu Kudirka, sie
kęs globos JAV laive, 
dabar nuteistas 10 metų 
kalėti vergų stovykloje. 
Abi bausmės tiek skir
tingos, kad, pasak laik
raščio, dėl to nesunku 
parašyti ir laikraščio ve
damąjį. Tas pats dien
raštis vedamųjų puslapy 
įdėjo ir taiklų piešinį, pa
vadintą "Sovietų 'teisin
gumas' " — pavaizduo
tas lietuvio pabėgėlio li
kimu, jam iš "Vigilant" 
laivo atsiduriant darbo 
stovykloje.

sitarimą bent dėl Suezo 
kanalo atidarymo nėra 
visai praėjusi. Pasak ko- 
lumnistą C.I. Sulzber- 
gerį, kuris turėtų žino
ti, JAV ir Izraelio vy
riausybių pažiūros į tą 
galimybę yra daugiau 
panašios negu anksčiau. 
Iš principo Izraelis ne
nori atsitraukti iš oku
puotos teritorijos pir
ma nesusitarus dėl "pas
tovios" taikos. Ameri
kiečiai tačiau sugesti- 
jonuoja "laikiną" susita
rimą su Egiptu dėl Su
ezo kanalo atidarymo. 
Izraelis, atrodo, sutik
tų atitraukti savo kariuo
menę, bet dėl supranta
mų sumetimų nenori, 
kad Egiptas perkeltų per 
kanalą jo kariuomenę. 
Už tat didžiausia proble
ma yra kaip to išvengti. 
Viena galimybė būtų įves
ti neutralių valstybių ka
riuomenės, bet apie ją 
mažai kalbama, kita bū
tų tokia, kad Izraelis iš 
Egipto 'išsinuomotų' ba
zes savo karinėm jėgom, 
kaip JAV turi Guanana- 
mo bazę Kuboje ir Pana
moje kanalo zoną. Jei to
kia išeitis būtų priimti
na sovietams, o atrodo, 
kad jie visų pirma suin
teresuoti Suezo kanalo 
atidarymu daugiau negu 
kuo nors kitu, vilties 
susitarimui ir po nau
jos Sovietų-Egipto sutar 
ties liko nemažai. C. I. 
Sulzber gėrio teigimu,
dar niekados po 'šešių 
dienų’ karo nebuvo to
kios palankios atmosfe
ros taikingam susitari
mui kaip dabar, tačiau... 
"taikos negalima sukur
ti vien tik ant atmosfe
ros!"

"Nelyginant koks šešė
lis visų laisvųjų žmonių 
sielą apniaukė žinia, kad . 
Simas Kudirka, lietuvis 
jūreivis, nuteistas 10 me
tų už "išdavimą". Taip 
praėjusią savaitę Wa- 
shingtono dienraštis 
"Evening Star", rašo sa* 
vo vedamajame apie Si
mo Kudirkos pasmerki
mą 10 metų priverčia
mojo darbo kalėjimo.

Toliau dienraštis 
trumpai priminęs Ku
dirkos išdavimo rusams 
istoriją rašo: "Kudirkos 
užsimojimas išeiti iš So
vietų Sąjungos juridikci- 
jos Maskvos barbariš
koje teisės sampratoje 
laikomas valstybės išda
vimu. Neteisybė dar di
desnė, žiūrint amerikie
čių akimis, kadangi mes 
oficialiai nepripažįsta
me Rusijai teisės valdy 
ti Lietuvą, kuri buvo lais 
va valstybė tarp dviejų 
pasaulinių karų".

"New York Times" ko
respondentas Maskvoje 
B. Gwertzman gegužės 
28 d. skaitytojams pa
teikė ir papildomų žinių 

(Nukelta į 2 psl.)

Velionies Juozo Bachuno našlė Marija prie paminklo Lietuvių Tautinėse kapinėse, Chicagoje, 
Vyt. Paukščio nuotrauka

"SIEKDAMAS LAIMĖS KITIEMS

- PATS LAIMINGAS TAPAU”
JUOZAS BACHUNAS 1893 - 1969

Kapinių puošimo die
ną Chicagoje Tautinėse 
kapinėse buvo atideng
tas a.a. Juozo Bačiūno 
paminklas.

Šiemet, kaip ir kiek
vienais metais, Tautinė
se kapinėse įvyko įpras
tos iškilmės ir,Dariaus 

Inž. Jonas Jurkūnas kalba Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
vardu Juozo Bachuno paminklo atidengimo iškilmėse.

Vyt. Paukščio nuotrauka

ir Girėno bei Don Varno 
legijonų postų orkest
rams grojant gedulingus 
maršus buvo apeita di
deliu ratu kapines ir prie 
tribūnos atlikta žuvusių
jų karių pagerbimo cere
monija. Buvo sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos 
himnai, pasakytos pra
kalbos. Programai vado
vavo Tautinių kapinių 
sekretorius Martynas 
Gudelis.

Vėliau visi nužygiavo 
prie prieš porą metų mi
rusio lietuvių veikėjo a. 
a. Juozo Bačiūno pamink
lo, kur įvyko atidengimo 
iškilmės.

Paminklas sukurtas 
skulptoriaus R. Mozo- 
liausko yra įspūdingiau
sias visose kapinėse, iš 

pilko ir juodo itališko 
marmuro 12 pėdų aukš
čio su bronziniu velionio 
biustu.

Iškilmes pradėjo LB 
Chicagos apyg. pirm. J. 
Jasaitis, trumpu žodžiu 
nušvietęs velionio nu
veiktus darbus.

Po jo kalbėjo PLB 
pirm. S. Barzdukas, se
nųjų draugų vardu adv. 
A. Lapinskas, ALT var
du dr. K. Šidlauskas, 
Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos vardu, 
jos pirmininkui T. Blins- 
trubui laiku negalėjus at 
skristi iš Philadelphi- 
jos (lėktuvas sugedus mo
torui turėjo grįžti atgal 
į Philadelphiją), jo tele
fonu perduotą kalbą per 
skaitė inž. J. Jurkūnas.

Šioje kalboje ALT S- 
gos pirm. T. Blinstru
bas sakė:

°Jau praėjo daugiau 
kaip dveji metai kai Juo
zo Bačiūno neturime sa 
vo tarpe. Giliai pajuto
me, kad mums jo labai 
trūksta. Trūksta visame

lietuvių gyvenime.
Trūksta ir Amerikos Lie
tuvių Tautinėje Sąjungo
je.

Dar jam gyvam esant 
daugelis jautėme, kad tai 
yra žmogus, kuris ban
do sujungti įvairių gru
pių ir kartų lietuvius 
bendram tautos darbui. 
Ne visada mūsų tautie
čiai būdavo pasirengę tai 
suprasti ir paklausyti, ta
čiau jo pastangos dary
davo įtakos ir nešė vai
sius.

Ne kartą teko dalyvau
ti jo pastogėje ir svars
tyti Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos ir 
bendrai visos lietuviš
kos išeivijos reikalus. 
Iškilus naujoms idė
joms, Juozas Bačiūnas 
giliai apsvarstydavo ir 
radęs geromis, būdavo 
joms nuoširdžiai imlus. 
O įtikėjęs nesigailėjo nei 
lėšų nei darbo, bandant 
įgyvendinti.

Važiavau į Torontą, į 
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės II-jį seimą, 
užsukau į Tabor Farmą. 
Ilgą laiką teko aiškintis 
ir įkalbinėti, kad sutiktų 
kandidatuoti į jos valdy
bą. Sutiko. Valdyba buvo 
sudaryta Clevelande ir 
Juozas Bačiūnas liko pir
mininku. Mano suprati
mu, tai buvo pats geriau
sias parinkimas pirmi
ninko pareigoms.

Amerikos Lietuvių 
Tąutinė Sąjunga sudaro 
vienos idėjos žmonių 
šeimą. Kaip kiekvieno
je šeimoje, taip ir šioje 
būdavo ir šviesesnių ir 
tamsesnių dienų. Būdavo 
pilnų sutarimų ir skir
tingų nuomonių. Ir mū
sų santykiuose tokių at
sirado. Praėjus kuriam 
laikui, buvo galima gi
liau apsvarstyti, išsiaiš
kinti.

Skambina man kar
tą Juozas Bačiūnas iš 
Margučio ir siūlo susi
tikti. Nuvykstu. Trum
pam sustoję Vienoj už
kandinėje užsidarome 
viename Margučio kam- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

ATJAUNĖJUSI VALDYBA
šių metų visuotinis Sydnėjaus lietuvių bendruomenės susirin

kimas, įvykęs gegužės mėn. 23 dieną, buvo labai gausus ir jame 
dalyvavo apie 400 tautiečių. Neperdidžiausia Bankstowno namų sa
lė buvo kone sausakimšai pripildyta. Matėsi jau eilę metų niekur 
nesirodą lietuviai. Mat dabartinė valdyba ir opozicija, iššutę pa
skirus kandidatų sąrašus, sutraukė tokį didelį skaičių ir savo rė
mėjų. Jeigu kitose lietuvių kolonijose labai mažai atsilanko į bend
ruomenės rinkimus ir yra sunkumų net valdybas išrinkti, tai Syd- 
nėjus gali būti geru pavyzdžiu kitiems, nes čia nei kandidatų, nei 
rinkėjų netrūksta.

Susirinkimą atidarius buv. valdybos pirmininkui A. Reisgiui, 
slaptu balsavimu ūpo išrinkus susirinkimo pirmininkas profeso
rius dr. A. Kabaila, kuris tokį gausų susirinkusių ir skirtingų pa
žiūrų sydnėjiškių skaičių savo talentingu ir svariu žodžiu apvaldė 
ir visas susirinkimas, ypatingai iškeltieji klausimai, praėjo gana 
sklandžiai ir gražiai, už ką gerbiamam mūsų profesoriui priklau
so tik didelė sydnėjiškių padėka.

I naująją valdybą, pagal balsų daugumą, buvo išrinku praėju
sios valdybos patiekto sąrašo žmonės: Anskis Reisgys, Vitolis Sta- 
šionis, Gražina Žigaitytė, Rimas Skeivys ir Natalija Liutikaitė. 
Opozicijos pateikti kandidatai, gavę daug mažiau balsų, liko valdy
bos kandidauis.

Pirmą kartą visoje Sydnėjaus lietuvių gyvenimo istorijoje, 
Bendruomenės Valdybą sudaro jauni, daugumoje jau čia subren
dę žmonės ir tai daugiausiai akademikai, kas rodo, jog lietuviš
kasis gyvenimas mumyse dar yra labai tvirus ir buvęs, bei būsi- 
mieji pasauliniai Jaunimo Kongresai, jaunimo suvažiavimai ir pa
sikeitimas vienu ar kitu kultūriniu ir meniniu pasireiškimu, mūsų 
lietuviškąjį gyvenimą tik stiprina ir neleidžia iš jo išslysti mūsų 
jaunimui.

A. REISGYS, buvęs ir dabartinis Sydnėjaus Apylinkės pirminin
kas, yra gimęs 1921 metais Klaipėdos apskrityje. Vokie
tijoje studijavęs Darmstadt’o Aukštojoje Technikos mokykloje, atvy
kęs į Australiją 1964 m. pabaigė Sydnėjaus universitetą, gaudamas 
Bachelor of Commerce laipsnį ir 1968 m. įsigijo dar Diplomą of Edu 
cation. šiuo metu dėsto valstybinėse gimnazijose ekonomijos ir ko
mercijos mokslus.

V. STAŠIONIS yra 29 metų amžiaus, baigė Sydnėjaus univer
sitetą 1963 metais Bachelor of Engineering diplomu ir dabar dir
ba kaip elektronikos inžinierius. Baigęs Bankstowno lietuvių savait
galio mokyklą, aktyviai įsijungė į lietuvišką veiklą, šokdamas tauti
nius šokius, vadovaudamas studentams, būdamas skautas Vytis ir 
šiuo metu aktyviai žaizdamas tinklinį pirmaujančioje Kovo koman- | 
doje.

G. ŽIGAITYTĖ, baigusi gimnaziją, praeitais metais baigė Te- 
achers College ir šiuo metu dirba kaip kvalifikuota mokytoja. Ši jau
na mergina visą laiką aktyviai dalyvavo mūsų bendruomeniniame 
gyvenime, būdama skaučių draugininkė, tautinių šokių šokėja, kovie- 
tė krepšininkė, kai paskutiniuoju metu studijuoja dainavimo ir piani
no klasę ir, turėdama gražų ir gerą balsą, dažnai pasirodo mūsų me
ninėse programose.

R. SKEIVYS, gimęs 1947 metais, baigė Sydnejaus universitetą 
1967 metais, gaudamas Bachelor of Science diplomą. Dabar ruošia
si magistro laipsniui ir dirba Sydnėjaus Macquarie universitete, / 
Studijuodamas tarnavo Australijos Karo Aviacijoje (Universiteto 
Eskadrone) ir išėjo atsargon karininko laipsniu (Pilot Officer). Ak
tyviai dalyvavo studentų ir dabar lietuvių filisterių gyvenime.

N. LIUTIKAITĖ, gimusi Šiauliuose, mokėsi Austrijoje ir bran
dos atestatą bei gailestingos sesers kvalifikacijas įsigijo Naujoje 
Zelandijoje, šių studijų pagilinimui buvo išvykusi į Vokietiją ir 
Šveicariją. Būdama užsienyje domėjosi lietuvių gyvenimu, aplanky
dama kone visą Europą, Ameriką, Kanadą ir kt. Sydnėjuje buvo Švie
sos sekretorė ir dabar yra aktyvi kovietė sportininkė.

***

Australijos gydytojų žurnalas "AustralianMedicalJournal" įsi
dėjo savo skiltyse tokį aprašymą: Neseniai vieną naktį gimė penkių 
svarų berniukas JAV armijos sanitarijos evakuaciniame helikopte
ryje, kurį valdė Australijos pilotas, kuris tuo metu skrido 1500 pė
dų aukštyje virš Phuoc Le, Vietname. Naujagimį priėmė naturaliza- 
vęsis britų pilietis, Vokietijoje gimęs lietuvis daktaras kapitonas Ge
das Grudzinskas, kuris atlieka privalomą karinę tarnybą Australi
jos armijoje Vietname.

Gedas, dantų gydytojos ir inžinieriaus J. Grudzinskų sūnus, Syd
nėjaus lietuviams yra labai gerai pažįstamas ir žinomas. Būdamas 
geras sportininkas jis savo gimnazijos laikais jau iškyla į geruo
sius rugby ir krepšinio žaidėjus, kai universitete žaidžia Sydnėjaus 
universiteto, Sydnėjaus Kovo ir Australijos lietuvių rinktinėse krep
šinį. Jis buvo ne tik geras žaidėjas, bet ir tikras džentelmentas 
sportininkas, mokėjęs visuomet suderinti mandagumą, sportiškumą 
ir draugiškumą. Kaipo gydytojas, jis pašauktas atlkti karinę prie
volę, galėjo gauti karininko laipsnį, tačiau Gedas, savo paties gero
vei, stojo į Karo Mokyklą, ją baigė pačiu pirmuoju ir visoje Austra
lijos karinėje istorijoje, jis buvo pirmasis užsienietis, baigęs pir
muoju Karo Mokyklą ir gavęs už šį pirmąjį baigimą atsižymėjimo 
kardą.

Jau antri metai jis yra Vietname ir savo australų karių ir vie
tinių civilinių vietnamiečių tarpe jis yra labai populiarus, suorga
nizuodamas australų ir amerikiečių karių tarpe krepšinio pirmeny
bes ir, laiko turėdamas, mokindamas vietnamiečius vaikus sporti
nių žaidimų. Kalbėdamas labai gražiai lietuviškai, jis niekuomet ne 
sivaržo pasisakyti esąs lietuvis.

Prieš kurį laiką savo amžiaus 50-tį atšventė Australijoje ir 
ypatingai Melbourno lietuviams labai gerai žinomas mūsų veikėjas 
Albertas Šeikis. Būdamas prie Krašto Valdybos švietimo Komisijos 
nariu, jis rūpinasi daugumoje visų Australijos lietuvių lietuviškuo
ju švietimu. Jam, kaip dideliam jaunimo draugui, besirūpinančiam 
jų lietuviškuoju švietimu, be šio darbo tenka labai daug prisidėti 
ir prie bent kokio organizacinio darbo, bendradarbiavimo spaudo
je ir visuomet besisielojančio mūsų kultūriniu gyvenimu, iš kurių 
jo rengtos studijų dienos ir kiti parengimai, išsiskiria savo meni
niu paruošimu, duodančiu ne tik savo kultūrinės, bet ir meninės di
delės vertės. Paskutiniuoju metu A. šeikis yra ypatingai susirūpi
nęs mūsų rašytojo Pulgio Andriušio raštų išleidimu ir, atrodo, jis 
tol nenurims, kol jie nebus išleisti. Geriausios sėkmės šiam Mel
bourno nepavargstančiam kultūrininkui.

Prie Juozo Bačiūno paminklo
(Atkelta iš 1 psl.) 

baryje, iš širdies išsi
kalbame, išsiaiškiname, 
nuomones suderiname, 
abu gerokai apsiašaro- 
jame ir atsistoję glėby 
pasibučiuojame.

Ne daug kas žino apie 
tas mūsų draugiškumo 
ašaras, o jos nuplovė 
nuo širdžių visas dulkes 
ir sujungė vienam tiks
lui kartu siekti...

Po to vykome į Jauni
mo Centrą, kur jis turė
jo kalbėti Antano Vana
gaičio minėjime.

Juozo Bačiūno nuošir
dumas, draugiškumas, 
atsidavimas Tautinei Są
jungai visada liks geriau
sioje atmintyje. Jis bu 
vo vienas iš jos steigėjų 
ir darbų rėmėjas. Buvo 
pirmutinis jos garbės na
rys. Jo vardas S-gos isto
rijoje jau įrašytas ryš
kiomis raidėmis.

Ir mano širdyje visa
da liks šviesiu pavyz
džiu, o tą minėtą mūsų 
ypatingą susitikimą nie
kad neužmiršiu.

Dabar prie jo pamink
lo drįstu pasakyti: Tu, 
Juozai, liksi mums pa
vyzdžiu, koks turi būti

tremtyje lietuvis. Mes 
Tau visada būsime dė
kingi už tai, ką esi pa
daręs Amerikos Lietu
vių Tautinei Sąjungai ir 
plačiai lietuvių visuo
menei.

Tegul šis Tavo pa
minklas nuolat primena 
Tavo didelius Tautai dar 
bus ir pasišventimą".

Dar žodį tarė dr. A. 
Nasvytis, Romas Saka- 
dolskis, P. Petrutis, M. 
Gudelis ir paskutinis kai 
bėtojas inž. V. Adamkus, 
šeimos ir artimųjų var
du padėkodamas iškilmė - 
s e dalyvavusiems.

a Europos lietuviai
LIUDAS VISMANTAS

SOVIETAMS NEPRIPAŽĮSTAMA TEISĖ TEISTI LIETUVIUS..
(Atkelta iš 1 psl.) 

apie S, Kudirką ir jo by
lą. Jis nurodė, kad apie 
Kudirkos bylą sovietų 
spaudos buvo tylima ir 
tai buvo vykdoma nuo tos 
dienos, kai Kudirka ame
rikiečių buvo perduotas 
rusams. Atpasakojęs

praėjusių metų lapkri
čio 23 d. įvykį ties JAV 
krantais, dienraščio at
stovas priminė, jog Ku 
dirką sugrąžinus į Lie
tuvą, pasipriešinimo ju
dėjimo žiniomis, jis bu
vęs tardomas, kaltina
mas išdavimu. Pagal so-

vietų teisę, siekimas pa 
bėgti iš krašto laikomas 
išdavimu ir už tai bau
džiama ir mirties baus
me.

Korespondentas, iš tų 
pačių sovietinio pasiprie
šinimo judėjimo žmonių 
dar patyręs, kad S. Ku
dirkos byla vykusi "pra
ėjusią savaitę” (taigi,ne 
vėliau, kaip gegužės 23 
d. — Red.)

Teismo Vilniuje parei
gūnas pareiškęs kad Ku
dirka buvęs teisiamas 
”Aukščiausiojo Teismo" 
Vilniuje, Lietuvos sos
tinėje. Jis buvo nuteistas 
10 metų bausme.

Toliau teigiama: "ma
noma, kad jūrininkas bus 
išsiųstas į "griežto re
žimo" stovyklą, į ant
rą tokią griežto režimo 
iš keturių stovyklinio re
žimo rūšių stovyklų, kur 
paprastai nukreipiami 
žmonės, apkaltinti poli
tiniais nusikaltimais.

"N.Y. Times" dien
raštis įdėjo ir S. Kudir
kos nuotrauką. Laikraš
tis apie Kudirką, jo iš
davimą, vėliau kitas ži
nias apie jo tardymą yra 
skelbęs žymiai plačiau 
už kitus JAV laikraš
čius.

Ryšium su S, Kudir
kos nuteisimu 10 metų 
kalėti sunkiųjų darbų sto
vykloje, dar tą pačią die 
ną JAV lietuviai nedel
siant griebėsi protesto 
priemonių. Amerikos 
Lietuvių Akcijos Komi
tetas , Vlikui pavedus, ge
gužės 27 d. apie Kudir
kos nuteisimą skubiai pa 
informavo Amerikos Lie 
tuvių Tarybos ir JAV 
Liet. Bendruomenės va
dovybes ir prašė atitin
kamai reaguoti į Vil
niaus teismo nuospren
dį, rengiant demonstraci
jas ar kitais būdais.

Akcijos Komitetas š. 
m. gegužės 27 d. vakare 
New Yorke, netoli sovie
tų misijos J. Tautose, su
rengė lietuvių protesto 
demonstraciją. Buvo 
kreiptasi į spaudos agen - 
tūras, atkreipiant dėme
sį į padėtį Lietuvoje ir 
prašant, kad JAV bei ki
tos vyriausybės reaguo
tų, siektų paleisti lais
vėn S. Kudirką.

LIETUVIŲ JAUNIMO 
VASAROS KELIONĖ
Šią vasarą organizuoja

ma jaunimo kelione per 
JAV, Kanadą ir Meksiką. 
Kelione bus įvairi ir skirtin
ga nuo kitų. Planuojame su
stoti didesnėse lietuvių ko
lonijose, kur bus suruoštos 
įvairios pramogos-suvažia- 
vimai, šokiai ir t.t., talki
ninkaujant LB valdyboms 
ir LJIC atstovams. Mies
tuose nakvines parūpins lie
tuvių šeimo, o gamtoje bus 
miegama palapinėse, pa
tiems maistą ruošiant. Ke
lionėje bus kalbama tik lie
tuviškai, tai iš to naudos 
bus visiem. Tikimasi turėti 
jauną daktarą, automobilių 
mechaniką, taip pat tauti
nių šokių mokytoją ir dai
nų vadovą. /

Visai kelionei kaina nu
matoma apie $225.00. Čia 
įskaičiojama nakvynė ir 
t r a n s p ortacijos išlaidos. 
Maistas atskirai. Tikimasi, 
kad miestuose maistu aprū
pins lietuvių šeimos, o kitos 
išlaidos tai būtų privačios. 
Apskaičiojama, kad $325.00 
užtektų visai kelionei su 
maistu ir viskuo, kukliai 
keliaujančiam. Kurie turės 
savo automobilius, kelionės 
išlaidos bus atitinkamai 
mažesnes.

Kelionė galėtų būti pa
skirstyta į keturias dalis. 
PIRMOJI nuo Bostono iki 
Chicagos. Ekskursijos po 
miestus, suvažiavimai, sto
vyklų lankymasis laužai, 
gegužinės prie vandens ir 
dalyvavimas DAINŲ šVEN 
TĖJĘ.

ANTROJI dalis nuo Chi
cagos iki Los Angeles: bus 
gyvenama daugiausia po at
viru dangumi. Pakeliui bus 
sustota lietuvių kolonijose 
bei įdomesniuose miestuose.

TREČIOJI dalis bus pa
naši į antrą, nuo Los Ange
les iki Washington, D. C.

KETVIRTOJI dalis nuo 
Washingtono iki Bostono 
bus panaši į pirmą dalį ke
lionės. Bus proga susitikti 
su Atlanto pakraščių jauni
mu, dalyvauti stovyklose, 
šokiuose ir t.t.

Kiekviena lietuvių kolo
nija pakeliui ruošiasi pri
imti su įvairia jų pačių pa
ruošta programa, dėl to ti
kimasi nemažai įvairumo ir 
įspūdžių..

Norintieji užsiregistruoti 
kelionei skambinkit į Lietu
vių Jaunimo Inf. Centro 
būstinę (617) 268-5575 iki 
birželio 12, 12 vai. vakaro.

Kelionė bus filmuojama 
Rimo Žuko iš- Kalifornijos, 
kuris vėliau žada pagaminti 
dviejų valandų spalvotą fil
mą.

Kelionei vadovaus Ginta
ras Karosas iš Bostono ir 
Vytas Katilius iš Los An
geles.

Tie, kurie norėtų aplan
kyti Meksiką, turi pasiimti 
visus reikalingus dokumen
tus.

Iš Bostono išvykstama 
birželio 13 d. ir grįžtama 
rugpiūčio 30 d.

• Vilnietės L. Vinčaitė ir 
A. Jankūnaitė, dalyvavu
sios sovietinėje krepšinio

Dr. P. Karvelis VLB Tarybos 
rinkimų reikalu

"Lietuvių Žodžio" 4(9) nr. vedamuoju išspaus
dintas ilgas, išsamus ir įdomus dr. P. Karvelio 
straipsnis "VLB rinkimų belaukiant". Straipsnio 
autorius mūsų visuomenei yra žinomas kaip krikš
čionių demokratų politikas, buvęs finansų ministe- 
ris, ilgametis VLIK užsienio tarnybos vadovas, da
bartinis Baltų Tarybos generalinis sekretorius,bu
vęs 1962-65 m. VLB Tarybos narys ir Garbės Teis
mo pirmininkas. Jis atvirai pasisako prieš dabarti
nę VLB Tarybos daugumą, kurią sudaro frontinin
kai.

Skaitytojai gal nesupyks, jei šio straipsnio įdo
mesnes vietas keliais atvejais pacituosiu, gal net be 
komentarų. Štai pagrindinės mintys: Vokietijos LB 
Valdybos 'Informacijose’ skaitome, kad atsižvel
giant į nelemtą pereitų rinkimų patirtį, Krašto Ta
ryba nutarė šių metų rinkimus vykdyti koresponden- 
ciniu būdu. Kalbama apie 'nelemtą’, taigi mums 
garbės nedarančią praeitį ir ne be pagrindo.

1968 m. rinkimai sukėlė labai rimtų abejonių, ar 
jie buvo oriai atlikti ir ar paskelbti rinkimų daviniai 
atitiko balsavimus.

Apskundus tuos rinkimų davinius Garbės Teis
mui, paaiškėjo, kad anuometinė Rinkimų Komisija, 
sudaryta Muenchene tik iš vienos grupės asmenų, 
perdėm prasilenkė su elementariniais rinkimų oru
mo reikalavimais, nepaisė viešumos ir prieš rinki
mų nuostatų 38 str. raidę ir dvasią, leido balsuoti 
ištisoms apylinkėms korespondenciniu būdu, nors ir 
nebuvo prieš dešimtį dienų, kaip rinkimų nuostatai 
reikalauja, gavusi per apylinkės vadovybę rinkikų 
pareiškimų balsuoti už akių. Gautus balsavimo vokus 
atidarė po to, kai rinkimų daviniai betarpiai balsa
vusių buvo žinomi, nepaskelbiant viešai iš anksto bal
sų skaičiavimo vietos ir datos. Garbės Teismas, pa
siteisindamas, kad būta ’bėdos’ atvejo rinkimų ne
panaikino, nepaneigdamas visos eilės prasilenkimų 
ir nukrypimų. Tai visa sudarė įspūdį, kad 1968 m. 
rinkimai į Bendruomenės Tarybą buvo sumanipu- 
liuoti.

Nežiūrint, kad kaip tik rinkimai koresponden
ciniu būdu 1968 m. sukėlė visas abejones, ar jie buvo 
teisėti, Krašto Taryba nutaria šiais metais pravesti 
rinkimus tik korespondencine tvarka. Tuo būdu natū
ralu, betarpio asmeninio balsavimo būdą, praktiku©—^—. 
tą nuo pat mūsų Bendruomenės pradžios per visus lai - 
kus, Krašto Taryba išjungia, ką tik apgailestauti ten
ka.

Krašto Taryba, tur būt, nepagalvojo, kad ji ir 
taip jau menką gyvą ryšį tarp Bendruomenės vado
vybės ir narių dar labiau nuasmenina. Tiesioginis 
balsavimas buvo akivaizdus bendruomeninio gyvas
tingumo ir puls avimo pasireiškimas, svarbus veiks
nys tarpusaviems ryšiams gaivini. Kurių galų jis 
pakeičiamas išimtinai korespondenciniu balsavimu, 
kuris taip nelemtai pasirodė 1968 m. rinkimuose, lie 
ka neaišku. Atrodo, kad dabartinė mūsų Bendruome
nės vadovybė tuo patvirtina tų mūsų tautiečių būgšta
vimus, kurie teigia, kad Krašto Taryboje šiuo metu 
vyraujančiai grupei nerūpi glaudūs ryšiai ir visuo
menininko ugdymas mūsų tarpe.

Pažymėtina, kad ’Vienybės’ ar ’Solidarumo 
Bloko’ išrinktieji Tarybos nariai visą laiką kėlė 
šias Vokietijos lietuvių bendruomenės negeroves, 
kurias ir dr. P. Karvelis šiame straipsnyje pa
tvirtina.

***

• Štoke-On-Trent, Anglijoje, gegužės mėn. įvy, 
ko demonstracija prieš Raudonosios armijos an
samblį iš Kievo. Demonstraciją suruošė lietuviai, 
ukrainiečiai, latviai ir kt. Lietuvių atstovas V. Dar- 
gis, anglų radijo reporterių paklaustas, kodėl jūs

i protestuojate ir demonstruojate, atsakė: "Raudonoji 
: armija yra išžudžiusi daugiau kaip 20 milijonų žmo- 
Į nių. Jų tarpe daug lietuvių. Tos žudynės tęsiamos 
' ir dabar. Raudonoji armija yra žiaurumo, žmogžu

dysčių ir teroro simbolis, o ne pavergtųjų tautų me
no atstovai". Anglų spauda šias demonstracijas pla
čiai aprašė.

• Viktorija Prosinskienė, gyv. Stuttgarte, nese
niai atšventė 70 m. sukaktuves. Ji buvo ilgametė 
bendruomenės apylinkės valdybos narė, L. Moterų 
klubo Stuttgarte steigėja ir pirmininkė. Už nuopel
nus L. Mot. klubui ji yra išrinkta garbės nare. Jos 
vyras dipl. inž. L. Prosinskis vienerius metus buvo 
LB Krašto valdybos pirmininkas.

• Taip pat atšventė 70 m. sukaktuves buvusi il
gametė Suttgarto apylinkės valdybos pirmininkė So
fija Jauniškytė. Ji ypatingai rūpinosi lietuvybės iš
laikymu, Vargo mokyklos egzistencija, moterų veik
los gyvastingumu. Už nuoplenus L. Mot. klubui yra 
išrinkta garbės nare. Abiem sukaktuvininkėms linki
me ilgiausių metų.

komandoje, Brazilijoje Sao 
Paulo mieste iškovojo pa
saulio čempionių aukso me
dalius. Charakteringa, kad 
abi lietuvaitės nusifotogra
favusios su sovietų koman
da, ant treningų turi dide
lėm raidės užrašus LIETU

VA. Paskutinį finalinio 
turnyro susitikimą Sovietų 
Sąj ungos komanda prieš 
Brazilijos rinktinę laimėjo 
82:49. Sidabro medalį gavo 
čekoslovakės, o bronzos — 
brazdės.
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LITERATŪROS MUZIEJUS
Kartais vieno asmens 

iniciatyva yra milžiniš
kas faktorius kultūros 
veikloje. Toks pavyzdys 
yra profesoriaus Juozo 
Žilevičiaus Muzikologi
jos .muziejus. Be jokios 
organizacijos globos ir 
fondų, profesorius suge
bėjo sukurti neįkainuoja
mą ir milijonais dolerių 
instituciją, skirtą Lietu
vių kultūros vertybėms 
išsaugoti, likti joms gy
vom ir byloti ateityje.

Tokio pat nuostabaus 
efekto buvo pasiekęs 
anksčiau dr. Račkus su 
Amerikos lietuvių gyve
nimo muziejumi. Dabar 
mes matome, kaip įstojo 
į stiprias vėžes Balzeko 
muziejus, kurio tikslas 
nėra specifikuotas. Istai 
ga yra bendrinis lietuvių 
kultūros muziejus.

Viena iš įdomiausių 
mūsų kultūros sričių yra 
ir literatūra. Kultūringa
me pasaulyje labai po
puliaru skirti tam tikrus 
muziejus paskiriems li
teratams. Tad dažniau
sia būna santelkos įvai
rios mcniOLialiiiėa me
džiagos tuose namuose, 
kur literato gyventa. Iš 
imtis gal yra Kauno Pet 
ro Cvirkos muziejus, ku
ris telpa iš Sleževičių 
atimtuose namuose. 
Šiaip gi, jau ir okupuoto
je Lietuvoje rašytojų mu 
ziejų yra keliolika.

Bet tokio literatūrinio 
muziejaus idėjos vis nė
ra mūsų išeivijoje. Lai
kas negailestingai grau
žia savo dantimis tas lie
kanas, kurios paliko, jau 
daugiui rašyto jų iškelia
vus į anapus.

Kiršos, Savicko, And- 
riušio, Jurgelionio, Krė
vės ir daugelio kitų, me
muariniai ir ateičiai 
brangūs objektai paleng
va dingsta, tampa kas
dienybe. Amerikos mu
ziejuose lankytojai ste
bi savo rašytojų plunks
nas ir rašalines... Tas 
sukuria tam tikrą mėgs
tamo rašytojo kultą. Tai 
turtina visuomenę. Mu
myse viskas tai dar ne
judinta tema.

Tačiau laikas tą temą 
bent atsargiai paliesti. 
Atrodo, kad sąlygos lite
ratūrinio muziejaus įs
teigimui prinoko. Platus 
savo apimtimi Balzeko 
muziejus niekad neatsi
sakys globoti naują savo 
muziejaus sekciją — li
teratūros muziejų. Pa
galiau, priedinės patal
pos, šalia Muzikologijos 
muziejaus būtų viena iš 
realybių.

Lietuvių rašytojų drau
gija yra logiška šitokio 
projekto vykdytoja. Tai 
tikra Draugijos atstovy
bė prie muziejinių daik
tų santelkos galėtų rūpin
tis, pirma, muziejaus 
užuomazga, paskui, mu
ziejaus papildomu admi
nistravimu. Tam reika

lui galėtų būti atrastos ir 
lėšos.

Išeivijos gyvenimo są
lygose neįmanoma prak 
tikuoti pasaulyje priim
tą sistemą — steigti ra
šytojų memorialinius 
muziejus jų gyventuose 
namuose. Bet sukoncen
travimas surinktos me
džiagos vienoje vietoje, 
jau didžiai talkintų tą tur
tą išgelbėti nuo pražū
ties, o dalinai, ir nuo iš
niekinimo. Reikia tiktai 
įsivaizduoti, kad Vydūno 
plunksnakotis kaž kur 
dingo užmaršty. Kad Krė
vės mašinėlė nežinia 
kur. Kad Jurgelionio 
bloknotas senai užmes
tas tarp makulatūros po
pierių.

Gaila, kad literatų tar
pe iki šiol neatsirado 
asmens, prilygstančio 
profesoriui J. Žilevi
čiui. Būtumėm turėję 
Literatūros muziejų, pa
našų į dabartinį Muziko 
logijos muziejų. Tačiau 
nuliūsti laikas dar neat
ėjęs. Skubi Lietuvių ra
šytojų draugijos akcija 
Šia. linkme išgelbėtų pa
dėtį.

Literatūros muziejus 
steigtinas. Tai Lietuvių 
rašytojų draugijos ini
ciatyvinis nuoveikis, gy
venimo paženklintas nea 
tidėliotinų projektų tar
pe. (g)

♦ Ryšiumi su Simo Ku
dirkos nuteisimu, dr. K. Bo
belis, Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas, gegu
žės mėn. 28 d. telefonu su
sisiekė su Valstybės Depar
tamento ir Baltųjų Rūmų 
atstovais, prašydamas jų 
intervencijos. Ta pačia in
tencija pasiuntė telegramas 
prezidentui Nixonui ir Vals
tybės Sekretoriui Rogers.

• Dr. K. Bobelis, Ameri
kos Lietuvių Tarybos ir Pa- 
baltiečių Jungtinio Komi
teto pirmininkas, Amerikos 
Lietuvių ir Pabaltiečių var
du pasveikino Latvių Sei
mą, įvykusį gegužės 22 d. 
Grand Rapids, Mich.

Grupė dalyvių ALT S-gos seime Philadelphijoje. Pirmoje eilėje iš kairės: Sąjungos garbės nariai A. 
S. Trečiokas su ponia ir adv. N. Rastenis su ponia. Rimo A. Dilbos nuotrauka

DIRVA

ALT S-gos vicepirmininkas inž. V. Mažeika Sąjungos seime Philadelphijoje skaito gautus sveikinimus. 
Kairėje sėdi seimui ruošti komiteto pirmininkas inž. V. Gruzdys, dėžinėje ALT S-gos pirmininkas T. 
Blinstrubas. Rimo A Dilbos nuotrauka

DARBINGAS ALT S-gos SEIMAS
ĮVYKĘS GEGUŽĖS 29-30 D. PHILADELPHIJOJE

(Tęsinys iš Nr.42)

ALT S-gos Seime Phi
ladelphijoje gegužės 29 
d. po S-gos pirmininko 
T. Blinstrubo kalbos, bu
vo pagerbti mirę sąjun
gos nariai.

"Nebe visiems Tauti
nės Sąjungos nariams 
lemta dalyvauti šiame 
dvyliktame Sąjungos sei
me, sakė valdybos vice
pirmininkas inž. V. Ma
žeika. Kai kurie Aukš
čiausiojo pašaukti ir iš 
mūsų išsiskyrė nukeliau
dami ten, iš kur jau ne
begrįžtama. Su pagarba 
mes minime ir minėsi
me juos, nes jie gyveno 
ir dirbo ne vien tik sau, 
bet savo organizacijai 
ir savo tautai.

Paskutinių dviejų me
tų laikotarpyje mirė se
kantys Tautinės Sąjun
gos nariai:

Juozas Dauparas, Vin
cas Gudaitis, Jonas Povi
laitis, Benediktas But
kus, Antanas Senikas, Do
mas Penikas, Vaclovas 
Alksninis, Adomas Las- 
tauskas, Karolis Grinta- 
lis, Bronius Buinys, Juo
zas Cesonis, Antanas Im- 
polėnas, Jonas Gasys, 
Stasys Orentas, AlfaLat- 
vėnas, Sofija Šešplaukie- 
nė.

Taip pat prisimename 
ir visus anksčiau miru
sius Sąjungos narius, jų 
tarpe buvusius Sąjungos 
pirmininką Antaną Olį, 
Motiejų Aukštikalnį-Col 
ney, Sąjungos garbės na 
rį Juozą Bačiūną ir prieš 
27 metus tragiškai žuvu

sį tautinės ideologijos 
filosofą-kūrėją, pirmąjį 
ir paskutinį Nepriklauso - 
mos Lietuvos Preziden
tą Antaną Smetoną”.

Susirinkimas visus mi
rusius pagerbė atsistoji
mu ir susikaupimo minu
te.

Pasiūlius, kad kapų . 
puošimo dieną būtų padė
tas Seimo vardu vaini
kas prie prezidento A. 
Smetonos karsto mauzo 
liejuje Clevelande, susi 
rinkimas vienbalsiai su 
manymui pritarė ir įga
liojo ALT S-gos Cleve
lando skyriaus valdybą 
šią pareigą atlikti. Kitą 
dieną seimo dalyviams 
buvo pranešta, kad toks 
vainikas Clevelande bu
vo padėtas, dalyvaujant 
būreliui žmonių.

Po dr. J. Balio, Naujo
sios Vilties redakto
riaus paskaitos "Tauti
nė idėja lietuviškos išei
vijos veikloje”, prie ku
rios smulkiau bus dar 
sugrįžta kituose Dirvos 
numeriuose, Sąjungos vi
cepirmininkas inž. V. 
Mažeika perskaitė at
siųstus sveikinimus sei
mui.

ALT S-gos seimą svei
kino:

• Lietuvos Diplomati
jos Šefas Stasys Lozorai * 
tis: "Gailėdamasis, kad. 
negaliu seime dalyvauti, 
nuoširdžiai sveikinu sei
mo dalyvius. Šia pažymė
tina proga linkiu Sąjun
gai tolesnio pasisekimo 
tęsiant darbą Lietuvos 
nepriklausomybės at
statymo byloje ir ugdant 
patriotinę vienybę už

sienio lietuvių visuome
nėje".

• Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas dr.
K. Bobelis: "Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjunga 
per daugelį savo veiklos 
metų yra atlikusi didelį 
ir reikšmingą darbą Lie 
tuvos laisvinimo baruo
se. Džiaugiamės Jūsų Są
jungos įskiepytu patrio
tiškumu ir išaugintais vi
suomenės veikėjais iš- 
rėžusiais gilią ir sekmin 
gą vagą lietuvių politi-

■
Lenkų tautinė šventė Chicagoje šį kartą galėjo mus net pra

džiugintu Kaip paprastai, jie iškilmingai demonstravo savo pre
tenzijas į mūsų Vilnių (o mūsų nereagavimas — tartum pateisina 
ir ugdo jų apetitus). Bet svarbiausias įvykis — pačioje iškilmių vir
šūnėje, žymiems svečiams stebint, iškilo žiaurios ir kruvinos muš- 
tynės...Tai tie mūsų kaimynai, kurie per šimtus metų skelbėsi esą 
už mus daug kultūringesni, kurie mus be paliovos vadino mužikais 
ir chamais, o mūsiškę kalbą niekino kaip "pagonišką" ir tik tvarte 
prie kiaulių tinkančią. Deja, pasirodė, kad jie ir už mus dar nekul- 
tūringesni. Tuščias puikybės burbulas kai kada subliūkšta pačiu ne
patogiausiu momentu.

• Darbininko geg. 19 vedamasis mini "Žiburius Brooklyne": mo
kyklų šventė, L. Fondo sueigos,naujųvertingųknygųatskridimas. Ir 
ta proga L. Fondui pabrėžtas vienintelis pageidavimas, kad "atrink
damas remtinus darbus, ypatingą paramą nukreiptų į mokyklinio bei 
priešmokyklinio amžiaus vaikams tinkamų knygelių organizavimą. 
Čia mūsų ateitis."

šitoks pageidavimas kartas nuo karto jau pas mus girdimas ant 
ra dešimtis metų. Per tą laiką mūsų kūdikiai gimė, užaugo, vedė ir 
— savų vaikų susilaukė... Bet nei šviet. vadovai rimtai susidomėjo, 
nei L. Fondas pajuto. Kodėl? Tiesiog nesuprantama, čia taip svarbi 
sritis, kad atsitiktinai ar tik retais protarpiais numetamo kyšio ne
gana. O dabar pas mus kitoms Švietimo bei kultūros sritims dėme
sys nemenkas: sukuriami, komitetai, šaukiami posėdžiai su ilgom 
svarstybom, užsukami vajai, dalinami tūkstančiai dolerių, subsidi
juojami kartais net abejotini arba tik ketinami rašyti veikalai, o — 
skaitiniai vaikams ir jaunimui vis lieka už tvoros.

• Baigėsi mokslo metai. Mokyklėlės ruošė išleistuves su gra
žiom iškilmėm, dainom, vaidinimėliais. Kai kur išleistas ir mokyk
los spaudinys. Baigiantiems teikta įvairių dovanėlių. Bet tos dova
nos, nors ir ilguose aprašymuose spaudoj, nė neįvardijamos -- ma
tyt, nežiūrėta rimtai į tą dalyką, tik atkišta kas pasitaikė, kas iš ša
lies, gal būt, dykai gauta. Kodėl Sviet. centrai nesuplanuoja prasmin
giau? Tiesa, rodos pora mokyklų, kaip spauda rašo, visus baigian
čius apdovanojo gera, specialiai parinkta ir nupirkta knyga. Tai jau 
pagirtinas atvejis, visom mokyklom pasektinas. Tačiau ir čia, be 
visuotinesnio plano vykdant, atsitiko stambi spraga: visiem jaunuo
liam duota tokia pati knyga. Juk jie čia pat tarpusavy apžiūrėjo do
vanas, ir jiems liks apie mūsų raštiją siauras, menkutis vaizdas — 
iš viso likęs pas mus tik vienas rašytojas su vienu kūriniu... Antra, 
praleista proga savą raštiją populiarinti, įvairesne literatūra jau
nuolius tikriau sudominti, patraukti. Mokslo suolas draugus suriša, 
jie per vasarą ir vėliau bendrauja, sueina ir — knygom keičiasi, įs
pūdžius aptaria. Vietoj vienos vienintelės knygos buvo verta atosto
gų laikui pagundyti bent keletu knygų (arba kiekvienam vis kitokia). 
Vaikų Įvairūs skoniai, tegu apžiūri vienas kito dovaną su domesiu, 
tegu svarsto ir lygina, tegu sau patinkamesnę Įsidėmi. O gauti vi
siems tą pačią, lyg valdišką uniformą — savaime jau ir toji knygą 
netenka pusės vertės. Taip tad atsitinka, J<ai nėra iš vadovų rimtes
nio plano, daroma atsitiktinai, kaip kam į galvą ateina. O čia, išlei
džiant baigiančiuosius, yra gera proga dar sykį jaunuolį jautriau pri
rišti prie savos knygos.

• Siūoma į lit. mokyklas įsivesti visuomenės mokslus. Labai ge 
ra mintis. Ypač jei bus mažiau teorijų, o daugiau praktinės medžia
gos. Tačiau pirmesnis dalykas, t.y. pats pagrindas viskam — įpra
tinti moksleivį į lietuvišką skaitymą iš viso. Pradėti tik nuo leng
vutės lektūros, linksmų įvykių, gyvų nuotykių, beletristikos gabalų. 
Bet mes jaunimui skaitinių neturime. Ir neįpratinus Įtinkamos lek
tūros skaitymą, nepatraukus prie lietuviškos knygos, tiesiog imti 
jaunuolį tempti į visuomenės mokslus, tai būtų lyg mėginti anot 
priežodžio — Nuo stogo taikytis stačiai Į čebatus įšokti!

___________ Nr. 43 — 3 
niame gyvenime ir susi 
tvarkyme. Aiški, tauti
niai stipri ir prasminga 
Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos pozicija 
kovoje su Lietuvos oku
pantu, įrodo Jūsų solida 
rūmą, siekiant lietuvių 
laisvo apsisprendimo sa
vo gyvenimo santvarkai. 
Amerikos Lietuvių Tary
bos vardu man yra dide 
lė garbė pasveikinti Jū
sų Sąjungą sukaktuvinio 
seimo proga, palinkėti 
geriausios sėkmės Jūsų 
užsibrėžimuose ir taip 
pat išreikšti padėką už 
Jūsų nenuilstamą rėmi
mą ir aktyvų dalyvavi
mą Amerikos Lietuvių 
Tarybos darbuose".

• Lietuvos Laisvės Ko 
miteto pirmininkas V.Si
dzikauskas: "Malonėkite 
perduoti sukaktuviniam 
ALT S-gos seimui mano 
ir Lietuvos Laisvės Ko
miteto geriausios sėk
mės linkėjimus".

• Lietuvos Atstovas J. 
Kajeckas: "Su pasigėrė
jimu seku ALT S-gos 
veiklą lietuvybės išlaiky
mo ir Lietuvos laisvini
mo reikalais. Džiau
giuos, kad Jūsų Sąjungo
je vyrauja vieningumo ir 
tautinio solidarumo dva
sia, kuri padeda Jūsų 
veiklai būti sėkminga. 
Linkiu ALT S-gos Sei
mui sėkmės ir Sąjungai 
nepalaužiamo ryžto pra
turtinti veiklą šauniais 
darbais, kurie prisidėtų 
prie Lietuvos tikrosios 
laisvės atgavimo priarti
nimo".

(Bus daugiau)
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lietuvių

Autoriaus pasta
ba: Straipsnyje reiš
kiami tik mano pa- - 
ties asmeniniai įsi
tikinimai, už ku
riuos tik aš esu at- 
s akingas. Li etų vių 
Jėzuitų vadovybė, 
apie šį straipsnįpir- 
mą kartą sužinosian
ti iš šių spaudos pus
lapių, neturėjo pro
gos čia dėstomų min
čių nei patvirtinti, 
nei atmesti.

**♦

Gegužės 29 d. įvyku
sios demonstracijos Chi 
cagoje ir vysk. V. Briz- 
gio bei Chicagos klebo
nų viešas pareiškimas 
tuo reikalu spaudoj (žr. 
Drauge, V.28) naujai at 
kreipia mūsų dėmesį į 
bent 4 metus besitęsian
tį skaudulį. Tie įvykiai 
išeina iš vietinio pobū
džio ribų ir atsistoja 
kaip visuotinis pavyz
dys, prie ko priveda žmo 
nių balsą kliudančios sie
nos Katalikų Bažnyčioj 
ir žmonių pastangos tas 
sienas griauti.

Tokių įvykių negalima 
išleisti iš akių, giliau jų 
nepergalvojus. Patirtis 
yra brangi. Tuo labiau, 
kadangi tokia skaudi. Jie 
moko išminties. Ir lai
kas jau pasimokyti. Va
landa jau ir taip vėlyva. 
Demonstracijų nebūtų bu
vę, jei būtų buvę galima 
susikalbėti, kaip dera 
Bažnyčioj, krikščionių 
bendruomenėj. Deja, tik
rai nuostabu, kad kai kas 
dar jaučia reikalą pova- 
tikaninėj Bažnyčioj im
tis demonstracijų kaip 
priemonės pareikšti 
žmonių norus bažnyti
nei vadovybei. įvykiai by
loja apie vieną sieną, 
žmonių norus...., kitą šie 
ną... ir žmonių užsispy
rimą.

PIRMOJI SIENA

Chicaga yra lieuvių 
sostinė Amerikoj. Lie
tuvių daug. Visuomeni
nis gyvenimas judrus. 
Nuo seniau čia yra visa 
eilė lietuvių parapijų, ki
tokių įstaigų ir kapinės.

Ligšiolinė bažnytinė 
santvarka — monarchi
nė: kaip popiežius Baž
nyčios galva, taip vysku
pas — vyskupijos, o kle 
bonas — parapijos. Val-

Lietuvių studentų sąjungos Detroito skyriaus studentai vieno susirinkimo metu, šiuo metu jie platina 
automobilių plakatus — bumper stickers "Lithuania Wants Freedom”. K. Sragausko nuotrauka

ŽMONIŲ NORAI, SIENOS IR 

DEMONSTRACIJOS
Pergalvojant įvykius, liečiančius Sv. Kazimiero

apines Chicagoje
Kun.

dymo dvasia — dogma-r 
tiška. Administracija — 
centralizuota. To pasė
koj — visų katalikų, net 
ir mažumų, parapijų ir 
kapinių finansus ir patį 
likimą tvarko vyskupas, 
o su juo ir po juo — kle
bonai. Kol į žmones ir į 
jų reikalus atsižvelgia
ma, ne taip blogai. Bet...

Prieš keletą metų Chi
cagos arkivyskupijos ka
pinių administracinė va
dovybė nutarė kapinėse 
kai ką pakeisti — finan
siniais sumetimais. Ne 
dėl to, kad pinigų būtų 
trūkę, bet kad daugiau 
pinigų sutelktų (ne "biz
nio” reikalais; juk pini
gų arkivyskupijai visa
da reikia). Tik viena pa
miršo — žmones. Nepa 
sistengė sužinot, kaip į 
pakeitimus reaguos žmo
nės, kurie kapinėse yra 
palaidoję ar dar laidos 
savus. Rodos, čia žmo
nių nusistatymas nebuvo 
svarbus.

Bažnytinė santvarka, 
kurioj nėra palikta gali
mybės tikintiesiems sa
vo pageidavimus pareikš
ti, ir bažnytinių (šiaip ge 
ros valios) pareigūnų be 
atodairus funkcijonavi- 
mas, pamirštant atsi
žvelgti į tinkinčiuosius 
— štai pirmoji siena.

ŽMONIŲ NORAS IR 
UŽSISPYRIMAS

Na ir įvedami finansi
niais sumetimais padik
tuoti pakeitimai lietuvių 
kapinėse. Lietuviams ne
patinka. Ne vienam, ki
tam, bet šimtams ir tūks
tančiams. Jų brangių as
menų laidojimas pasku- 
tinėn poilsio vieton turi 
būti pagal jų nuotaikas. 
Žmonės pavieniai ima 
reikšti nepasitenkinimą 
administracijai. Nepa
deda. Atsiranda žmonių, 
kurie nepasitenkinan
čius ima telkti ir organi
zuoti.

Nuostabu ir nenuosta
bu, kad organizavimo 
imasi ne kokia oficiali 
katalikų pasauliečių or
ganizacija. Nuostabu, 
nes, rodos, tokiai orga
nizacijai derėtų rūpin
tis tikinčiųjų reikalais. 
Nenuotabu, nes kažkaip 
suvoki, kad "organizaci
niai” katalikai ramūs, 
taktiški, kuriems kaž- 

ęstutis Trimakas 
kaip "nepatogu” šiauštis 
prieš Bažnyčią. Organi
zuoti imasi žmonės, ku
rie eina prie reikalo "be 
ceremonijų”. Jei būtų į 
jų pirmuosiuose raštuo
se išdėstytus prašymus 
nedelsiant atsižvelgta, 
demonstracijų nebūtų 
buvę. Bet pirmąją sieną 
dar dengė antroji.

ANTROJI SIENA

Antrosios sienos fak
tiškų pavyzdžių daug. Su
minėsiu tik du. Štai, tuo 
metu įvyksta Lietuvių Ku - 
nigų Vienybės Chicagos 
skyriaus susirinkimas. 
Jame kalbama, kaip Va
tikano II Suvažiavimas 
sudarė galimybes Baž
nyčiai atsinaujinti, kaip 
atsinaujinama ir ten, ir 
ten, ir dar ten... Liko pen ■ 
kios minutės einamiems 
reikalams. Pirmas pa
prašau balso: "Šiuo metu 
Chicagos tikinčiųjų lietu
vių didžiausias rūpestis 
yra Šv. Kazimiero kapi
nių reikalai. Mes, kaip 
Chicagos lietuviai kuni
gai, turime arkivyskupą 
painformuoti raštu, koks 
yra daugelio tikinčiųjų 
noras kapinių reikalu".

"Revoliucija, tai revo 
liucija", užkerta prel. 
Černiauskas. "Kapinių 
klausimu tik mes trys te - 
galim kalbėti". (Tuos 
tris sudarė jis pats, kaip 
vienintelis atstovavęs 
lietuvių parapijų klebo
nus arkivyskupijos visų 
kapinių vadovybėj ir dar 
du klebonai - patarėjai 
šv. Kazimiero kapinių 
reikalais).

Dypukų kunigų' tarpe 
jaučiamas pritarimas 
mano pasiūlymui. Du- 
trys iš jų viešai prita
ria, tačiau prel. Čer
niauskas ir kiti panašūs 
pareiškia, jog nėra rei
kalo apie tai nei praneš
ti, nei kalbėti. Susirin
kimas tuoj baigiamas. 
Čia pat vysk. Brizgys pa
sikviečia mane ir kitus 
du-tris, užtarusius žmo
nes, ir ima nuodugniai 
aiškinti, kaip tie arki
vyskupijos jau padaryti 
pakeitimai buvo būtini 
ekonominiais sumeti
mais.

Antras pavyzdys. Man 
atitaisius amerikiečių 
katalikų spaudoj klaidi
nančias žinias (žr. "The 

Register", 1967.XII.24ir 
1968.1.7), man telefonuo- 
ja ir tuoj aplanko vienas 
kunigas, arkivyskupijos 
kapinių administracijos 
pareigūnas. Iš jo kalbos 
matau, kaip iki to laiko 
klaidinama kapinių admi
nistracinė vadovybė "ne 
didelės nacionalistų gru
pės sukilimu". Patvir
tinu, kad tų pakeitimų no
ri daug tikinčiųjų lietu
vių. Man prispyrus, jis 
pripažįsta, kaip nesu- 
maniai arkivyskupijos 
administracija elgėsi, 
leisdama vienam klai
dingai informuojančiam 
klebonui atstovauti visus 
lietuvius.

Taip antrąją sieną 
žmonių pageidavimams 
pareikšti buvo pastatę:

1) prel. Černiauskas 
vienintelis tiesioginiai 
"atstovavęs" lietuvius 
klebonus kapų adminis
tracijos centrinėj vado
vybėj, bei du patarė
jai - klebonai, 2) galią 
turėjusieji anam Chica
gos kunigų susirinkime 
atmesti pasiūlymą už
tarti tikinčiuosius ir 3) 
teikėjai klaidinančių in
formacijų apie "mažą na
cionalistų lietuvių grupe - 
lę".

Ir stebėtina, kad tie, 
kuriems pagal jų bažny
tines pareigas turėjo la
biausiai rūpėti tikinčių
jų tautiečių pageidavi
mai, daugiausia bandė nu
malšinti "revoliucijas" 
ir užstoti amerikiečių ar
kivyskupijos ekonomi
nius sumetimus.

ŽMONIŲ 
UŽSISPYRIMAS LAIMI

Kapinių vadovybė del
sė, gal taktikos sumeti
mais, o gal palaikoma 
klaidinančių informaci
jų. O žmonės nebuvo lin 
kę delsti. Todėl ir su
ruošė demonstracijas.

Sunku pasakyti, kas ga
lutinai paveikė kapinių 
administraciją patenkin 
ti žmonių norus: ar įsi
tikinimas, kad daug žmo
nių nori, ar pačios de
monstracijos. Greičiau
sia — demonstracijos. 
Vienaip ar kitaip, tai bu
vo atsiekta užsispyrusių 
žmonių pastangomis pra
laužti sienas, pastatytas 
prieš žmonių pageidavi
mus.

Kas liečia aną viešą 
Vyskupo ir klebonų pa
reiškimą, tai nei to pa
reiškimo, nei demons
tracijų nebūtų reikėję, 
jei prieš kokius 3 metus 
su tais pačiais parašais, 
kuriais dabinasi dabar
tinis pranešimas, arki
vyskupui būtų buvęs pa
siųstas raštas apie fak
tą kad daug lietuvių ka
talikų nepatenkinti ir pa
geidauja pakeitimų šv. 
Kazimiero kapinėse. Ka
da nebūtų buvusios ant
rosios sienos, nebūtų li
kę nei pirmosios.

Dabartiniame rašte gi 
tvirtinama, kad pasira
šiusieji palaiko "Kardi
nolą ir kapinių vadovybę 
jų pastangose išlaikyti ir 
apsaugoti lietuvių ir kata
likų tradicijos". O iš kur 
tos pastangos atsirado, 
jei ne išjudintos tų "ne
įgaliotų" ir "neatstovau
jančių" žmonių pastango
mis? Faktai rodo, kad 
jie vis dėlto atstovavo 
daugelio tikinčiųjų lie
tuvių katalikų balsą.

AR NEATSIRANDA 
TREČIOJI SIENA?

Vis dėlto dar vienas 
dalykas kelia rūpesčio.

J. GRAUDA

Apie aukštąją tarybinį 
matematiką

Savaime aišku, kada atvyko Amerikon viešna
gėti matematikas Vytautas Statulevičius, išeiviškai 
liaudžiai buvo įdomu — ką svečias iš Kapsuko var
do universiteto paskelbs viešuomenei? Kaip aukšta
sis svečias sueis su išeiviška liaudimi? Ar matema
tikas nešioja Pitagoro kelnes? Ar jis pramogau
ja, kaip su keglėmis, su Archimedo apskritimais?

Savaime aišku, išeiviškoji liaudis nesidomėjo, 
ką tars matematikas apie integralus, variacinę 
skaičiuotę, analizinės geometrijos triukus. Jeigu 
svečias sudirbtų ir Einšteino reliatyvybės formu
lę — išeiviškoji liaudis — nė krust! Tai jau tary
binės matematikos privilegija džiaugtis irtriumfuo 
ti.

Išeiviškai liaudžiai, sutapusiai su savo siaurais 
interesais, įdomu kas kita. Įdomu gi štai kas: ar pra
eis tylomis Kapsuko mokslainės pažiba pro išeiviš- 
kos matematikos lygtis? Ar nepritaikys jis tarybi
nės diferencinės skaičiuotės lietuviškiems integra
lams bei radikalams? Ar jo integralinės skaičiuo
tės išvestinės nenutrūko nuo lietuviškų koeficientų ir 
limitų?

Buvo smagu ir įdomu sugauti viešnagėn vyrą iš 
tarybinės matematikos pasaulio.

Susitikęs su išeiviška liaudimi tarybinis mate
matikas Vytautas užėmė aiškią Archimedo pozą, su 
kuria antikinis matematikas sutiko romėnų barba
rus:

— Noli tangere circulos meos!
Tai reiškia: nekišk nosies į mano reikalus! 
Klyk, paklyk, juokėsi svečias iš išeiviško kvai

lumo vadinti savo tėvynę "okupuota Lietuva".
— Lietuva yra laisvut laisvutėlė, — tvirtino ma 

tematikas. — Tai jūs esate savo įsikalbėjimo ir 
prietarų okupuoti. Tai reikia jus išlaisvinti iš jūsų 
patologinio politikavimo. Klyk paklykt! Jūsų vaduo
tojai turi jus laisvinti iš jūsų kvaištelėjimo.

Čia pakilo iš vietos vienas iš pakvaišėlių, ir 
sako:

— Turime faktą: rusai priėjo prie Baltijos ir 
okupavo Lietuvą.

Matematikas Vytautas žinojo atkirtį.
— O kad kunigaikštis Vytautas girdė savo žir

gus Juodojoje jūroje, ar jis nebuvo Rusijos okupan
tas? Kodėl jūs to kunigaikščio nevadinate okupantu? 
Istorijoje nėra faktų, kad rusai kviestų Vytautą jo
dinėti Rusijos plotuose. Gi Lietuvos liaudies seimas 
deklaravo norų įsijungti į Tarybų Sųjungų. Aukštoji 
politika, kaip aukštoji matematika, nemėgsta diletan 
tų. Rūpinkitės savo išeiviškais reikalėliais. Aukš
toji nacionalinė politika ne jums. Noli tangere cir
culos meos! (Reiškia, nekiškite nosies kur jums ne 
tinka!)

Matematikas apžvelgė auditoriją, ir pridūrė:
— Pažiūrėkite į mane. Ar aš esu okupuotas? 

Ar aš esu pavergtas? Kur noriu, ten važiuoju. Su 
kuo noriu, su tuo kalbu...

Čia pakilo iš vietos vienas žmogelis, ir pasa
kė:

— Pažiūriu aš į tave, Vytautėli, ir matau pro 
pitagorines kelnes labai jau nešvarius tarybinius 
apatinius...

Suėjimas suiro. Vieni kikeno, kiti kitaip muis
tėsi. Gal taip sakyti svečiui buvo jau ir per kieta.

Kiekvienas liko su savo principu: noli tangere 
circulos meos!

Atkištos sienos iššaukia 
kartėlį tiems, prieš ką 
sienos pastatytos. Iš to 
kartumo gali iškilti kita 
siena. Jei trečiosios sie
nos dar nesusidarė, tai 
tikrai vis dėlto ženklai 
rodo, kad yra didelis pa
vojus. Vienas tokių ženk 
lų — tai naudojimas ne
tiesos, būk tai, dalis šv. 
Kazimiero kapinių buvo 
"pavogta" mokyklai pa
statyti. Tokią taktika 
mažina pasitikėjimą.

Užsispyrę pramušti 
sienas gali nebesustoti, 
net jei jau plyšys pada
rytas. Arkivyskupijos ka
pinių administracija 

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės 
New Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

OCEAN CITY
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

daug kur nusileido ir pa
sauliečių lietuvių įsilei
do. Ar nevertėtų daugiau 
bandyti išnaudoti tas ga
limybes?

***
Vienas svarbiausių Va

tikano II susirinkimo nu
tarimų lietė nuoširdaus 
pokalbio įvedimą visuo
se Bažnyčios sluoksniuo
se. Kai kur, kai kuriose 
srityse toks pokalbis yra 
prasidėjęs. Ar po šio 
skaudaus pasimokymo 
nebūtų galima pradėti 
kažką panašaus ir Chi- 
cagoj šv. Kazimiero ka
pinių reikalu?
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DANUTĖS STANKAITYTĖS PIRMASIS 
REČITALIS CHICAGOJE

Danutė Stankaitytė, 
puikus lyrinis-dramati- 
nis sopranas, išaugo išei 
vijoje. Šiuo talentu lietu
viai džiaugiasi ir didžiuo
jasi, nes ji savo dainavi
mo karjeros kelyje yra 
į mūsų kultūrinį gyveni
mą įnešusi daug ir švie
sių pragiedrulių ir puo
selėjusi dainos meną. Da
nutės Stankaitytės, kaip 
solistės, gyvenimas yra 
spalvingas, veikla šako
ta ir atsiekimai dideli. Ji 
dainavo ne tik Chicągos, 
bet visų didžiųjų lietuvių 
kolonijų lietuviams Ame
rikoje ir Kanadoje. Ji 
nuo pat Chicągos Lietu
vių Operos gimimo die
nos suaugo su šiuo ryž
tingu vienetu ir yra dai
navusi dešimtyje Chica- 
gos Lietuvių Operos 
statomų operų pagrindi
nius vaidmenis.

Tad žinia, kad birželio 
mėn. 12 d. Chicągos mies
to centre, Orchestra 
Hali, ruošiamas solistės 
Danutės Stąnkaitytės pir
mas rečitalis Chicagoje, 
džiugina chicagiečius ir 
apylinkių lietuvius. Ji 
dainavusi svetimose ko
lonijose daug kartų, ta
čiau savoje lietuvių sos
tinėje jos rečitalis ruo
šiamas pirmą kartą. Tad 
daugeis su smalsumu 
klausia, kokios apim
ties , kokie kūriniai ir ko 
kių koiuyuz.1 Lujl lų i cčita- 
lyje bus atlikti.

Rečitaliui artėjant, 
turėjo progos valandėlę 
pasikalbėti su šia miela, 
lieuvių pamilta, talentin
ga solite.

— Gal kiek pažvelki
me į jūsų netolimą pra
eitį, prisiminkime jūsų 
gyvenimo pirmuosius sa
varankiškus žingsnius. 
Įdomu pažinti iš arčiau?

— Kilme esu šiaulie
tė. Maža pasitraukiau į 
tremtį, vos pradėjus gim
nazistės dienas mieloje 
tėvynėje. Hanau užsklei- 
džiau gimnazijos baigi
mo rūpesčius. Frankfur
te porą metų studijavau 
kalbas, literatūrą ir 
psichologiją. O vėliau pa
kėliau sparnus į užjūrį, 
ieškodama ramesnio gy 
venimo.

— Jau Hanau jūsų vie- 
namžės sakydavo, kad tu
rite labai stiprų balsą. 
Kas paskatino pasukti į 
dainos meno pasaulį?

— Pradėjau tada dai
nuoti Dainavos ansambly
je. Patiko. Ansamblio di
rigentas St. Sodeika pa
stebėjo mano balsą ir 
nuoširdžiai mane skati
no domėtis dainavimu. 
Jis pradėjo lavinti ir ma
no balsą. Sekėsi. Pami
lau dainą ir jai skyriau 
išskirtiną dėmesį. Esu 
dėkinga pirmajam ska- 
tintojui a.a. St. Sodeikai. 
Jis dalinai lėmė ir mano 
ateitį.

— O po to kur teko 
studijas tęsti?

— Kurį laiką mokiau
si pas J. Butėną. 1949 m. 
atvykau į šį kraštą, ap
sigyvenau Chicagoje. 
Dainavimo studijas tę
siau pas A. Dičiūtę-Tre- 
čiokienę. Bendrąjį mu
zikos mokslą ėjau pas A. 
Kučiūnų ir VI. Jakubė- 
ną. Kaip matote, mano

JURGIS JANUŠAITIS

nuoširdžiausieji mokyto - 
jai buvo lietuviai. Daug 
patirties įgijau dainavi-

9

Sol. Dana Stankaitytė

mo studijas tęsdama pas 
Metropolitan operos sol. 
Bianką Saroyą.

— Gal ką iš pirmųjų 
bandymų, viešų pasirody 
mų, pirmųjų koncertų 
prisimintumėte?

— Studijuodama dai
navimą, palaipsniui daly
vaudavau ir koncertuo
se. Pirmas mano viešas 
pasirodymas bene buvo 
Butėno studijos koncer
te, Chicagoje, Lietuvių 
auditorijoje, drauge su 
V. Liorentu, J. Vazneliu,
L. Stepaitiene ir kitais. 
Prisipažinsiu, liko at
mintina diena.

— Gal menate kiek tu
rėjote koncertų ir kokio
se kolonijose?

— Vargiai besuskai- 
tyčiau kur ir kiek kartų 
esu davusi koncertus. 
Tikrai jų būtų daug. Esu 
koncertavusi, be Chica- 
gos, New Yorke, Detroi
te, Clevelande, Los An

OCTOPUS SOV1ET1CUS V1G1LANTE
(SIMUI KUDIRKAI)

Sopuliu sukniumba saulė 
ties kruvinai raudonu randu, 
kuris žmonijos veidą perrėžia pusiau ...

Gedėkit liūdesiu graudžiu — 
žmogus 
žvėries — homunkulo sovietiško 
siurbiko octopus kabliais 
apsmaugiamas ir dobiamas, 
krauju kryžiuojamas

Atlanto Vigilante, 
ties pat Kolumbo laisvės švyturiais!

* * #.

Į gėdos purvą gniūžta 
viso pasaulio išdidusis veidas:
— Kur toji 20-to šimtmečio garbė — 
žmogiškos civilizacijos viršūnė?

Mėnulį — tolimas padangių planetas 
jau tavo koja pėdomis atženklina, 
bet žmogų brolį leidi nukankinti — 

gyvą dalbomis daužyti, 
tūkstančiais sopėjimų kapoti 
ir — šaltai tylom šalia stebėti...

* * *
Jau pusė ORBIS — octopo naguos apgniaužta;
Europos vidury Berlynas 
skauduliu pūliuoja daugel metų — 
už teisingą buitį, už gyvybės kvapą 
kankinys klupsčiom per kraujo klaną brenda ... 
Deja, šviesiam dienovidy bėglys —

tartum velnio žaidime tyra vėlė, 
arba karališkoj medžioklėj stirna — 

šūvis mirtinas tiesiog į širdį sminga... 
O minių didžiūnai ir tautų valdovai 
ikros vaišėse derybas žmonėmis — nuplauna šampanu 1

* * *
Veltui Rytuose aušros belaukią broliai — 
jau pusė šimtmečio ten dūsta tautos, 
komunizmo kraupuliu užvožtos aklinai...

Ukrainai, Estai, Latviai, Vengrai čekai, 
žalioji LIETUVA!

Ten daug grandinėmis apkaltų, 
nukankintų, sukapotų ir pakartų, 
prievarta, melu, šmeižtais nužmogintų, 
nežinomuos kapuos užkeiktų ...
Rusų Sibiras tremtinių kaulais klotas ...

O žmogus ten skerdžiamas sodriai — 
lyg galvijiena kremlinių satrapų puotai...
Caro Ivano žiauriojo smogikų kirviai, 
Džiugašvilio sadizmu išaštrinti — 
pjautuvo ir kūjo kankinystės menas ...

* * *
Dabar žinai, Pasauli SAPIENS, 
kieno kraujuotas delnas tiesia taiką —

PEACE SOVIETICA?
Pažvelk, nuo Baltijos krantų Atlantas 
kraujo putomis pursloja, šniokščia ...
— Šiandien matėte visi siaubingą reginį, 
lyg Sofoklo scenoje šiurpi žūtis:

Sovietskaja Litva ...
Ten Kudirka Simas — 
laisvės ilgesio gyva auka, 
dobiamas pasauliui klaikiai šaukė: 
— O God!.. O help me! Help!..

geles, Omahoje, Bosto
ne, Toronte ir kitur.

— O rečitalių?
— 1963 m. Bostone. Ir 

antras bus Chicagojebir
želio 12 d.

— Jūs dainavote Lietu
vių Operos statomose 
operose. Kokios operos 
ypatingai buvo prie šir
dies?

— Pastebėsiu, kad Lie
tuvių Opera mane džiu
gina. Joje dainavau de
šina tyj operų: Rigoletto, 
Trubadūras, Carmen, Ai
da., Tosca, Gražina, Fide
lio, Likimo Galia, Dana 
ir Reąuiem. 1958 m. dai 
navau The American Ope 
ra Co. statomoje opero
je Cavalleria Rusticana 
Santucos vaidmenį. Vi
sos šių operų pagrindi
nės partijos man buvo 
mielos, tačiau atmintin 
įsibrėžė Likimo Galia, 
Reąuiem.

— Gal ką iš didžiųjų 
koncertų atmintumėte?

— Viena iš gražiųjų 
koncertų menu 1969 m. 
įvykusį Lincol Center, 
New Yorke su New Yor-

(Nukelta į 6 psl.)

Bet aplinkui stūkso žmonės — lyg ne žmonės 
(Judo vardas amžiams rėžiasi kaktoj)...
— Kodėl gi niekas piršto nepajudino 
beginklį brolį — laisvės šauklį globti 
iš Maskvos ryklių pabaisos kilpos?
— Ar pasaulio sąžinė nesruvo siaubuliu,
kad — Kaino prakeikties sau žymę nupelnei?..

# ♦ *

Saulės vėliavą visiem kadais nešei, Amerika! 
Šiandien gėdoje gniužai apnuoginta —

išdavystė Vigilanto denyje
Laisvės Statulai krauju nutaškė kaktą — 
kas nuplaus?

žmonijos akyse viešai galabytas Kudirka 
kankinio balsu dar doro teismo šaukias —

per Ameriką, per apvalą pasaulį aidi
Sovietų smaugiamo lietuvio šauksmas — HELP!

— Prabusti veidmainiams iš savanaudžių guolio, 
iš puotų su krauju raudonais tostais,
iš sandėrių, draugysčių su žmogžudžių gaujom,

kur gyvybė brolio — tik valiutos prekė, 
paplautos plekšnės neverta ...* * *

Laikrodžio rodyklė baugiai dvylikon artėja ...
Tau laikas, laikas tvoti 
Kremliaus Hydrai kietą kirtį — 
GANA!

Raigardas (Dolorosus)

MINTYS APIE TEATRĄ
(Aktorės - režisie
rės Zitos Kevalai- 
tytės - Vis ockienės 
paskaitos, skaitytos 
Lietuvių Tautinių 
Namų sekmadienio 
popietėje, 1971. iv. 
25 santrauka).

Vaikams apie teatrą 
kalbėčiau vienaip, jauni-

Zita Kevalaitytė-Visockienė 
sekmadienio popietėje Lietuvių 
Tautinių Namų bdstinėje, Chi
cagoje skaitė paskaitą apie te
atrą.

Arvydo Grybausko nuotrauka

mui kitaip, o jums dar 
kitaip. Visokiu atveju, ta
čiau pačiam kalbėtojui 
turi būti aišku, ”kas yra 
teatras?” Deja, turiu iš 
anksto prisipažinti — 
man šis terminas ir juo 
apimama sąvoka šiandie 
ną yra neaiški... Kai aš 
buvau jauna, šįklausimą 
atsakyti, šią sąvoką ryš
kinti man nebuvo jokių 
kliūčių! Metų bėgyje, ste
bint kitus dirbančius te
atrinį darbą, stebint mil
žinišką teatrinę techniką 
iki televizijos imamai, 
matant ir girdint didžią
sias pasaulio teatro gar
senybes, ar tai būtų ope
ros solistas, ar baleto 
šokėjas, ar mažosios 
scenos menininkas, ma
noji pažiūra į teatrą kas 
kart keitėsi. Todėl ma
nieji pasisakymai bei 
samprotavimai čia su ju
mis, tėra mano požiūris 
į meną ir meniškas ver
tybes, mano asmeniškas 
skonis, išsivystęs per ei
lę metų. Ar mano skonis 
geras ar prastas, ar aš 
esu teisi ar klaidinga, tai 
nėra esminis reikalas. 
Šiandieną jūs čia esate 
nevienodos nuomonės 
apie mane, kaip meninin 
kę. Kai aš baigsiu kalbė
ti, jūs, ko gero, susidary
site sau visiškai skirtin
gą nuomonę apie visą tai, 
ką aš aptarsiu.

Leiskim, kad jūs imsi
te ir patikėsite šiandieną 
viskuo, ką aš jums kal
bu. Vėliau begalvodami 
ir besvarstydami jūs, 
galbūt, kai ką^priimsite, 
o kai ką atmesite iš ma
no tarimų. Ir tai bus vi
siškai natūralu. Bet šiuo 
momentu, čia, salėje, 
jeigu bent 90% tikėsi
te tą, ką aš kalbu, man 
tektų kreditas kaip kal
bėtojai - menininkei, tu
rinčiai gabumą uždegti 
ir įtikinti klausytojus, 
nors toji kalba ir nebū
tų pilnutinė tiesa... Kai 
klausytojas trumpam mo
mentui pajėgia priimti 
nesąmonę ar melą, kaip 
tikrovę, tas momentas, 
pagal mano meniškąjį su
pratimą, ir sudaro pa
grindinį skirtumą ir es
mę meniškoms verty
bėms. Kas yra tas mo
mentas ir kaip jis vadi
nasi, aš nežinau, bet aš 
jį jaučiu ir manau, kad 
ir kiti jį jaučia. Tas mo
mentas nepakartojamas!

Individualiam meninin
kui kūrėjui šis momen
tas skaitomas jo talentu, 
kūrybine ugnimi ir kitais 
vardais. Bet ar visuomet 
kūrėjas, turėdamas kal
bamus privalumus, pa
siekia menišką tikrovę? 
Nė. Ne kiekviena talen
tingo rašytojo knyga yra 
literatūrinis šedevras. 
O kaip būna su meni
ninkais, kurie dirba gru
pėje ir priklauso nuo ki
tų menininkų? Kiekvie
nas jų gali išreikšti sa
ve tik bendram darbe, 
kurdami bendrą spektak
lį.

Koncertas ir jame 
dainuoja keli solistai ir 
jie visi labai geri. Ta
čiau vienas jų kažkuo sky 
rėsi iš kitų, kas patraukė 
tavo, kaip žiūrovo, klau
sytojo dėmesį. Apie jį il
giau mastai, ilgėliau 

(Nukelta į 6 psl.)
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Tirs prievartinę repatriaciją į Sovietą Sąjungą
JAV Kongreso, Atst. Rū

mų narys John M. Ash- 
brook, iš Ohio valstijos, š. 
m. balandžio 22 d. Atst. Rū
muose pasiūlė Rezoliuciją 
399, kuria siūloma Rūmuo
se sudaryti komisiją ištirti 
JAV įstaigų įvykdytą karo 
belaisvių bei civilinių asme
nų prievartinę repatriaciją 
į Sovietų Sąjungą, antrojo 
pasaulinio karo metu ir jam 
pasibaigus. Rezoliucijos pro 
jektas perduotas A. Rūmų 
taisyklių (rules) komitetui.

Atst. Ashbrook savo kal
boje plačiai palietė Simo 
Kudirkos išdavimo rusams 
įvykį ir pažymėjo esant tei
giamu dalyku tai, kad šis 
gėdingas jvykis buvs tiria
mas įstaigų bei surašyta 
šimtai tyrimų, apklausinė
jimų puslapių.

Ashbrook šį įvykį palygi-

Stankaitytės 
rečitalis...

(Atkelta iš 5 psl.) 
ko Philharmonijos or
kestru, diriguojant Vyt. 
Marijošiui.

— Truputį norėtume 
susipažinti su jūsų reči
talio dabartine progra
ma? Ar bus reprezentuo 
jama ir lietuvių kompo
zitorių kūriniai?

— Programai parin
kau pasaulinių daininin
kų rečitaliuose dainuoja 
mus kūrinius komp. Mar
celio, Gluck, Schubert, 
R. Strauss, R. Wagnerir 
lietuvių komp. V, Jaku- 
bėno, J. Kačinsko ir kon
certą baigsiu R. Hame- 
mann, E. Horsman ir 
Verdi kūryba. Programa 
apims klasikus, romanti
kus ir modernistus.

— Koncerte girdėsi
me tik dviejų lietuvių 
komp. kūrybą, kas lėmė 
šių komp. kūrybą pasi
renkant?

— Jakubėno kūrybą 
mėgstu. Be to jis yra 
vienas iš pajėgiausių mū
sų kūrėjų, tad jį aplenk
ti būtų nuodėmė. Gi J. 
Kačinskas kaip tik repre
zentuos modernų menąo

— Tokiam dideliam 
koncertui pasiruošti rei
kia laiko. Ar seniai tam 
tikslui atsidėjote?

— Nuo praėjusių metų 
rudens. Dirbame drauge 
su muz. Alvydu Vasai- 
čiu, kuris ir rečitalio 
metu man akompanuos. 
Tokiam darbui juk valan
dos neskaičiuojamos.

— Gal kokių pageida
vimų chicagiečiams?

— Su džiaugsmu ir 
karšta širdimi norė
čiau jus visus sutikti 
birželio 12 d. Orchest
ra Hali. Jums visiems 
lieku dėkinga už dėme
sį. ••

JOURNEYMEN 
PIPEFITTERS

We have several openings for qualified joumeymen pipefit- 
ters. Mušt possess a journeyman card. Statė indentured 
joumeymen preferred. We are a progressive company and 
offer you permanent employment that is challenging and 
interesting.Excellent wages and fringe benefits. An oppor- 
tunity to live in the centrai part of Wisconsin.

CONTACT
EMPLOYMENT OFFICE

no su prievartos būdu įvyk
dytu kelių milijonų žmonių 
repatriavimu, antrojo pa
saulinio karo metu ir jam 
pasibaigus. Tai buvo vadi
nama^ „Keehaul” veiksmas 
(operation). Tai buvęs tie
siog neįtikėtinas įvykis ir 
jei tuo metu, atstovo žo
džiais, tas reikalas būtų bu
vęs iškeltas viešumon, kaip 
buvę su Kudirkos epizodu, 
tai irgi būtų buvę sulaukta 
atitinkamų įstaigų žygių 
bei reakcijos. Tačiau, nelai
mei, dar ir šiandien niekas 
tų įvykių nėra visapusiškai 
iškėlęs į viešumą.

Ashbrook dar priminė, 
kad 1944 metais pradedant 
ir dar ir 1947 metais civili
niai asmenys ir karo belais
viai buvo grąžinti sovie
tams prieš tų žmonių valią 
ir išgabenti į komunistų 
valdomas žemes. Tų žmonių 
tarpe buvo rusai, ukrainie
čiai, lenkai, vengrai ir Bal
tijos kraštų gyventojai. Jie 
visi nepaprastai bijojo su
grąžinimo rusams, nes tai 
grėsė jų gyvybei. Ne vienas 
jų nusižudė, nes nenorėjo 
susidurti su sovietų 'Teisin
gumu”.

JAV valst. departamen
tas, teigė atstovas Ash
brook, kaip ir Kudirkos at
veju, buvo suvaidinęs ne
aiškų vaidmenį. Medžiagos 
apie tą vaidmenį bei apie 
"Keehaul” veiksmus galima 
rasti praėjusių ir šių metų 
”Congr. Record” laidose.

Vienas asmuo, Julius Ep
štein, dar nuo 1956 m. siekė 
minėtus faktus kelti viešu
mon, juos pristatyti JAV 
senatui, šiuo gi metu, Ash
brook mano, amerikiečių vi
suomenė turi teisę susipa
žinti su „Operation Kee- 
haul” lygiai tiek pat, kiek 
jai rūpėjo ir visos Simo 
Kudirkos įvykio aplinkybės.

Dėl to jo siūlytoje Rezo
liucijoje pradžioje nurody
ta, kad dėl 1944-1947 m. bačauskas, Gertrūda Dar- 
vykdytos prievartinės repa
triacijos milijonai antiko- 
munistų žuvo sovietų su
šaudyti, pakarti ar buvo iš
gabenti į sovietų darbo ver
gų stovyklas, be to, tie veik
smai — "Keehaul operaci
ja” negali būti pateisinti 
Jaltoje, 1945 m. vasario 11 
d. pasirašta sutartimi karo 
belaisvių ir civilinių asme
nų pasikeitimo reikalu. Taip 
pat pažymėta, kad buvusio
ji repatriacija grubiai pa
žeidė Amerikos tradicijas 
teikti globą politiniams pa
bėgėliams, be to, kadangi 
tie įvykiai atsiliepė ir ge
riems dvasiniams išiams su 
antikomunistinėmis tauto
mis anapus geležinės už
dangos ir kadangi doku
mentai, su ta repatriacija 
turėję ryšio, buvo amerikie
čių kilmės ir kadangi JAV 
prezidentas tų dokumentų 
jau nebelaiko visiškai slap
tais, todėl ir atstovo pasiū
lyta septynių asmenų komi
sija Atst. Rūmuose.

Tos komisijos uždavinys

— pagrindinai ištirti ”Ope- 
ration Keehaul” buvusias 
aplinkybes, ir, joms paaiš
kėjus, išaiškinti, kas buvo 
dėl tų veiksmų, vykdytų 
amerikiečių karinių bei ci
vilinių įstaigų Vokietijoje 
ir kitur, prieš 25 metus — 
atsakingas. (ELTA)

PITTSBURGH

PITTSBURGHIEČIAI 
RENGIASI FLORIDON
Susi vienijimo Lietuvių 

Amerikoje seimas įvyks 
ateinančių metų birželio 
mėnesio pabaigoje Miami 
Beach, Floridoje. Nors dar 
ištisi metai iki įvykstančio 
seimo, tačiau Pittsburgho 
kuopos, sudarančios 3-čią 
apskritį, turėjo delegatų su
važiavimą Lietuvių Piliečių 
Salėje gegužės 23-čią dieną.

Svarbiausiu darbotvarkės 
punktu buvo aptarimas 
įvykstančio SLA seimo ir 
suradimas tinka miausių 
priemonių vykti į Miami 
Beach, Flo. Visų buvo pa- 
geudauta, kad delegatai ga
lėtų kartu išskristi išc bet 
kurios centrinės vietos. Pa
togiausiai būtų iš Cleve
lando ar Pittsburgho. Dele
gatai iš kitų miestų galėtų 
atvykti į sutartą vietą ir 
visi ekskursiniu lėktuvu 
galėtų skristi į seimą. Tokio 
lėktuvo pasamdymui reika
lingas tam tikras skaičius 
asmenų, nes tik tuo atveju 
bus galima gauti papiginta 
kainą, šiuo reikalu plačiau 
pasisakė SLA prezidentas 
Povilas Dargis, pažymėda
mas, kad SLA iždo globėja 
J. Milleriūtė, teiraujasi įvai
riose lėktuvų bendrovėse, 
kad gavus papigintą kelio
nę delegatams, šiuo reika
lu dar kalbėjo ir Jonas Drą- 
sutis, Jonas Mažukna, J. Pa- 
barčius, Viola Stany, S. Ar- 

gienė ir Jurgis Žilinskas.
Įdomu pažymėti, kad SLA 

Trečias Apskritis jau per 
30 metų skiria stambias su
mas iš apskrities iždo ap
mokėjimui kelionės išlaidų 
į seimą tų kuopų delega
tams, kurių kuopos priklau
so apskričiai.

Apskritis yra laiminga 
tuomi, kad turi darbščią ir 
energingą apskrities valdy
bą ir parengimų komisiją, 
kuri įvairiais parengimais 
sugeba sukelti gana stam
bias sumas pinigų. Kalbant 
apie įvykusį apskrities su
važiavimą, reikia pasakyti, 
kad jis praėjo geroje nuo
taikoje ir suvažiavusieji de
legatai padarė daug nau
dingų nutarimų Susivieni
jimo gerovei. Buvo malonu 
šiame suvažiavime turėti 
SLA prezidentą Povilą P. 
Dargį, kuris plačiai nušvie
tė SLA stovį ir sykiu pa
darė pranešimą apie Pildo
mosios Tarybos planuoja
mus darbus.

Apskrities valdyba pada
rė pranešimą iš savo veik
los. Dabartinę Valdybą su
daro šie asmenys: Viola 
Stany-šinkūnaitė — pirmi
ninkė, Ona Triška — vice
pirm., Helena Zeikovic- 
Slančauskaitė — antroji vi
cepirmininkė, Jurgis žilins-

MINTYS APIE TEATRĄ
(Atkelta iš 5 psl.) 

prie jo sustoji. Kodėl, 
nė pats nežinai... Pokon. 
certo ar spektaklio veik 
kiekvienas jo žiūrovų, 
klausytojų pradeda spek
taklį ir jojo menininkus, 
nelyginant duonos kepalą 
raikyti ir dėti ant svars
tyklių, lyginti meninin
kus tarpusavy...

Tokie menininkų ver
tintojai, kritikai galima 
suskirstyti įtris grupes. 
Pirmoji. Kritikai, taria
mai remdamiesi logika, 
ima sverti, lyginti kas 
pas kurį menininką buvo 
gerai, ir kas blogai, o 
kas pas aną buvo geriau 
ar blogiau. Paprastai to 
kiems vertintojams iš
vadoje nelieka nei išskir 
tino menininko, nei iš
skirtino spektaklio, vis
kas supanašėja ir pasi
daro lygūs... Antroji gru 
pė, juos galima vadinti 
pradžios mokykla, nes 
dar neišmokę meną ar 
menininką žiūrėti, juo gė 
rėtis. Jiems arba viskas 
gerai, arba viskas blo
gai! Ir trečioji grupė, pa 
ti baisiausia ir pavojin
giausia, tai intelektuali
niai snobai. Jiems visad 
reikia nepaprastų daly
kų, nepaprastų veikalų! 
Jiems nesvarbu, kad pu
blika nesupranta, esą ne 
paprasti dalykai, nepap
rastas menas eiliniam 
mirtingajam nesupranta
mas! Ir jie patys nesu

kąs — protokolų raštinin
kas, Gertrūda B. Dargienė 
— finansų sekretorė, Elz
bieta Žilinskienė — iždinin-
kė, Albina Mačiulienė ir An- 
na Ott — ižgo globėjos. Į 
parengimo komisiją įeina 
Mary Zdankus, A. Marmo- 
kienė, Juliana Comley-And- 
riulionytė, S. Arbačauskas, 
A. Bulevičienė ir Jonas 
Drąsutis. Reikia pasakyti, 
kad 90 nuošimčių valdybo
je ir komisijose esančių yra 
čia Amerikoje gimusieji, 
tačiau jie visi yra geri pa
triotai ir visi gražiai lietu
viškai kalba. (n)

• Dr. Steponas ir Ona 
Biežiai, grįždami iš ALT 
S-gos seimo Philadelphijo
je, buvo sustoję Pittsbur- 
ghe pas savo bičiulius Ger
trūdą ir Povilą Dargius.

Dr. S. Biežis ir Povilas P. 
Dargis įeina į SLA Pildo
mąją Tarybą, taigi jiem 
abiem buvo proga pasitarti 
SLA reikalais. Ypatingą dė
mesį jie atkreipė aptarimui 
ir suradimui naujų būdų 
įrašimui naujų narių į Su
sivienijimą Lietuvių Ame
rikoje.

Kalbant apie dr. Steponą 
ir Oną Biežius, tenka pažy
mėti, kad Pittsburghas 
jiems yra mielas ir tuomi, 
kad jų dukrelė Yolanda — 
sister Joyce čia eilę metų 
gyveno, lankė šv. Pranciš
kaus akademiją, Duąuesne 
Universitetą ir vasaros me
tu visada sugrįžta į St. 
Frances vienuolyną, Pitts- 
burghe.

pranta, bet linkčioja gal 
vomis — gerai, kitaip!

Aš pati ir daugumas 
mūsų ėjome, kaip vertin
tojai per tokių vertinto
jų eiles, mokinomės žiū
rėti į meną visose srity
se ir krovėme grūdus į 
savuosius meniškos su
pratimo aruodus. Ir da
bar dar man pasitaiko, 
kad sėdžiu ir nesusigau
dau žiūrimo spektaklio 
ar girdimo koncerto ei
ga. Bet aš jau išmokusi 
savo jausmais izoliuoti 
save nuo pašalinių įtakų. 
Aš pati savęs tad klau
siu, kur yra toji manojo 
susižavėjimo ar nepasi
tenkinimo priežastis ar 
priežastys, kas jas sukė
lė? Jei randu apytikrius 
atsakymus, tai tariuosi 
daug laimėjusi, nes tokiu 
būdu manoji nuomonė ar 
skonis išryškėja ir nusi
stovi.

Šiandieną, lyginant ma 
ną sampratą su ankstes
niąja, aš esu drąsesnė, 
gal ir arogantiškesnė, 
nes su manuoju žmogiš
ku brendimu, brendo ir 
manasis meniškas supra
timas, mano pažiūra į 
meną. Aš džiaugiuosi, 
kad aš pati išmokau su
gyventi su savimi, turėti 
sav^ nuomonę ir ją gerb
ti. Štai dėlko, kiekvieno 
individo meniškas sko
nis ir supratimas turi bū 
ti ugdomas nuo mažų die
nų, kaip ir visi kiti jo 
pojūčiai.

Drįstu tvirtinti, jeigu 
mes visi būtume vieno
dose sąlygose auginti bei 
auklėti, gavę vienodą su

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

pratimą apie meną, vis
tiek nevienodai žvelgtu
me į meniškas vertybes. 
Tiesa, galima išlavinti 
klausą iki tam tikro laips
nio, galima pripratinti 
akį prie naujų linijų ar 
spalvų derinio, pripratin
ti ausį prie keistos šių 
dienų muzikos, bet vis
tiek kai kas iš tokių pri
pratintųjų išsiskirs vie
nas savu "kažkuo". Vėl 
susiduriu su tuo "kaž
kuo", ko nemoku aptarti. 
Galima apsidaryti, išsi
mokslinti architektu, ra
šytoju, daktaru, meni
ninku, bet jų tarpe išsi
skirs tie, kurie turės sa 
vyje tą magiškąjį "kaž
ką".

Bepigu konkrečių 
mokslų atstovams.
Jiems jųjų doktrinų pa
grindai nusakyti jau se 
niai. Jie turi apybraižas, 
taisykles, normas. Deja, 
ir šiandieną dar nėra 
tikslaus apibrėžimo,kas 
yra menas, kas yra teat
ras.

Pabaigai. Teatras yra 
viena meniškų apraiškų. 
Teatras yra tobula jung
tis visų menų, darniai 
tarnaujanti meniškajai 
tikrovei ir veikianti į 
žiūrovų emocijas, este
tinius jausmus. Teatre 
visi menai yra lygūs. 
Spektaklio linija ir tiks
las nustato jiems veiki
mo laipsnį ir gaires. Me
nai viens kitą papildo, 
jie yra viens kitam spėk 
taklio palyda ir nei vie
nas jų negali būti per
daug išskirtu, siekiant 
bendro tikslo — meniš
ko spektaklio.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332CONSOLIDATED PAPERS INC.
VVISCONSIN RAPIDS, Wis. 54494 

PHONE: (715) 422-3881 
An Equal Opportunity Employer (42-44)

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos lemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

CLEVELANDAS 
NEPASIDUODA

Čiurlionio Ansambliui iš
vykstant gastrolių į Kolum
biją ir Venezuelą kaip tik 
tuo laiku, kada įvyks IV 
Dainų šventė, iškilo klau
simais, ar Clevelando lietu
viai bus iš viso atstovauja
mi toj šventėj. Mūsų kolo
nijos prestižą gelbėti ryžo
si trys žmonės, tai Pr. Am- 
brazas, Jul. Kazėnas ir G. 
Karsokienė. Dėka jų ener
gingų ‘pastangų suorgani
zuotas 40 asmenų choras, 
kurs, palyginti per trumpą 
laiką pasiruošė dalyvauti 
IV Dainų- šventėje. Be to, 
toje šventėje dalyvaus ir 
muz. Alf. Mikulskio paruoš
tas šv. Kazimiero lit. mo
kyklos mokinių choras ”Au- 
kuras”. Taigi apie 80-90 
dainininkų atstovaus Cleve
landą dainų šventėje.

Dalis clevelandiečių cho
ristų vyks į dainų šventę 
pasamdytu autobusu. Nu
matoma, kad autobuse bus 
dar vietos ir ne choristams. 
Išvykstame iš Nauj. parap. 
aikštės penktadienio (lie
pos 8 d.) naktį apie 1-2 vai. 
Grįžti numatoma pirmadie
nio (liepos 5 d.) rytą apie 
7-8 vai. Kelionė ten ir atgal 
kainuos $15.00.

Norintieji saugiai ir pa
togiai ir, palyginti, gana pi
giai nuvažiuoti į dainų šven
tę, prašomi nedelsiant re
gistruotis pas Jul. Kazėną, 
tel. 486-3406. (pk)

• Vida čy vaite ir Aldona 
Kavaliūnaitė, gerais pažy
miais baigusios Vilią Ange
lą Akademiją Clevelande, 
gavo stipendijas, pirmoji 
St. John College, antroji 
Cleveland Statė University.

Abi stipendininkės veik
lios Clevelando lietuvių jau
nimo organizacijose.

• Tėv. Jonas Kydikas, S. 
J., Mūsų Lietuvos redakto
rius, atvykęs iš Brazilijos, 
ir lankydamasis Clevelande, 
buvo užėjęs į Dirvą ir susi
pažino su spaustuvės dar
bais bei pasiėmė keletą Vil
ties išleistų knygų Sao Pau
lo lietuvių knygynui.

• Kazys S. Karpius, išgu
lėjęs trejetą savaičių Euclid 
General ligoninėje dr. VI. 
Ramanausko p r i e ž iūroje 
tikrinant sveikatą, šią sa
vaitę išėjo iš ligoninės ir 
vėl pasiekiamas namuose, 
17805 Lake Shore Blvd., 
Cleveland, Ohio 44119, tel. 
481-5135.

SMAGIOS VESTUVĖS
Clevelandietis J. Bartkus 

sugebėjo prisivilioti sau 
žmonelę net iš vadinamojo 
Suvalkų trikampio — M. 
Baračauskaitę.

Sutuokė klebonas kuni
gas J. Angelaitis Šv. Pane
lės N. P. bažnyčioje gegu-

DIRVA

Kapų puošimo dieną kasmet Clevelando ramovėnai aplanko buv. Lietuvos prezidento Antano Smeto
nos kapą Knollwood mauzoliejuje ir padeda gėlių vainiką. Šiais metais su ramovėnais iškilmėse daly
vavo ir grupė ALT S-gos Clevelando skyriaus narių, kurie Philadelphijoje vykstančio ALT S-gos seimo 
įgalioti padėjo vainiką seimo vardu. Nuotraukoje grupė clevelandiečių prie mauzoliejaus su gėlių vaini
kais. V. Bacevičiaus nuotrauka

Knollwood mauzoliejuje Clevelande prie Lietuvos prezidento Anta
no Smetonos kapo, ALT S-gos Clevelando skyriaus ižd. Vytautas 
Stuogis, ALT S-gos seimo Philadelphijoje įgaliotas, deda seimo var
du gėlių vainiką. Toliau stovi skyriaus parengimų vadovas Stasys 
Lukoševičius ir dešinėje Ramovės Clevelando skyr. pirmininkas 
Vladas Knistautas, padėjęs kitą vainiką ramovėnų vardu.

V. Bacevičiaus nuotrauka

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

žės 29 d. Tiek ten, tiek po
kylyje jaunuosius rūpestin
gai globojo inž. M. Balys 
su šeima. Puošnią palydą 
sudarė 4 jaunutės porelės 
su R. Balytė ir G. Aru prie
šakyje.

Vakare tos pačios parapi
jos salėje linksmai puotavo 
per 50 svečių, kurių tarpe 
dalyvavo ir atvykęs su šei
ma iš Kanados jaunojo bro
lis, buvęs nepriklausomoje 
Lietuvoje pulk. inž. T. Bart
kus.

Nuotaiką puikiai pra- 
skraidino solistas J. Kazė
nas. Blikstelėjo skoningais 
sąmojais, šmaikščiai pra
juokino ir santūriai sudo
mino. Po iškilmingų „Il
giausių metų” ir šampano 
kunkuliavimo, išgirdome re
tą kūrinį — K. žižiūno — 
Šventę — duetą, V. Jurge
lio ir J. Kazėno patyriai at
liktą. Trumpos apeigos, 
gausios dainos ir šokiai įsi
vyravo ir sujungė visus 
nuoširdžiais ryšiais.

Sveikintinas pavyzdys — 
išvengta „sausų” prakalbų.

Vladas Braziulis

PADĖKA
Reiškiu n u o š irdžiausią 

padėką p.p. Vytautui Bie
liūnui, Maineliams, Mikuls- 
kiams, Knistautams, Sa- 
giams, Barzdukams, Len
kauskams, Maželiams, Vla
dui Plečkaičiui, Mačiams, 
Kudukiams, Tautinių šokių 
Ansambliui GRANDINĖLĖ, 
Lietuvių Tautinio Meno An
sambliui ČIURLIONIS da
lyviams, valdybai, solistams 
ir rėmėjams, Zylei senjr. ir 
junr., Stempužiams, Garlai, 
dienraščio Draugas kores
pondentui ir visiems vi
siems kitiems, kurių per 
skubotumą net pavardžių 
nebeprisimenu už taip rū
pestingą manęs globojimą, 
vaišes bei dovanėles mano 
lankymosi proga Clevelan
de galutinai aptariant 
ČIURLIONIO ANSAMB
LIO atvykimą Venezuelon.

Ta.pačia proga nemažes
nė padėka priklauso ir ma
no mielam prieteliui, Vene- 
zuelos LB iždininkui p. Hen
rikui Gavorskiui bei jo at
žalynui už malonias kelio
nes aeroportan ir atgal iš- 
skrendant ir grįžtant iš 
JAV.

Inž. Vladas Venckus 
Venezuelos LB Centro 
Valdybos Pirmininkas

RELIGINĖS 

APEIGOS 
LIETUVIŠKAI

Š.m. gegužės mėn. 16 dieną 
Clevelando kolonijoje įvyko 
reikšminga šventė: pirmą kar
tą Clevelando istorijoje Pirmo
ji Komunija ir Sutvirtinimo Sak
ramentas buvo suteikti lietuvio 
vyskupo lietuvių kalba. Vysk. Va
lančiaus Lituanistinės Mokyk
los vadovybės ir Tėvų komite
to iniciatyva, tarpininkaujant Šv. 
Jurgio parapijos klebonui kun. 
B. Ivanauskui, J.E. Vyskupas 
Vincentas Brizgys, asistuoja
mas klebono Ivanausko ir kun. 
Kęstučio Žemaičio, iškilmingų 
pamaldų metu, trisdešimčiai lie- 
tuvių jaunuolių suteikė Sutvirti
nimo Sakramentą ir trims vai
kučiams Pirmąją Komuniją. 
Muz. Ambrazo vadovaujamas 
choras įspūdingai apeigas ly
dėjo gerai paruoštomis lietuviŠ 
komis giesmėmis bei p. Kazė- 
nienės subtiliu solo.

Jaunimą Sutvirtinimo Sakra
mentui paruošė Nepaliaujamos

• The Cleveland Dealer 
s e k m a d leniniame priede 
Sunday, birželio 6 d. tilpo 
Peter Duff septynių pusla
pių reportažas „The Vigi- 
lant Incident”, smulkmeniš
kai nupasakojąs Simo Ku
dirkos tragediją.

• Clevelando Arenoje šį 
ketvirtadienį, birželio 10 d., 
8 vai. vak. Pedro Martinez 
organizuoja įdomias imty
nes tarp Diek „Buldog” 
Brower, Johnny Powers, 
Waldo von Erich ir „Cru- 
sher” Verdue. Be to bus 
imtininkai Mitsu Arakawa, 
Yashina Šato-, Mighty Igor 
ir Domenic Denucci.

Bilietai nuo 4 iki 2 dol. 
parduodami tik Arenos ka
soje, 3717 Euclid Avė.

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

Pagalbos parapijos mokytoja Se
selė Konradą ir Amanda Mulio. 
lienė, kurios pastangomis buvo 
išvestas ir multiplikuotas lietu
viškas katekizmo tekstas. Vysk. 
Valančiaus mokyklos mokinius 
paruošė mokyklos vedėjas Pr. 
Joga.

Po pamaldų šv. Jurgio parapi
jos salėje Vysk. Valančiaus Tė
vų Komiteto pastangomis buvo 
surengti iškilmingi pusryčiai, 
kuriuose dalyvavo jaunieji šven
tės kaltininkai su garbingais sve
čiais, savo tėveliais bei šiaip 
suinteresuotais mūsų visuome
nės nariais. Pirm. Palflnui pa
sveikinus susirinkusius maldą 
sukalbėjo Vysk. Brizgys. Pasi
vaišinus, žodį tarė mokyklos ve
dėjas Pr. Joga. Tėvų vardu sve
čią. ir susirinkusius pasveikino 
Džiugas Staniškis. Kun. Iva
nauskas savo trumpoje, bet nuo 
taikingoje kalboje pasveikino tė
vų iniciatyvą, užgyrėdarbąirpa 
brėžė pačios šventės svarbą 
dviem atžvilgiais: ir religiniu, 
ir tautiniu.

Galutinis žodis priklausė 
vysk. Brizgiui, kuris, pasveiki
nęs šventės dalyvius ir rengė
jus, pasidalino savo įspūdžiais, 
rūpesčiais bei religinės šalpos 
problemomis. Tačiau pabrėžda 
mas, kad sakramentų priėmimo 
svarba neturėtų priklausyti nuo 
vienos ar kitos kalbos žinojimo, 
kiek nuvylė iniciatorius ir liūd
nai nuteikė tėvus, tuo labiau, kad 
tų žodžių klausėsi ir patys vai
kai, kuriems buvo primygtinai 
aiškinama religinės praktikos 
svarba gimtąja kalba.

Jei per visą mūsų literatūros 
ir tautinio atgimimo istoriją 
neatskiriamai pynėsi tautinis ir 
religinis elementai, tai čia, au
ginant jauną kartą ne savoje že
mėje, tėvų pastangos tęsti lietu-

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

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

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

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:
798 EAST 185th STREET 

Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE 

Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE

At Superior — (Near Rapid)
Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770
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viškosios katalikybės idėją turė
tų būti šilčiau sutinkama mūsų 
dvasiški jos sluogSniuose, kurie 
kadaise atliko nemažą vaidmenį 
mūsų tautos prisikėlime ir jos 
laisvės žydėjime. Maironis, 
Vaižgantas dainavo savo tautai 
meilę tiek "Jaunosios Lietuvos" 
tiek "Marija, Marija" tiek Pra
giedrulių idealizmu. Čia Leonar^ 
do Andriekaus gilus filosofiškai 
nusiteikęs lietuvis kalba į mus 
visa savo lietuviškos dvasios gel - 
me, Ir čia lietuvė motina, tęsda
ma savo tautos likimo uždėtą mo
ralinę pareigą — pareigą supa- 
išventimu lietuviškai "kalė" vai
kams amerikietiškoje mokyklo
je seniai išmoktas tikėjimo tie
sas. Mokyklų vadovybė, tėvai ir 
mokytojai su dideliu pasišventi
mu dėjo visas patangas, kad to
ji šventė taptų ‘istoriniu, nepa
mirštamu įvykiu jauno lietuvio 
dvasioje. Jaunimo Žygio Komi
tetas, paruošęs šventės daly
viams kuklias simboline dova
nas — tautiniai religiniais moty
vais dail. A. Muliolio nupieš
tus ir paties vyskupo pasirašy
tus pažymėjimus, šį įvykį lyg ir 
apvainikavo oficialiu dokumentu 
gimtoje kalboje. Jaunos mergai
tės, ceremonijų metu sujaudin
tais veideliais besiartinančios 
prie vyskupo, pasidabinusios tau
tiniai drabužiais, tarsi sakyte sa - 
kė visiems, kurie turėjo laimės 
toje šventėje dalyvauti, kad jų 
šeimose dar gyva visapusės gi
lios lietuvybės idėja, kuri kon
krečiai pritaikoma ir įgyvendi
nama visuose gyvenimo aspek
tuose. Į tą jaunimą turime žiū
rėti su džiaugsmu ir viltimi, 
kad tik per jį išliks gyva lietu
viška giesmė, tik per jį lietu
viškos maldos tekstai nesudul
kės archeologiniuose archyvuo
se. A.M.

Clevelande susituokę M, Barčauskaitė ir J. Bartkus, tarp pamergių, pabrolių ir artimųjų.
J. Gar los nuotrauka
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SIUVĖJAS
nepilnam laikui 

(vakarais)

LAIKRODININKAS
pilnam laikui

Kreiptis asmeniškai nuo antra
dienio iki penktadienio pas 
Jack Stern.

SEARS, ROEBUCK & 
CO.

Great Lakęs Mali
7875 Johnny Cake Ridge Rd. 

Mentor, Ohio
(42-43)

Saugus ir pelningas santaupiį 
investavimas Į nekilnojamąjį turtą

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

RŪTA Ine., 3002 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, Calif. 90404
Tel.: (213) 828-7525



Programoje
DR. JUOZO KAZICKO žodis.

Koncertas :
Sol. VACLOVAS VERIKAITIS.
Hamiltono Mergaičių Choras ”Aidas”. 
Diriguoja Vaclovas Verikaitis, 
akompanuoja Hamiltono Mergaičių 
Choro pianistė M. Klevaitė.

Š. m. birželio mėn. 13 d., sekmadienį, 2:30 vai. 
popiet, JAUNIMO CENTRE įvyks 1941 METŲ 

LIETUVIU TAUTOS SUKILIMO 30 METŲ

MINĖJIMAS-KONCERTAS

Auka $4.00; jaunimui $2.00.
Kvietimai gaunami: Marginiuose, 2511 W. 69 

St.; Prano Rumšos krautuvėj, 4359 So. Maplewood 
Avė.; Broniaus Siliūno krautuvėje, 4620 So. Fair- 
field Avė.; M. Bičiūnienės valgykloje Healty Food, 
3236 So. Halsted; Bruno Maciansko krautuvėje, 
3341 So. Lituanica Avė.; Liudos G-rauzdienės krau
tuvėje, 1439 So. 49 Avė., Cicero ir prie įėjimo.

Visi kviečiami dalyvauti.

Rengia Chicagos Lietuvių Fronto Bičiulių Sambūris

DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LIETUVIAI!
Prieš 30 metų birželyje 

lietuvių tautų nusiaubė pir
moji mas’inė ištrėmimų ban
ga, sovietinio okupanto 
įvykdyta. Po keletos dienų, 
tik įsiliepsnojus vokiečių — 
rusų karui, lietuviai gerai 
organizuotu sukilimu ir 
Laikinosios Vyriau s y b ė s 
sudarymu įrodė visam pa
sauliui, kad Lietuvos nepri
klausomybė yra visos lietu
vių tautos nepakeičiamas 
siekimas. Naujam okupan
tui Laikinosios Vyriausybės 
veiklų užslopinus, laisvės 
kovos priekyje stojo Vy
riausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas, ir jis iki šiol 
šiai kovai vadovauja.

Kiekvieno lietuvio ar or
ganizacijos talka Lietuvos 
laisvinimo baruose yra 
svarbi ir reikalinga. Tačiau 
VLIKas užima ypatingų pa
dėtį ir atlieka daugybę'iš
skirtinių labai konkrečių 
uždavinių. Greta plačiaša
kių informacijos darbų (ra
dijo programos Lietuvai, 
Eltos biuleteniai septynio
mis kalbomis, įvairūs kiti 
leidiniai), Vlikui tenka la
bai svarbus laisvinimo dar
bo derinimo ir santykių su 
s ve timomis institucijomis 
bei įstaigomis palaikymo 
uždavinys, kelionės tolimus 
kraštus ir t.t.

Vliko darbus lietuviai iki 
šiol uoliai remia asmeniškai 
ir per organizacijas. Tautos 
Fondas yra Vliko lėšų tei
kėjas ir saugotojas. Visuo
menei yra gerai žinoma, ko
kiu taupumu Vlikas ir Tau
tos Fondas naudoja jos įna
šus ir aukas. Tačiau Vliko 
darbams plintant, jų sėk
mingam įvykdymui reikia 
daugiau ir lėšų. Bražinskų 
bylos gynimas dar pareika
laus jų nemažai. TEBUS 
ŠIS BIRŽELIS BRAŽINS
KŲ GELBĖJIMO MĖNUO.

Šiais metais birželio mė
nesyje Tautos Fondas vyk
do plataus masto lėšų taiki
nio vajų. Prisimindami he- 
roiškas 1941 metų sukilė
lių ir 1944-1952 metų parti
zanų gyvybės ir kraujo au
kas, mes negalime nurimti 

LIETUVOS ATGIMIMO SĄJŪDŽIO 
NEW YORKO SKYRIAUS RENGIAMAS 

BAISIOJO BIRŽELIO
MINĖJIMAS 
įvyks birželio 12 d., 

šeštadienį, 7 vai. vakaro, 
Christ Congregation Church salėje, 

kampas 85 Rd. ir 91 St., Woodhaven, N. Y.
Programoje:

Dailininko JURGIO JUODŽIO paveikslo 
"LAISVĖS AUKA” atidengimas. Paveikslų ati
dengs Lietuvos Generalinis Konsulas ANICE
TAS SIMUTIS.

Tema: "SIMO KUDIRKOS TESTAMEN
TAS” kalbės VILIUS BRAŽĖNAS.

Programa praves IRENA VEBLAITIENĖ. 
Salė bus išpuošta Laisvės Kovų paveikslais tapytais 

dail. J. JUODŽIO.
Po minėjimo vaišės.

Rengėjai kviečia patriotinę visuomenę gausiai 
dalyvauti.

Prie įėjimo — auka išlaidoms padengti.

kol Lietuva vėl numes oku
panto junga. Visiems priei
namas įsijungimo į Lietu
vos laisvinimo talkų kelias 
yra auka Tautos Fondui.

Auka Tautos Fondui yra 
prasmingas birželio sukili
mo herojų atminimo pager
bimas, nes ji įgalina Vlikų 
tęsti jų pradėtų Lietuvos 
laisvės darbų.

Ačiū visiems Vliko dar
bus remiantiems!

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

TAUTOS FONDAS 
64-14 56th Road 
Maspeth, N. Y. 11378

• Radio Liberty Komite
to pirmininkas Howland H. 
Sargeant dėkoja dr. K. Bo
beliui už Pabaltiečių vardu 
nusiųstų memorandumą ir 
laiške aiškinasi iškeltais 
faktais.

• David Lawrence, U. S. 
News and World Report 
žurnalo redaktorius, parašė 
dr. K. Bobeliui asmeniškų 
laiškų, kuriame informuoja 
bei išdėsto daug naujų fak
tų sąryšyje su anksčiau iš
spausdintu mums palankiu 
vedamuoju "Self Determi- 
nation of Peoples?”

• Dr. Stepono ir Onos 
Biežių duktė seselė Joyce- 
Yolanda gavo JAV vyriau
sybės stipendijų žemės pla
netos sudėčiai tirti studi
joms. Magistro laipsnį ji įsi
gijo 1958 m. ir paskutiniu 
metu vadovavo lietuviškam 
mokslo židiniui Kearny, N. 
J., ir toliau tęsdama studi
jas.

DAINŲ ŠVENTĖS 
RENGĖJAI PAS 

GUBERNATORIŲ
Gegužės 17 d. Ulinojaus 

gub. Richard B. Ogilvie pri
ėmė JAV ir Kanados Lietu
vių Bendruomenių IV Dai
nų šventės delegacijų vado
vaujama vykd. kom. pirm, 
dr. Gedimino Baluko.

Delegacija buvo šiltai su
tikta. Gubernatorius pasi
džiaugė lietuvių iniciatyva

Dainų šventės vykdomojo komiteto nariai su Illinois Gub. Richard B. Ogilvie, .Iš kairės: pik. Antanas 
Rėklaitis, vykd. kom. sekretorius, gub. Ogilvie, dr. Gediminas Balukas, vykd. komp. pirm, ir Petras 
Armonas, muzikinės komisijos pirm. V. Noreikos nuotrauka

populiarinti savo kultūrų 
Amerikoje, palinkėjo Dainų 
šventei gero pasisekimo ir 
pasirašė Dainų šventės de
klaracijų.

Pirm. dr. Balukas padė
kojo gubernatoriui už pa
lankumų lietuviams ir pa
kvietė dalyvauti Dainų 
šventėje liepos 4 d. Chica
goje.

Ta proga delegacija įtei
kė gubernatoriui Lietuvių 
Fondo medalį su trijų Ne
priklausomos Lietuvos pre
zidentų atvaizdais. Medalis 
sudomino gubernatorių ir 
suteikė jam progų nors 
trumpai pasiteirauti apie 
Lietuvos praeitį ir apie jos 
dabartinius vargu.

NEW YORK

NAUJA VALDYBA
Amerikos Lietuvių Tauti

nės Sąjungos New Yorke 
pirmasis skyrius savo vi
suotiniame susirinkime ge
gužės 14 d. išrinko naują 
valdybą. Jų sudaro: Al. 
Koncė pirmininkas, dr. Br. 
Nemickas vicepirmininkas, 
Edv. Leleiva sekretorius, 
Ant. Jurgėla iždininkas. J. 
Maurukas visuomenės rei
kalams ir Ant. Diržys kul
tūros ir spaudos reikalams.

Pirmininko adresas 89-01 
80 St., Woodhaven, N. Y. 
Tel. 296-7322.

Nuo šio vieneto įsisteigi- 
mo sukako jau 20 metų. Per 
tų laikų atlikta nemaža vi
suomeninio darbo. Iš jų vi
sų labiausiai yra nepamirš
tini tai du išleisti rašto dar
bai: Prano Narvydo GIM
TINĖS TAKAIS (1968) ir 
Alg. Budreckio SOVIET 
OCCUPATION and ANEX- 
ATION of the REPUBLIC 
OF LITHUANIA (1968).

Sųjungos seime, gegužės 
29-30 dienomis Philadelphi
joje iš skyriaus dalyvavo 5 
delegatai.

• Lietuvos Atgimo Sąjū
džio New Yorko skyriaus 
ruošiamame viešame Bai
siojo Birželio minėjime, ku
ris įvyks birželio 12 d., 7 
vai. vakare, kalbės Vilius 
Bražėnas tema: "Simo Ku
dirkos testamentas”. Minė
jimas įvyks Christ Congre
gation Church salėje, kam
pas 85 Rd. ir 91 St., Wood- 
haven, N. Y.

Minėjimo programų pra
ves dailiojo žodžio meninin
kė Irena Veblaitienė.

• Lietuvos Generalinis 
Konsulas Anicetas Simutis, 
L.A.S. New Yorko skyriaus 
ruošiamame Balsiojo Birže

lio minėjime atidengs nau
jausia dailininko Jurgio 
Juodžio paveikslų "Laisvės 
Aušra" — vaizduojantį Si
mo Kudirkos tragedijų.

FLORIDA

ATŠVENTĖ 80 METŲ
SUKAKTĮ

A.M. Augūnas

Lake Worth Floridoje 
gražiai veikiančio Lietuvių 
Klubo, kuriame šiuo metu 
įsirašiusių yra virš pusšim
tis narių, pirmininkas A.
M. Augūnas, gegužės mė
nesį atšventė 80 metų gim
tadienį. Ta proga, jam neži
nant, buvo suruoštas pager
bimas, kuriame dalyvavo, 
gimines, klubo nariai ir su
važiavusieji atostogautojai.

Pobūvyje prisiminta jo 
lietuviška veikla, ir šiuo 
metu pastangos įkurti Lake 
Worth lietuviškų kolonijų. 
Palinkėta daug metų būti 
stipriam ir su tokia pat 
energija vadovauti klubui.

(P)

OMAHA

LIETUVIAI GARSĖJA
Omahos lietuviai savo or

ganizuotumu ir meniniu pa
jėgumu amerikiečių nuomo
ne yra pati tvirčiausia ir są
moningiausia tautinė grupė 
Omahoje. Remiantis kai ku
riais privačiais pasikalbėji
mais yra džiugu pranešti, 
kad tokio aukšto įvertinimo 
laipsnis čia yra suteikiamas 
ir visiems Amerikos lietu
viams, ir ypač po įvykių lie
čiančių Bražinskus, Kudir
kų ir Simokaitį.

Atrodo, kai tokiai nuomo
nei susidaryti daug padėjo 
Amerikos lietuvių veiksmai 
gatvėse, o taip ir kita ak
cija. Omahoje keli lietuviai 
puikiai pasireiškė ir vieti
nėje spaudoje begindami 
Bražinskų, Kudirkos ir Si- 
mokaičio reikalus. Rašiusie
ji susilaukė didelio dėmesio 
iš skaitytojų, o taip pat 
aukšto įvertinimo iš Oma- 
ha-World Herald redakci
jos. Laikraštis tapo tikru 
lietuvių draugu. Teko patir
ti, kad laikraščio redakcija 
gavusi bet kokį lietuvio re
agavimų į dienos reikalus, 
visuomet džiaugiasi jo pla
čiu reikalo supratimu ir 
erudicija, o tokiam laiškui 
visad duoda pirmumų. Re
daktoriai, pasirodo, išmoko 
ir lietuvių pavardes atpa
žinti !

Esant tokiai gerai padė
čiai, lietuviai Omahoje lau
kiami svečiai visur, štai, 
kad ir So. Omahos Industri
nio parko atidaryme, kuris 
įvyks birželio 12 d. jau yra 
pakviestas choras "Ramby
nas” ir skautų-čių tautinių 
šokėjų grupė (vad. L. An- 
tanėlienės ir G. Reikevičie- 
nės). Atidarymo iškilmėse 
dalyvaus Nebraskos guber
natorius, senatoriai, kon
greso nariai ir visa eilė 
aukštųjų svečių.

B e s i r e n gdamas dainų 
šventei choras "Rambynas” 
Omahos lietuviams birželio 
19 d. šv. Antano parapijos 
salėje rengia koncertų — 
margvakarį. šalia choro dar 
pasirodys solistai ir trio. 
Koncerto pajamos padengs 
choro kelionės Chicagon iš
laidas.

Šalia įvairių viešai mato
mų ir girdimų įvykių lietu
vių tarpe, esama ir asmeni
nių laimėjimų, kurie vienu 
ar kitu atveju sukelia taip 
pat nemažą pasitenkinimų 
mūsų neperdidelio būrelio 
tarpe. Beveik kiekvienais 
metais susilaukiame vis di
desnio skaičiau lietuvių ir 
universitetus baigų šiųjų 
tarpe, šiais metais Nebras
kos universitetų baigė du 
"kietųjų" mokslų atstovai. 
Vienas iš jų architektas 
Vytautas J. Sederavičius, o 
antras — civ. inž. Vytenis 
Bukšnys. V. J. Sederavi
čius šiuo metu dirba Oma
hos miesto planavimo įstai
goje ir kartu ruošiasi mas- 
ter laipsniui. Studijų pagi
linimo reikalais šių vasara 
išvyksta į Europų. V. Bukš
nys studijų metu taip pat 
lankė ir karo aviacijos re
zervo karininkų kursų ir

AUKOS DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratų ir kitomis progomis 
aukojo šiė Dirvos skaityto
jai :
J. Saladžius, Rochester ... 2.00
V. Kiaunė, Easton............2.00
J. Mischik, N. Miami.......2.00
V. Karalius, Baltimore •••• 2.00
A. Dikinis, Chicago...........2.00
V. Urbonas, Detroit......... 2.00
V. Mažeika, Chicago........ 2.00
T. Repčys, Hamilton........ 1.00
B. Aras, Silver Spring.... 2.00
X.Y., Lake Hiawatha........ 1.00
J. Miglinas, Chicago........ 2.00
J. Butkus, Woodhaven .... 10.00
A. Markevičius, Chicago .. 2.00
A. Petrauskas, Dearborn .. 2.00
A. Vakselis, Richmond Hill2.00
D. Kalėda, Gary..................3.00
K. Puodžiūnas, Rochester 4.00)
M. Aukštuolis,Cleveland...2.00
P. Bakūnas,Baltimore.......2.00
A. Urban, Millersburg .... 10.00
A. Meilus, Parma..............2.00
M. Katiliškis, Lemont......2.00
J. Naras, Philadelphia ..... 2.00
K. Nausėdas, Venezuela .. 10.00
R. Premeneckas,Westlake 10.00
A. Matusevičius, Plymouth 2.00
J. Valiušaitis, Stamford ... 2.00 
A. Kašuba, Chicago...........2.00
J. Veselka, Evergreen Pk. 2.00 
A LTS Los Angeles Sk. .... 15.00
J. Bieliūnas, Maracay.......7.00
P. Damijonaitis, Cranford 3.00
V. Šarka, Detroit...............2.00
L. Žitkevičius, Brooklyn .. 2.00
P. Vileišis, Waterbury ....10.00 
Neringos Tuntas

Clevelande................. 20.00
J. Čibiras, Dayton ..........  2.00
A. Gilvydis, Detroit ....... 2.00
I. Kaunelis, Detroit ........ 2,00
A. Vaikšnora, Cleveland 5.00
J. Babrys, Washington ... 2.00
A. Petrauskis, RockyRiver 2.00
J. Švoba, Madison Hts. ... 2.00
S. Smaižys, Chicago ....... 2.00
J. ParšeliŪnas,Brampton.. 5.00 
A. Urnavičius, Toronto .... 2.00
S, Staras, Worcester.......2.00
S. Kuzmickas, Chicago .... 2.00
V. Gruzdys, Euclid ......... 5.00
V. Abraitis, Fords...........7.00

Visiems aukotojams Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

gavo j. leitenanto laipsnį. 
Šiomis dienomis išvyksta į 
San Antonio, Texas atlikti 
karinės tarnybos. Tarnybos 
metu tikisi siekti master 
laipsnio. Abu jauni vyrai 
dalyvavo ir lietuviškoje vei
kloje. Gaila tik, kad visi 
mokslus baigusieji pakelia 
sparnus tolyn ir labai retais 
atvejais bepasilieka Oma
hoje. Jau dabar nuogastau- 
jama, kad po 10-15 metų 
Omahoje bepasiliks tik se
neliai. Tačiau bent dabar — 
seneliai kartais padaro di
desnius darbus, negu besi
mokinu jaunuoliai!

Omahos lietuviai dar ti
ki, kad jų darbai ir pavar
dės dar ilgokai girdėsis lie
tuviškuose baruose! V. š.

• Automobilio nelaimėje 
gegužės 28 d. Los Angeles, 
Calif. žuvo du lietuviai jau
nuoliai Jonas Domkus ir 
Raimondas Pažėra, o Vy
tautas Vilimas sunkiai su
žeistas. Visi trys jaunuoliai 
buvo tautinių šokių grupės 
nariai ir dalyvavo akcijoje 
už Simų Kudirkų ir Simo- 
kaičius.

• Leipcige tarptautinėje 
fotografijos parodoje, ku
rioje dalyvavo 126 kraštai 
atsiuntę 35,000 nuotraukų, 
bet parodos vertinimo ko
misija atrinko tik 554 auto
rius su 1090 nuotraukom. Iš 
Lietuvos dalyvavo 12 foto
grafų. Du iš jų M. Bara
nauskas ir A. Sutkus buvo 
apdovanoti parodos aukso 
medaliais.
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