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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NEW YORKE 
PAMINĖTA 
DIRVOS 60 M. 
SUKAKTIS

DIRVOS 60 metų sukak
ties minėjimas New Yorke 
įvyko š. m. vasario 1 d., 
Kultūros židinyje, Brookly- 
ne, N. Y. Akademiją atida
rė trumpu žodžiu nušviesda
ma tos iškilmingos šventės 
minėjimą bei spaudos reikš
mę ALT S-gos 1-jo skyriaus 
pirmininkė Aldona Kruli- 
kienė ir pakvietė programai 
vadovauti Ireną Veblaitie- 
nę, kuri savo patyrimu gy
vai ir įspūdingai programai 
vadovaudama įterpdavo ir 
savo kūrybinį žodį, o taip 
pat paskaitė iš dr. V. Ku
dirkos satyros iš anų laikų 
prieš 80 metų rusų caro lie
tuviškos spaudos draudimo 
apie "Tupyklą”.

ALT S-gos pirmininkė 
Emilija čekienė tarė įžan
ginį žodį iškeldama spaudos 
ir Dirvos reikšmę ir Sąjun
gos valdybos vardu išreiškė 
pagarbą visiems Dirvos 
darbuotojams, bendradar
biams, skaitytojams ir rė
mėjams, kurių nepaprasto 
ryžto, pastangų ir pasiau
kojimo dėka DIRVA sulau
kė tokio garbingo jubilie
jaus

Pagrindiniais kalbėtojais 
buvo rašytojas Pranas Nau
jokaitis ir istorikas Algir
das Budreckis. Pirmasis iš
samiai paruoštoj paskaito
je nušvietęs spaudos reikš
mę lietuvių išeivijoje, jos 

(Nukelta į 2 psl.)

Michigano respublikonu partijos vicepirmininko inž. Algio Zaparacko pastango
mis, prezidentui G. Fordui lankantis Detroite, š.m. sausio 31 d. buvo išgauta specia
li audiencija, kurios metu SimasKudirka padėkojo Prezidentui už padarytas paslau
gas jam atavykti į Ameriką. Taip pat jis prašė Prezidento padėti Sovietįjoje kalina
miems politiniams kaliniams, įteikdamas lietuvių, ukrainiečių ir vokiečių politinių 
kalinių sąrašą. Nuotraukoje Simas Kudirka ir JAV Prezidentas G. Fordas.

J. Urbono nuotr.

KASANDROS ŠAUKSMAI 

Jei dažnai kartojami, gali turėti įtakos...
Pagal senovės graikų pa

davimą, dievas Apolonas 
meilindamasis Priamo duk
rai Kasandrai, jai pažadėjo 
ateities numatymo galią. 
Dovaną ji priėmė, tačiau 
atsiduoti atsisakė. Apolo
nas Kasandrą už tai nubau
dė, patvarkydamas, kad jos

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
pranašavimu niekados ne
būtų patikėta. Sprendžiant 
iš pasaulio istorijos, byla 
nepasibaigė su Kasandros 
mirtimi. Iki šių dienų ven
giama patikėti kiekvienam 
originalesniam pranašavi

mui, nors jis ir remtųsi fak
tais.

Prieš keturiasdešimt me
tų, pavyzdžiui, nebuvo ti
kima, kad Hitleris ruošiasi 
karui. Nūdien, įspėjimai 
apie teroro balanso pakry
pimą sovietų naudai, laiko
mi Pentagono išsigalvoji

mais, kad priverstų kongre
są jam skirti daugiau lėšų. 
Negali sakyti, kad tokioje 
prielaidoje nebūtų visai tei
sybės. Antra vertus, visa 
istorija moko, kad taiką ga
li išgelbėti tik ruošdamasis 
karui. Už tat ir trokštamas 
atlydis yra daugiau priklau
somas nuo JAV stiprumo 
negu ko nors kito. Jų silp
numas priešą tik provokuo
ja.

Tai, rodos, turėtų būti 
visai aišku. Daugumas tuo, 
tačiau, nenori tikėti. Ko 
mums bijoti sovietų — 
prieš kiek laiko samprotavo 
kolumnistas Garry D. Wills 
— negi jie galėtų pasiųsti 
savo karius į kiekvieną mū
sų kaimą?! Sovietai Ango
loje! Tai kas — nusprendė 
dauguma kongresmanų ir 
senatorių: juos ten gali iš
tikti tik mūsų Vietname pa
tirta nesėkmė. Bet koks ki
toks aiškinimas iki šiol su
silaukė tik Kasandros šauk
smų likimą.

N. Y. Times’o James Res- 
ton sekmadienį aiškino, kad 
kongresas jokiu būdu nesu
tiks duoti lėšų karinės lyg
svaros išlaikymui, o The 
Wall Street Journal abejojo 
karinių pajėgų štabų virši
ninkų drąsiai pasakyti pre
zidentui, kad sovietų pasiū
lymai atominių ginklų sri
tyje yra nepriimtini. Mat, 
griežtai laikantis savo nuo
monės, gali priseiti atsista
tydinti, bet dabartiniai vir
šininkai neesą "resigning 
type”. Girdi, jie esą būdingi 
demoralizuotai kariuomenei 
ir galėdami tikėtis geresnių 
paskyrimų bei pakėlimo iš 
prezidento linkę pataikauti.

Pagaliau ką galvoja pats 
prezidentas ? — bando įspė
ti tas pats The Wall Street 
Journal. Nejaugi viskas, 
kas rišasi su kariuomene, 
JAV-se yra taip nepopulia
ru, kad nėra kitos išeities 
kaip sutikti su nuosmukiu? 
Ar galima rinkimų kampa
nijoje aiškinti, kad Ameri
kai reikia ginkluotis? Ar 
prezidentas gali tikėtis lai
mėti balsų, sakydamas, kad 
Amerika turi atbusti ?

Laikraštis nedrąsiai ma
no, kad taip, ir teigia, kad 

(Nukelta į 4 psl.)

KAIRĖJE: Dirvos 60 metų 
sukakties minėjimo New 
Yorke š.m. vasario 1 d. Kul
tūros Židinyje programos 
dalyviai ir rengėjų bei 
svečių dalis. Iš kairės: A. 
Budreckis, A. Vakselis, A. 
Krulikienė, ALTS-gos pirm. 
E. Čekienė, Lietuvos gen. 
konsulas A. Simutis, I. Veb- 
laitienė, P. Naujokaitis, J. 
Rūtenis ir J. Sirusas.

L. Tamošaičio nuotr.
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DIRVOS ADRESO 
REIKALU

Primename, kad Dirvai 
įsikūrus laikinose patalpo
se (6116 St. Clair Avė.),, 
greitesniam pašto pristaty
mui adresas lieka tas pats: 
DIRVA, P. O. Box 03206, 
Cleveland, Ohio 44103.

daktorius P. Jurkus ir kiti. 
Raštu minėjimą sveikino 
Dirvos redaktorius Vytau
tas Gedgaudas ir Vilties 
draugijos pirm. Kazimieras 
Pocius. Įdomu, kad visi 
sveikintojai tarė visiškai 
skirtingą tą pačią Dirvos 
reikšmę iškeliantį žodį, kuo 
labai buvo nustebinti klau
sytojai. Tai reiškia, kad 
dažnas iš mūsų turi gražių 
kūrybinių minčių, tik jų ne
sistengia pareikšti raštu.

VIRŠUJE: Dirvos 60 metų 
sukakties minėjime New 
Yorke, publikos dalis akade
mijos metu. Pirmoj eilėj sė
di iš kairės: Tėv. K. Bučmys- 
Darbininko redaktorius, dr. 
V. Čekas, Vliko vicepirm. J. 
Valaitis, R. Budrienė, ALT 
S-gos pirm. E. Čekienė, 
Lietuvos gen. konsulas A. 
Simutis, J. Simutienė, I. 
Vakselienė, LB Apyg. pirm. 
A. Vakselis.

L. Tamošaičio nuotr.

Aldona Krulikienė, ALTS-gos I-jo skyriaus pirmininkė 
atidaro Dirvos 60 minėjimo akademiją Kultūros Židinyje 
New Yorke. L.Tamošaičio nuotr.

Jurgis Sirusas, ALT S-gos Richmond Hill skyriaus 
pirmininkas, taria baigiamąjį žodį. L. Tamošaičio nuotr.

Prie dail. J. Bagdono kūrinio - loterijos laimėtojas Damijonaitis iš Elizabeth, N.J. 
kartu su dailininku. L. Tamošaičio nuotr.

DIRVOS 60 M. 
SUKAKTIES 
MINĖJIMAS

(Atkelta iš 1 psl.) 
kelyje sutiktas kliūtis ir lai
mėjimus įvairiais laikotar
piais. Jo paskaitos santrau
ka tilps sekančiame nume
ryje.

Kitas prelegentas Algir

Dirvos 60 m. minėjime New Yorke, po akademijos, vaišių metu įspūdžiais 
dalinasi Regina Budrienė su ALT S-gos vicepirm. Stella Abraitiene.

L. Tamošaičio nuotr.
das Budreckis taip pat labai 
kruopščiai paruoštoj pa
skaitoj tema "Dirva ir tau
tinės minties spauda", api
budino per 60 metų eitą 
Dirvos kelią, kiekvieną jai 
vadovavusį redaktorių ir jų 
charakterių skirtingumus. 
Paminėjo visus buvusius 
Vilties draugijos pirminin
kus ir jų įnašą bei laimėji
mus Dirvos leidimo tobuli
nimui, o taip pat ir ALT 
S-gos pirmininkų jų kaden
cijose Dirvos leidimui ir to
bulinimui pastangas. Bus 
spausdinama atskirai.

Jonas Rūtenis paskaitė

1 i sr ? <
Ir*Lik

savo poemą — Lietuviška
sis žodis.

žodžiu sveikino Generali
nis Konsulas New Yorke A. 
Simutis, VLIKo vicepirm. 
Jurgis Valaitis, LB New 
Yorko apygardos pirm. A. 
Vakselis, PMT pirm. R. Žy
mantaitė, Darbininko re-

Minėjimą-akademiją už
baigė J. Sirusas, 11-jo sky
riaus pirm. S-gos vicepirm. 
pakviesdamas svečius prie 
kavutės, žmonių atsilankė 
pusantro šimto. Dirvai au
kos bus paskelbtos vėliau. 
Minėjimą rengė ALT S-gos 
1-sis ir 11-tas skyriai. K. A.
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PAJUSKIME SĄŽINĖS BALSA
Lietuvos nepriklausomybės šventė Vasario 16-j i die

na nežiūrint, kad šis lietuvių tautos suklestėjimas dabar 
vėl užslopintas, yra mums didis pavyzdys, tautinės dva-
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R. Žymantaitė ir inž. K. KruUkas tikrina loterijos laimėjimų numerį. Deja ...nei 
vienas jų nelaimėjo dail. J. Bagdono kūrinio... L. Tamošaičio nuotr.

sios stiprybė ir viltis mūsų tėvynės išlaisvinimo kovoje.
Ši istorinė lietuvių tautos diena Vasario 16-ji tesu* 

stabdo kryžkelėj ne vieną beskubantį nežinion lietuvį ir 
teprimena jo tikrąjį kelią, kad anot dr. Vinco Kudirkos, 
kiekvienas pajustų, jog "gražu dėl tėvynės pavargt ir 
kentėti.”

Nors toji kova už laisvę ilga ir ateitis neaiški, tai 
dar nereiškia, kad viltis mažėja, kad mes turėtume savo 
siekimų atsisakyti. Istorija rodo, kad laikas ir mūsų pa
stangos yra visų didžiųjų įvykių sprendėjas. Mūsų pa
reiga atlikti tai, kas nuo mūsų pačių pareina ir mūsų1 
jėgomis įmanoma, šiandien išeivijos lietuvių pastango
mis negalime skųstis. Lietuvos laisvinimo veiksniai, or
ganizacijos kaip ir kasmet stengiasi Lietuvos pavergimo 
klausimą kelti svetimiems, kreipiantis į kitų kraštų vy
riausybes laiškais, delegatais vizituoti valdžios atstovus, 
aprūpinti informacine literatūra apie Lietuvą ir t. p.

Šią garbingą istorinę lietuvių tautos šventę minės 
visi išeivijos lietuviai, giedodami Lietuvos himną: "Var
dan tos Lietuvos vienybė težydi...” Tačiau giedant šiuos 
žodžius, ar nepajusime sąžinės balso, jog paskutiniu laiku 
toji tautinės vienybės sąvoka mūsų daugelio veikėjų šir
dyse išblėso. Asmeninis ”Aš” pradėtas laikyti aukščiau 
nepriklausomos Lietuvos idealo.

ši iškilioji mūsų tautos istorinė diena tebūna naujo 
dvasinio prisikėlimo išeivijoje diena, kad kiekvienas lietu
vis, ar jis priklauso kuriai organizacijai, ar gyvena vie
nišas tarp svetimųjų, tėvynėje ar ištremtas Sibire, ar 
kitame krašte, turtingas ar vargšas, nei vienas nepamirš
tų tos dienos ir švęstų rimtyje bei giliam susikaupime.

Tikėkim, jog Lietuvos laisvinimo institucijos ir kitos 
organizacijos, kurios veikimo pagrinde sau nusistatusios 
Lietuvos laisvės įgyvendinimą, Vasario 16 dieną su pa
garba žvelgs praeitin pagerbiant savo brolius, kurie gy
vybės kaina atnešė lietuvių tautai laisvę praeity, susi
mąstys, ką pačios yra atlikusios ir, siekdamos nuoširdžios 
vienybės ryžtingai žengs ateitin, ieškos naujų kelių Lie
tuvos išlaisvinimui.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos valdyba kvie
čia visus narius ir lietuvių visuomenę Vasario 16 dienos 
proga aktyviau įsijungti į Lietuvos vadavimo veiksnių 
pastangas savo įnašu: darbu ir lėšomis, kad galėtume ti
kėti, jog mūsų vieningų pastangų dėka Lietuva vėl bus 
laisva ir nepriklausoma, vyresniesiems pavargstant jų 
vietas užims jaunoji karta ir tęs kovą prieš Lietuvos 
okupantą.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
VALDYBA

Dirvos sukakties minėjime New Yorke Lietuvių Tautinio Sąjūdžio atstovas 
Vliko Taryboje Algis Sperauskas su žmona, Vliko valdybos vicepirm. Jurgis Valai
tis ir AL T S-gos sekr. dail Juozas Bagdonas. L. Tamošaičio nuotr.

PAKARUOKLIO NAMUOSE APIE VIRVĘ
žinoma patarlė: paka

ruoklio namuose apie virvę 
nekalbama. Pagal tą patar
lę sovietinė spauda nustato 
savo kamertonus. Kalbama 
apie ... pakaruoklių virves 
kitų namuose, o rikiuotės 
kartuvių Sovietų Sąjungo
je, švelniai tarus, visiškai 
dėmesio nepatraukia.

Kas nežino drakoniškų 
sovietinių įstatymų, tvar
kančių vadinamą "darbo 
drausmę”. Pirmą kartą dar
ban pavėlavęs darbininkas 
tampa daugelio represijų 
auka. Jam išskaito atitin
kamą sumą iš atlyginimo. 
Prie atskaitymo prideda 
baudą už pavėlavimą. Apie 
jį, smerkiančiai, parašo 
"sienlaikraštyje”. Dėl pavė
lavimo su juo pasikalba 
įmonės proforgas ir briga
dininkas. O jeigu jis pavė- 
luos ir antrą kartą? Tada 
"draugiškame” pasitarime, 
kur vadovauja kompartinės 
organizacijos atstovas, toks, 
vėluojąs darbininkas gauna 
visą eibę bauginimų ir gra
symų. O jeigu darbininkas 
visai neateis darban? Ir 
dieną, ir kitą? Tada neiš
vengiamas teismas. Darbi
ninkas netiktai išmetamas 
iš darbo, bet baudžiamas 
teismo, bauda įrašoma į jo 
darbo knygelę. Darbo kny
gelė, kaip pasas, yra egzis
tencijos pagrindas. Per visą 
jo gyvenimą, visur, visad, 
jis rodo savo darbo knyge-

RIMAS DAIGŪNAS:

lę, ir iš jos daromos išvados. 
Veltėdis, parazitas, tai ter
minai asmenims, kurių dar
bo knygelėje yra "pravaikš
tų”, arba vėlavimosi, arba 
kokių kitų konfliktų "at
žymos”.

Taip aktyviai priverstas 
sovietų pavaldinys "statyti 
komunizmą". Tai drakoniš
kai pažeistos pavaldinio as
meninės teisės, pajungus 
žmogų sovietinių pirami
džių statybai.

Ir visa tai sovietuose taip 
įsigyveno, tapo tokia pa
prastybė, tokia gyvenimo 
rūtina, kad niekas to ir ne
pastebi. Užsienis apie tos 
asmens laisvių priespaudos 
buvimą visai ir nežino. Už
sienis kvailinamas sovieti
nių "profesinių sąjungų” 
fikcija. Tokių sąjungų at
stovai atvyksta į užsienio 
profsąjungų suvažiavimus, 
nors jie, sovietiniai atsto
vai, ne darbininkus, bet val
stybinius darbdavius atsto
vauja! Toks neretas ir net 
dažnas yra laisvųjų užsie
nių naivumas.

Todėl ir įsidrąsina sovie
tinė spauda rėkauti apie 
pakaruoklio virves laisvuo
se užsieniuose. Gruodžio 17, 
Maskvoje leidžiamas savait
raštis ”Literaturnaya Ga- 
zeta", rėkte rėkia apie pro
fesinių sąjungų persekioji
mą... Prane izijoje. Viena- , 
me kitame prancūzų fabri
ke, tai taip nauralu laisvai 
grupinių derybų sistemai,; 
kilo streikų grėsmė. Nuo
taikos įkaito ir susimušė 
fabrikinių vartų sargai ir 
darbininkai. Už tas mušty
nes vienoj vietoje atleido 
trims dienoms nuo darbo 50 
darbininkų, kitoj vietoj už 
muštynes patraukė atsako
mybėn įtariamą kurstyto
ją. Vienur, rašo sovietinis 
savaitraštis, darbininkas 
per muštynes neteko akies, 
kitur gi streikuojančius ir 
pikietuojančius darbininkus 
puolė sargybinių šunys.

Tai vis įprasti ir apgailė
tini žmonių konfrontacijos 

ir temperamento reiškiniai. 
Anksčiau jų būta ir Ameri
koje. Garsios yra "Ford 
overpas” muštynės Detroi
te. Tačiau streikas, piketas, 
žmogaus teisė reikalauti ir 
dėl to paremti savo reikala
vimus grupinėmis derybo
mis yra įstatymo ribose. Tai 
yra legalūs laisvojo darbo 
konfliktai. Tai nėra kokia 
sauvalė ir chaosas.

Sovietinis savaitraštis 
linkęs tokius konfliktus 
tepti agitacinėmis revoliu
cinėmis spalvomis. Tai, esą, 
revoliucijos pradininkai. 
Tai, esą, kapitalistinės val
stybės pastangos tramdyti 
asmenines darbininkų tei
ses. Sovietiniai korespon
dentai apkvaišusiai nueina 
taip toli, kad ima rašyti 
apie fabrikų savininkus, 
kurie ... šaudo į piketuo
jančius darbininkus iš me
džioklinių šautuvų. Skaity
tojai kvaili, galvoja 
tiniai žurnalistai, ir 
nesuvoks...

Tuo tarpu vien 
mintis, vien tiktai 
apie streiką sovietinėje tik
rovėje yra garantuotas bi
lietas į gulaginę sanatori
ją. Sovietų rašeivos rėkia 
apie virvagalius laisvuose 
užsieniuose ir visai "nema
to’’ sovietinių kartuvių ri
kiuočių.

sovie- 
nieko

tiktai 
žodis

• Vasario 16 dienos minė- 
jimas-šventė didžiojo New 
Yorko mieste bus šio vasa
rio 15 dieną, sekmadienį, 
Kultūros židinyje, 361 
fiighland Blvd., Brooklyn 
(East New York). Pradžia 
3 vai. popiet.

Rengia ir visus kviečia 
gausiai dalyvauti vietos 
Amerikos Lietuvių Taryba.

• Sol. Roma Mastienė iš
vyko , koncertuoti į Pietų 
Ameriką, Venezueloj, Ca
racas mieste Vasario 16 
proga bus jos koncertas. 
Bet pagrindinis jos koncer
tas bus Kolumbijoje, Me- 
deline, vasario 23-24 d. su 
simfoniniu orkestru kolum- 
biečių visuomenei.
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MELO KARAS (6)

SĄMOKSLININKAI IR VATIKANAS
Susipažinę su svarbiau

siais melo karo veikėjais iš 
vokiečių pusės: adm. Cana- 
ris ir SD šefu Heydrichu — 
galime pereiti prie jų veik
los.

Hitlerio 800,000 vyrų ar
mija, per 27 dienas susido
rojusi su Lenkija, turėjusia 
33 mil. gyventojų, taip pa
kėlė Fuehrerio prestižą, kad 
"Juodasis orkestras” nete
ko vilties juo greitai atsi
kratyti. Iš kitos pusės, Hit
lerio Lenkijoje įvesta tvar
ka — aristokratijos, inteli
gentijos, dvasiškijos ir žy
dų persiekiojimas — sukėlė 
naują generalinio štabo pa
sipiktinimą. Admirolas Ca- 
naris net įspėjo gen. Kei- 
telį, 0KW — aukščiausios 
karinių pajėgų vadovybės 
viršininką, kad "ateis die
ną, kada pasaulis laikys 
Wehrmachtą atsakingu už 
tuos dalykus, kurie vyksta 
jo panosėje". Keitelis į tai 
atsakė, kad jei kariai patys 
nenori daryti "tų dalykų”, 
jie negali skųstis, jei tai at
lieka SS ir SD.

1939 m. spalio 9 d. Hitle
ris įsakė pradėti ruoštis 
naujam žygiui pagal "gel
toną planą", kuris numatė 
invaziją j Olandiją, Belgiją 
ir Prancūziją. Aukštieji ka
rininkai buvo prieš tai., bet 
Hitleris nepaisė jų nuomo
nės ir įsakė būti pasiruošu- 
siems žygį pradėti lapkričio 
12 d. "Juodasis orkestras" 
nutarė vėl veikti. Gen. šta
bo pulk. lt. Helmuth Gros- 
curth paruošė sukilimo pla
ną. Pagal jį dvi tankų divi
zijos, per Berlyną iš Len
kijos keliaudamos į Vakarų 
frontą, turėjo Hitlerį ir jo 
artimuosius suimti, o gen. 
Becką paskelbti valstybės 
regentu. Tas sudarytu koa
licinę vyriausybę ir kviestų 
Hohenzollerius užimti sos
tą. Pats Hitleris turėjo būti 
paskelbtas bepročiu. Jei na
ciai priešintųsi, jie turėtų 
būti sušaudyti.

Viso šito karininkai grieb
tųsi, jei iš anksto gautų 
Prancūzijos ir D. Britanijos 
vyriausybių pažadą pa
skelbti tuojau paliaubas. 
Canaris buvo paprašytas 
susisiekti su britais. Tas iš 
savo pusės tą uždavinį pa
vedė pulk. Oster, savo štabo 
viršininkui. Pulk. Oster pa
sikvietė Muencheno advo
katą dr. Josef Mueller, ži
nomą katalikų veikėją, ku
ris pažinojo popiežių Pijų 
XII ir tuos du vokiečius, su 
kuriais šv. Tėvas turėjo 
glaudų asmeninį ryšį: mon- 
senjorą L. Kaas ir jėzuitą 
tėvą Robertą Leiber. Abu 
juodu gyveno Vatikane. 
Muellerio uždavinys buvo 
per popiežių painformuoti 
britus apie "geltoną planą" 
ir gauti Prancūzijos ir D. 
Britanijos pažadą nepanau
doti vokiečių sukilimo prieš

Hitlerį ir neįžygiuoti į Vo
kietiją.

Puvo sutarta, kad popie
žius pats tiesioginiai nepa- 
simatys su Muelleriu, bet 
gaus "Juodojo Orkestro" 
pasiūlymą per Kass ir Lei- 
berį ir jį perduos D. Brita
nijos pasiuntiniui prie šv. 
Sosto Sir D’Arcy Osborne.

Spalio 27 d. Muelleris ga
vo pranešimą iš tėvo Leibe- 
rio, kad Sir D’Arcy jau ga
vęs leidimą iš lordo Hali- 
faxo, britų užsienio reikalų 
ministerio, pasikeisti nuo
monėmis tuo reikalu. Britai 
laukią konkrečių pasiūlymų 
dėl paliaubų. Kaip tik tuo 
metu "Juodąjį Orkestrą" iš
tiko naujas nepasisekimas.

SD šefas Heydrichas be- 
nedektinų ordine turėjo sa
vo agentą Hermann Keller, 
kuris buvęs labai gabus ir 
ambicingas. Susipykęs su 
Beurono vienuolyno vyres
niuoju R. Walser, Kelleris jį 
apkaltino valiutų spekulia
ciją. Benediktinų ordino 
galva Fidelis von Stotzin- 
gen tada paprašė dr. Muel- 
lerį ištirti visą bylą. Muel
leris rado, kad Kelleris vis
ką išsigalvojo, pats norė
damas užimti Walserio vie
tą. Už bausmę Kelleris buvo 
išsiųstas į benedektinų vie
nuolyną Siono kalne Pales
tinoje. Gyvendamas šv. že
mėje Kelleris susidraugavo 
su Jeruzalės vyr. mufti, 
kuris buvo didelis britų 
priešas. Dėl tos draugystės 
savo agentu Kellerį užver
bavo ir vokiečių karinė žval
gyba — Abwehr t. y. admi
rolo Canaris žinyba.

SD spaudžiant Kelleris 
buvo grąžintas į Beuroną, 
kurio naujas viršininkas jį 
naudojo kaip ryšininką su 
kitais ordino padalyniais. Iš 
Heydricho Kelleris spalio 
mėn. gavo pavedimą sektii 
dr. Muellerį, kurio asmeniš
kai turėjo neapkęsti.

Kelleris, būdamas su rei
kalais Bazelyje, Šveicarijo
je, susitiko su Berlyno ad
vokatu dr. Hans Etscheit, 
kuris irgi buvo Abwehro 
agentas. Jis Kellerį pažino
jo iš anksčiau ir manyda
mas, kad jis būdamas vie
nuolis turi nemėgti nacių, 
pasigėręs Kelleriui prasita
rė apie Juodojo Orkestro są
mokslą ir Muellerio misiją. 
Atsisveikindamas Etscheit 
Kelleriui, kurį laikė vargšu 
vienuoliu, dar davė 100 švei
carų frankų.

Tuos pinigus Kelleris pra
gėrė Wagon-Lit vagone- 
restorane važiuodamas į 
Romą. Vatikane jis apie 
Muellerio veiklą pasiteiravo 
pas tėvą Augustiną Maierį, 
kuris apie tai pranešė savo 
draugui dr. Muelleriui. Iš
sigandęs, kad jo misija yra 
išduotą, Muelleris tuojau 
grįžo i Berlvną ispėti Ca
naris ir Oster. Tuo pačiu 
laiku ir Kelleris grįžo į Vo

kietiją ir parašė raportą 
Heydrichui, kurio nuorašą 
persiuntė Canaris’ui kaip 
Abwehr*o agentas.

Netrukus Heydrichas Kel
lerį pasišaukė į Berlyną. Po 
to pasimatymo Kelleris už
ėjo į Abvvehro rūmus, kur 
pasakė Osteriui, kad Heyd
richas laiko Muellerį išdavi
ku, kurį ruošiasi suimti. Os- 
teris užaliarmavo patį ad
mirolą Canaris.

Admirolas, pasišaukęs 
Muellerį, liepė jam parašyti 
raportą, kad dar prieš karą 
jis girdėjęs apie generolų 
sąmokslą prieš Hitlerį. Ta
me raporte buvo paminėtos 
tik dvi pavardės. Vieną jų 
buvo generolo von Fritch, 
buvusio vyr. kariuomenės 
vado, kurį Hitleris pavarė 
1938 m. už tariamą homo
seksualizmą. (Vėliau tie 
kaltinimai buvo įrodyti esą 
neteisingi, bet Fritchas ne
buvo grąžintas į savo vie
tą. Jam tačiau buvo leista 
dalyvauti su pulku, kurio 
garbės vadu jis buvo, žygy
je prieš Lenkiją. Ten jis ir 
žuvo). Antras vardas, pa
minėtas Muellerio raporte 
buvo gen. Walther von Rei- 
chenau, kurio Hitleris labai! 
pasitikėjo ir kurį norėjo pa
kelti į maršalus.

Canaris Muellerio raportą 
nuvežė pačiam Hitleriui ir 
jam aiškino, kad jo nuomo
nė reikalas gali būti rim
tas, tačiau jo, kaip ir SD 
įstaigų, pravesta kvota ne
davė jokių papildomų įro
dymų.' Hitleris skaitė ra
portą numetė į krepšį, šauk
damas "Schmarren" — ne
sąmonė! Canaris atsiprašė 
Hitlerio už sutrukdymą ...

Tą patį vakarą Canaris 
nuvyko į Heydricho namus. 
Ten jis skundėsi: "Tik įsi
vaizduokit, aš maniau, kad 
daviau Fuehreriui tikrai 
įdomų dr. Muellerio, mano 
pagrindinio agento Vatika
ne, raportą apie sąmokslą, 
bet Fuehreris jį perskaitęs 
nutarė, kad tai Schmar
ren ...”

Ta apgaulė sulaikė Heyd- 
richą nuo tolimesnių žings
nių, tačiau neilgam. Netrū
kus Šveicarijos laikraščiuo
se pasirodė žinių apie gali
mą vokiečių karininkų są
mokslą prieš Hitlerį. Kel
leris vėl nuvažiavo į Vati
kaną, kur neatsargiai pra
sitarė kitam Abwehr agen
tui, kad jis čia atvykęs iš
tirti Muellerio veiklą. Ca
naris vėl nuvyko pas Heyd- 
richą, reikalaudamas atsi
sakyti nuo Kellerio 'patar
navimų* — šiaip ar taip Vo
kietiją ruošiasi naujam 
puolimui, kurį tas plepis 
vienuolis išduoda kiekvieną 
dieną ... Heydrichas Kelle
rį atšaukė, bet iš savo tar
nybos neatleido. Vėliau jis 
buvo pasiųstas į Paryžių 
sekti to miesto dvasiškiją.

Tuo tarpu Hitleris, Himm-

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBOS ATSIŠAUKIMAS Į 
LIETUVIŠKĄJĄ VISUOMENĘ

Brangūs lietuviai!

Laisvė yra viena pačių brangiausių dovanų, kuria 
dangus apdovanojo žmones. Laisvei negali prilygti jokie 
žemėje užrakinti ar jūros gelmėse paslėpti turtai. Dėl 
laisvės, kaip ir dėl garbės, galima ir reikia aukoti savo 
gyvybę. Ir nėra didesnės nelaimės, kuri galėtų užgriūti 
žmogų, kaip nelaisvė. Tai šventi ir prasmingi žodžiai, 
kurie kiekvieno patrioto lietuvio širdyje kelia norą ir 
troškimą dėl laisvės siekių aukotis ir kovoti.

Todėl minėdami savo tautos nepriklausomybės atsta
tymo ir atkūrimo šventę, turime kiekvienas lietuvis pa
žadinti savo tautinės sąžinės balsą. Kiekvieno lietuvio 
Sąžinė turėtų būti tikrasis kelrodis tėvynės ir tautos dar
bų plotuose, šiuose darbų plotuose sąmoningai atlikime 
savo šventą pareigą: pinigine auka, konkrečiu darbu ir 
savo dvasios pasišventimu siekti pilnutinio lietuvių tautos 
idealo, — Laisvės.

Chicagos Lietuvių Tarybos skyrius maloniai kviečia 
visus lietuvius dalyvauti Vasario 16 minėjime 1976 m 
vasario mėn. 15 d. 2 vai. Maria High School patalpose.

Aukas organizacijos ir paskiri asmenys prašome 
įteikti minėjime arba siųsti Chicagos Lietuvių Tarybos 
skyriaus iždininkui Vladui šoliūnui, 8335 Fieldcrest, Wil- 
low Springs, III. 60480.

Kazys Oksas
Pirmininkas

Algis Jasaitis
Vykd. Sekretorius

KASANDROS ŠAUKSMAI
(Atkelta iš 1 psl.) 

populiariausia asmenybė 
dabartinėje administracijo
je yra ne Gerald Ford ar 
Henry Kissinger, bet Da- 
niel Patrick Moynihan, JAV 
ambasadorius Jungtinėse 
Tautose. Kai baigiau skai
tyti tą pereito pirmadienio 
vedamąjį, per televiziją pa
sivijo naujiena: D. P. Moy
nihan atsistatydino...

*
★

Nelauktos talkos Vakarų 
Kasandros staiga susilaukė 
iš mažiausiai tikėtinos pu
sės — pačios Sovietų Są
jungos. Prieš kurį laiką bri
tų konservatorių partijos 
pirmininkė Margaret That- 
cher įspėjo, kad sovietai 
šiuo metu jau sudaro D. 
Britanijai pačią didžiausią 
grėsmę nuo pat 2-jo did. ka
ro pabaigos. Maskva dėl to 
pareiškė ne tik oficialų 
protestą, bet ir įsakė savo 
spaudai pakelti didžiausią 
triukšmą. Konservatorių 
partijai buvo prikišama, 
kad ji norinti susivienyti 
"antisovietine ir antideten- 
te baze". Toks įsikišimas į 
jų diskusijas sukėlė britų 
pasipiktinimą. Net pats 
premjeras Haroldas Wilso- 
nas pareiškė dėl to simpa
tijų poniai Thatcher ir ak
centavo jos teisę pasakyti 
savo nuomonę.

"Who do the Russians 
think we are" — klausė The 
Sunday Telegraph ir pats 
atsakė: Kremlius mano, kad 
Britanija jau "susuominta” 
(Findlandized), kad britai, 
bijodami netekti detentes, 
pasipriešins kiekvienam va- 

lerio ir Heydricho pataria
mas, pats nutarė griebtis 
apgaulės, kad išsiaiškinus 
galimą sąmokslą.

Sekančiam Nr.: Inciden
tas Olandijoje. 

dui, kuris išdrįs pasakyti 
tiesą.

Jei sovietai tikėjosi po
nią Thatcher sunaikinti, jie 
tikrai pasiekė priešingų re
zultatų. Jie atkreipė pasau
lio dėmesį į savo karinę ga
lią, jie leido savo pačių pi
liečiams patirti, kad Vaka
ruose į Kremlių žiūrima su 
nepasitikėjimu.

Gen. Aleksander Haig, 
NATO vyr. vadas, News- 
week paklaustas, ar sutin
ka su Thatcher teigimu, at
sakė — TAIP. Jam, daly
vavusiam (kaip Nixono ir 
Kissingerio talkininkui) de
tentes evoliucijos procese, 
visados buvę aišku, kad at- 
lydis gali būti tik Vakarų 
vienybės, solidarumo ir 
stiprybės vaisius. Atlydis 
negalįs būti to, t. y. solida
rumo ir stiprybės, pakaita
lu. Mes turime atgauti valią 
ir galią didėjančios sovietų 
grėsmės pasitikimui...

Tokiems pareiškimams ir 
įspėjimams didėjant, kar
tais apima gal dar ir nepa
grįstas aptimismas: ar tik 
Apolono prakeikimas nebus 
jau nustojęs savo galios, 
pasenęs kaip ir viskas šia
me pasaulyje.

KO VERTAS TOKS 
POKALBIS?

Sąryšyje su "Vienybėje” 
paskelbtu "Gimtojo Kraš
to" redaktorių pasikalbėji
mu su pavergtoje Lietuvoje 
besilankiusiais šen. H. 
Humphrey ir kongr. J. 
O’Neill, JAV LB Krašto 
valdyba raštu užklausė 
šiuos du įtakingus Kongre
so narius kodėl jie pokalbio 
metu neišdrisę iškelti opiuo
sius klausimus — vykdomą 
žmogaus teisių pažeidimą, 
atsisakymą sujungti išskir
tas šeimas, viešnagės pa
vergtoje Lietuvoje varžy
mus.
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Sveikinimai DIRVAI
NUOŠIRDŽIAI sveikindamas mieląją Dirvą su 

gražiąja šešiasdešimties metų gyvavimo su
kaktimi, linkiu jai — tarsi tam legendariniam egiptie
čių paukščiui Feniksui — pakilti iš laiko ir negandos 
pelenų, sušvisti skaisčiomis lietuvybės plunksnomis!

DŽIUGINK mus, mieloji Dirva tauriuoju lietu
višku kūrybiniu žodžiu, gaivink sielą gimtosios saulės 
šviesa!

Ir mus, pasimetusius svetimos žemės kauburėliuose, 
maitindama lietuviškojo rašto grūdais, vesk, lyg tas 
Biliūno Laimės žiburys, tautiniu vieškeliu į darnią ir 
skaisčią vieningos lietuviškos šeimos ateitį!

Ketvirtį šimtmečio bendradarbio pėdomis žengęs

Balys Auginąs

Gerb. Redaktoriau,

Linkiu Jums daug sėkmės ir gerų vaisių toliau tęsti 
Dirvos lapuose lietuvybės išlaikymo darbą, ypač mūsų 
jaunimo tarpe. Tikėkimės, kad jaunosios kartos minės 
Jus ir visus mus gražiais žodžiais, nežiūrint kur jie be
būtų — išeivijoje ar mūsų mylimoje laisvoje tėvynėje. 
Dirva turi jungti mus visus, nes tik bendrom jėgom mes 
galėsim atlikti mums likimo uždėtas pareigas.

Kazė Vaičeliūnienė

Pas Massachusetts gub. Michael S. Dukakis, pasirašant Republic of Lithuania 
Day. Stovi iš kairės: A. Averka, O Ivaškienė, delegacijos pirm. J.Chaplikas, S. Gri- 
ganavičius,F. Grendall, A. Keturakis, I. Veitienė ir A. Budreckis. Vasario 16 
minėjimas Bostone įvyks vasario 15 d. 2 vai. p.p. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
pastate, trečiame aukšte.

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos vardu nuoširdžiai 
sveikinu minint DIRVOS ŠEŠIADEŠIMTIES METŲ gy
vavimo sukaktį.

Gyvendami laisvėje, gal per mažai branginame tai, 
kad turime savąją spaudą, kurios puslapiuose laisvai iš
liejamos tautinės mintys, lietuviškos aktualijos.

Tačiau žinokite, kad lietuvės moterys labai įvertina 
Jūsų darbą ir ryžtą DIRVOS puslapiuose stiprinti tau
tinę ambiciją, ir kartu kovos dvasią prieš mūsų tautos 
pavergėją.

DIRVAI linkiu šviesios ir sėkmingos ateities!

Irena Banaitienė
LMKF Pirmininkė

Brangus Redaktoriau, Mieloji "Dirva”,

Nuoširdžiausi sveikinimai 60-to gimtadienio proga. 
Sveikiname išlikusią jaunatviška, žvalia, taikia ir taiklia 
ir visada nukreiptu veidu į pavergtą motiną — tėvynę.

Gimtadienio proga linkime skubiai pasveikti nuo ap- 
degimo žymių ir toliau sėkmingai versti plačias ir giliasi 
vagas tremties dirvonuose.

Redaktoriui ir bendradarbiui linkime nepavargti ir 
išlaikyti "Dirvą” gražią, be senatvės nervuotumo ir pik
tumo žymių.

Ilgiausių metų!
Dr. Kazys Pemkus,

„Medicinos" redaktorius

Gerbiamas Redaktoriau,

Palm Beach Floridoje lietuviai didžiai vertina Lie
tuviškosios spaudos reikšmę ir svarbą bei jos tautinės 
veiklos paskirtį mūsų išeivijos gyvenime. Lygiai taip pat 
su didžiule pagarba ir dėkingumo jausmais vertiname ir 
Jūsų bei Jūsų bendradarbių nepailstamas pastangas ir 
pasišventimą šiose nepalankiose sąlygose leisti laikraštį 
ir jį per eilę metų1 išlaikyti.

Floridos lietuviams, kurie dideliais geografiniais nuo
toliais yra atskirti nuo visų mūsų visuomeninių, kultū
rinių ir politinių centrų, lietuviškoji spauda lieka vienin
tele priemone naturialiam ryšiui su jais palaikyti ir pra
tęsti.

Palm Beach Lietuvių Klubas, didžiai įvertindamas 
Jūsų laikraščio neabejotiną įnašą į lietuvių kultūrinės 
veiklos aruodą, metinio narių susirinkimo vienbalsiu nu
tarimu Jūsų laikraščio išlaikymui skiria šią kuklią auką.

Ta pačia proga Klubo Valdybos vardu reiškiame 
Jums, Pone Redaktoriau, širdingą padėką už Jūsų malonų 
bendradarbiavimą per visus pereitus metus noriai pa
skelbiant Jūsų laikraščio puslapiuose informacijas ir ap
rašymus apie mūsų Palm Beach Lietuvių Klubo veiklą 
ir darbus

Vienkart siunčiame Jums ir Jūsų visiems bendra
darbiams širdingiausius sveikinimus ir geriausius linkė
jimus.

Jonas Daugėla,
Klubo Pirmininkas 

Vladas žibąs,
Valdybos Iždininkas V. Andrašiūnienė, Cleve. 7.00

Aukos Dirvos 
atstatymui

J. Saulėnas, Providence 25.00
O. Rukštelienė, Dear^orn 2.00 
T. Varanka,

Clarendon Hts., UI........ 7.00
P. Žolynas, Chicago .... 7.00
O. Lanys, Elizabeth, N. J. 7.00 
J. Arnas, Fairlawn, N. J. 2.00 
V. Mickūnas, Boston .... 17.00 
V. Kasakaitis, Willowick 2.00 
V. Petukauskas, Cleveland 2.00
J. Kybiliūnas, Kirtland, O. 7.00
E. Čapas, Richmond Hts. 10.00 
A. Žitkus, Hartford......... 1.00
A. Kišonas,

Dearborn Hts., Mi........ 7.00
E. Balceris, Los Angeles 7.00
K. Jurgėla, Glendale, N.Y. 7.00 
J. Maurukas,

Richmond Hill, N Y .. 7.00 
J. Vizbaras, Boston .... 10.00 
J. Jasinskas, Ventor, N. J. 25.00
B. Vigelis,

Mays Landing, N. J. .. 5.00 
B. Bernotas, Cleveland .. 5.00
J. Marčiukaitis,

Koblenz, Vokietija .... 5.62 
A. Griauzdė, Avon, Mass. 5.00
A. Liutkus, Cleveland .. 5.00
P. Valavičius,

Woodhaven, N. Y.........7.00
B. Briedis, Chicago ....10.00 
S. Jokubauskas,

Palos Park, III..................5.00
K. Balys, Cleveland .... 2.00 
J. Peteraitis, Chicago ... .25.00 
V. Vaitužis,

Satelite Beach, Fla........7.00
J. Budreika, Toronto .... 7.00 
P. Kidolius, Hartford .... 12.00 
P. Druseikis, Rochester 7.00 
S. Nutautas, Sodus, Mi. 7.00 
V. Šeputa, Troy, Mi........ 7.00
M. Vaišnys,

Ocean City, N. J........... 2.00
O. Žukas, Glendale, Ca. .. 2.00 
A. Penkauskienė, Cleve. 2.00 
A. Modestas, Chicago .. 12.00 
E. Cicėnas, London, Ont. 7.00 
H. Misliauskas, Media, Pa. 2.00 
V. Augustinas,

Richmond Hill, N. Y. .. 7.00 
V. Tiškus, Cleveland .... 7.00

SESĖS IR BROLIAI LIETUVIAI 
| VIENYBĖ!

SU ATVIRA IR PILNA MEILĖS 
LIETUVIŠKA ŠIRDIMI ŠAUKIAME JUS 

Į VIENINGĄ DARBĄ LIETUVIŠKOS KULTŪROS 
IR LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO SRITYSE...

R. Macionis,
Southgate, Mi................10.00

J. Paškus, Detroit ......... 7.00
V. Langė, Lakewood, O. 5.00 
A. Zaparackas,

Royal Oak, Mi................. 2.00
M. Valiukėnas,

Brockton, Mass...............2.00

Lietuvių bendruomenės darbo barai yra platūs: tik 
nuoširdžiai surenkime pečius ir tuo užtikrinsime mūsų 
politinio pavergtos Tėvynės vadavimo veiksnius, 
sudarydami jiems stiprų ir pastovų užnugarį. Lietuvybės 
išlaikymas tremtyje yra aukščiausias mūsų uždavinys ir 
pirmoji pareiga. Tarpusavis sugyvenimas ir vienybė yra 
pagrindinė garantija mūsų darbų pasisekimui.

Darbo pasidalinimas sritimis: Tėvų Krašto vadavimas - 
Altas ir Vlikas, vargstančių sesių ir brolių šalpa - Balfas, 
gi kultūros ir švietimo puoselėjimas, lietuvybės išlaiky
mas JA V - Lietuvių Bendruomenė. Bendruomenėje - ben 
dradarbiavimas vienų su kitais, bet ne konkurencija su
grąžins mums vienybę ir darbų našumą.

Nežiūrint, kas ką sakytų, nežiūrint kas kaip mus teistų, 
mes einame ir eisime tikru ir teisingu keliu. Mes nepripa
žįstame ir kritikuojame bet kokį bendradarbiavimą su 
okupantu, o klystančius įspėsime ir nurodysime jų 
klaidas.

Reorganizuotos Lietuvių Bendruomenės konferencijos 
priimtas federaciniais pagrindais sudarytas naujasis 
JAV LB statutas užkerta kelią atskiros grupės įsigalėji
mui Bendruomenės vadovybėje, iškelia reikšmę paskirų 
organizacijų, sudaro palankias sąlygas veikimui 
seniūnijose ir sudaro tinkamas sąlygas bendro darbo 
derinimui.

Tad kviečiame visas lietuviškas organizacijas ir 
kiekvieną pavienį lietuvį jungtis į atstatytos Lietuvių 
Bendruomenės suderintą ir vieningą darbą!

Valio viena ir vieninga — JAV Lietuvių Bendruomenė! 
Valio mūsų sąjungininkė ir mūsų svetinga Amerika! 
Valio kovojanti ir būsimoji Nepriklausoma Lietuva!

JŪSŲ JA V LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
CENTRO VALDYBA:

Dr. Vytautas P. Dargis - Pirmininkas 
Dr. Vladas Šimaitis - Vicepirmininkas 
Kazimieras Pocius - Vicepirmininkas 
Mykolas Pranevičius - Vicepirmininkas 
Petras Šernas - Vicepirmininkas 
Aldona Kačinskienė - Protokolų sekretorė 
Augustinas Orentas - Sekretorius 
Antanas Balčytis - Iždininkas 
Jonas Švitra - Finansų sekretorius 
Jonas Vaičiūnas - Informacija 
Daina Danilevičiūtė - Jaunimo reikalams 
Ignas Serapinas - Švietimo vadovas 
Jonas Girdžiūnas - Narys 
Jonas Rutkauskas - Narys 
Petras Šilas - Narys
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BRANGŪS LIETUVIAI,

Vasario šešioliktoji — mūsų tautos valstybingumo 
didžioji šventė. Per dvidešimt dvejis metus šią dieną šven
tė Nepriklausoma Lietuva ir lietuviai svetur. Dabar, Lie
tuvą pavergus, jau trisešimt penkeri metai kaip mes šią 
dieną minim, čia išeivijoje — viešai ir iškilmingai, o 
Jūs Lietuvoje ją minite tik savo širdyse su pasiryžimu 
ir nepalenkiama viltimi ir vėl, atgavus Lietuvai nepri
klausomybę, šią dieną laisvai švęsti, vėliavoms plasde- 
nant, bažnyčių varpams gaudžiant.

Vasario šešioliktosios progomis pabrėžiam mūsų 
pasiryžimą siekti Lietuvos nepriklausomybės besąlygi
nės ir nesužalotos, nes ji yra mūsų tautinės gyvybės 
laidas. Ji taip pat užtikrina kiekvienam lietuviui sąlygas 
gyventi laisvam ir nevaržomam siekti asmeninės ir savo 
artimųjų laisvės bei gerovės.

Vasario šešioliktosios progomis garsiau šaukiamės 
j pasaulio sąžinę, protestuojam prieš Lietuvos pavergi
mą, okupanto žiaurumus ir nusikaltimus visuotiniems 
žmogaus laisvės principams.

Istorinis Lietuvos nepriklausomybės aktas minėti
nas svarbiausiai ir šiandien dėl to, kad jis teikia vilties: 
Jei nepriklausoma Lietuvos valstybė atsikūrė po šimto 
carų vergovės metų, ji išsivaduos ir iš ruso-bolševiko 
okupacijos.

Mes, laisvieji lietuviai negalime tenkintis tik vil
timi, reikia konkrečių darbų. Lietuvos laisvinimo darbą 
mes dirbame susibūrę į organizacijas.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, kaip ir 
1918-ųjų metų Lietuvos Taryba, savo prigimtimi išreiš
kia Lietuvos valstybingumą. Dėl to jo paskirtis ir užda
viniai yra iš dalies skirtingi nuo lietuvių išeivių visuo
meninių organizacijų. Bet šiuo kritišku metu Lietuvos 
vadavimo darbą dirbkime visi sutartinai, Vyriausiam 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui derinant visų mūsų pa
stangas.

Kaip rezistencija prieš Lietuvos pavergimą ir kovos 
atsakomybė subūrė į Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą skirtingas politines partijas ir sąjūdžius, taip 
šiandien nepriklausomybės atstatymas turi mus visus 
jungti, šis Lietuvos laisvės kovos vieningumas, nesuvie
nodindamas mūsų ir nesuliedamas j vienalytę visuome
ninę masę, mus skatina sąmoningai eiti tikrosios demo
kratijos keliu, gerbiant vieni kitų įsitikinimus.

Informacija į pavergtą Lietuvą bei mūsų gyvena
mus kraštus ir lietuvių tautos skriaudų dokumentacija 
dabar yra mūsų veiklos ir darbo vienas pagrindinių už
davinių.

Neseniai įvykęs Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto seimas dėl to nutarė, kad ” Ypatingas dėmesys 
kreiptinas į Eltos informacijos tarnybos aprūpinimą 
specialistais tarnautojais, geresnėmis priemonėmis ir lė
šomis.” Bet tai dar ne viskas. Jūsų, mieli lietuviai, pra
ėjusiųjų metų aukos Tautos Fondui daro šį seniai siektą 
uždavinį realų ir įgyvendinamą. Pripažįstant kitų, dabar 
veikiančių, informacijos židinių reikalingumą ir naudą, 
ELTOS INFORMACIJOS BIURAS rūpinsis visais pa
grindiniais — didžiaisiais, su Lietuvos laisvinimo darbu 
susijusiais, spaudos bei informacijos uždaviniais.

Šiam svarbiam užmojui galutinai gyvendinti, tęsti 
ir informacijai pastoviai gerinti bei plėtoti prašome ir 
tikimės jūsų, mieli lietuviai, talkos ir finansinės paramos.

J. K. Valiūnas,
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto pirmininkas
Jonas Balkūnas,

Tautos Fondo pirmininkas

CHICAGOS ŠAULIAI JAU
NUOSAVUOSE NAMUOSE

Įvyko neeilinis Vytauto Di 
džiojo šaulių rinktinės valdy 
bos posėdis. Neeilinis ne to
dėl, kad jame būtų buvę 
svarstomi koki nors labai 
ypatingi ir niekada anksčiau 
nesvarstyti klausimai, ar 
kad susirinkusiųjų skaičius 
buvo didesnis, bet tai, kad 
tai buvo pirmasis posėdis sa
vuose namuose.

Neišbaigtos sienos ir lu
bos, aplinkui cemento ir kal
kių maišai ir kitokia įvairi 
reikalinga medžiaga, bet 
susirinkusiųjų nuotaika pa
kili, nekasdieniška. Jau 
aiškiai matyti didelių rūpes
čių ir sunkaus darbo vaisiai

ir jau matyti namų remonto 
ir įrengimų darbų pabaiga.

‘Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės nariai vertai gali 
didžiuotis atliktu darbu. Pir 
mą kartą susirenkam jau 
savuos namuos ir nuo šiol čia 
visada rinksimės. Iš čia 
skleisis šauliška veikla skir
ta mūsų tautai ir nepriklau
somos Lietuvos valstybės 
atstatymui. Šie namai, tai 
įrodymas, kad kartu dirbda
mi galime didelius darbus 
atlikti.’ Taip kalbėjo rinkti
nės primininkas Vladas Išga 
naitis, pradėdamas posėdį 
šaulių savuose namuose.

*
Esminis skirtumas tarp 

daugelio JAV lietuvių orga
nizacijų įsigytų namų ir Chi
cagos šaulių namų yra tas, 
kad namams nupirkti pini
gus sudėjo ar paskolino Vy
tauto Didžiojo šaulių rinkti
nės nariai. Taip pat įrengi
mų ir remonto darbai vykdo
mi talkos būdu. Tai nevie- 
nintėlis atvejis JAV lietuvių 
veiklos istorijoje (anksčiau 
kai kurių lietuvių parapijų 
bažnyčios ir mokyklos buvo 
statomos panašiu būdu), bet 
pakankamai vertas minėti, 
nes rodo organizacijos narių 
susipratimą, idėjos įsisąmo
ninimą, susiklausymą ir 
vieningumą, kas dabartinia
me skaldymosi ir nesutari
mų laikotarpyje gali būti 
pavyzdžiu kitoms organizaci 
joms.

Remonto ir įrengimų dar
bų vadovas A. Brinas prane
šė, kad darbai jau baigiami. 
Šešių šaulių dėka jau įreng
ta virtuvė. Salei apvalūs 
stalai perkant - vienas būtų 
kainavęs apie $150. Šaulys 
K. Juškevičius tokius stalus 
pats padarė ir vieno stalo 
kaina tesiekia tik apie $25. 
Dail. J. Tričys rūpinasi salės 
dekoravimu ir kai kuriuos 
specialius darbus atliks dail. 
V. Vijeikis. Daugelio sutelk
tų darbo rankų dėka, Chica
goje šaulių namai užtikrintai 
bus paruošti oficialiam atida 
rymui dar prieš gegužės 1 d.

Dar atsiranda namams 
naujų aukotojų, arba anks
čiau aukotų sumų papildyto- 
jų. Miškinienė, prie anksčiau 
paaukotų $200, pridėjo dar 
tūkstantinę; S. Paulauskas 
pridėjo $900 prie anksčiau 
aukotos šimtinės, o Antani
na Gustaf, anksčiau aukojusi 
$1000, dar be procentų 
paskolino $2,000. Tai vėliau
sieji pavyzdžiai, parodantys 
kokiu būdu atsirado pinigai 
šaulių namų įsigijimui.

Paaiškėjus, kad reikia nau 
jų JAV ir Lietuvos vėliavų, 
J. Pranaitis ir Džūvė pažade 
jo jas nupirkti, o nenuilstan
ti šaulių moterų pirmininkė 
S. Cecevičienė organizuoja 
moteris pasirūpinti virtuvės 
reikmenimis, stalų apdengi
mu ir daugeliu kitų dalykų.

«
Anaiptol, namų įsigijimo

Elenos Kepalaitės skulptūra ‘Caged’ (bronza), kuri drauge su kitais jos kūriniais 
išstatyta Phoenix galerijoje New Yorke, 939 Madison Avė., nuo vasario 14 iki kovo 
5 dienos. Parodos lankymo valandos nuo 11 vai. iki 5:30 v.v.

ir sutvarkymo rūpesčiai ne
sustabdo kitos šaulių veiklos 
A. Kvečas pranešė, kad cho
ro repeticijos vyksta regulia 
riai, choras dirba. J. Petraus 
ko vadovaujama meno gru
pė važiavo su vaidinimu 
Prakeiktas raštelis’ į Keno- 
shą ir važiuos su ‘Lietuvos 
Ąžuolas’ į Rockfordą. Šauliai 
ir šaulės uniformuoti daly

vaus Vasario 16-tosios minė
jimuose, o į Rockforde ren
giamą minėjimą važiuos net 
dviem autobusais.

Atlikti ir vykdomi darbai 
rodo, kad Chicagos šaulių, 
vyrų ir moterų veikla yra žy 
miu įnašu visai mūsų tauti
nei veiklai, todėl ji verta pa
minėti.

Jonas Jasaitis

BRANGŪS TAUTIEČIAI, AMERIKOS LIETUVIAI,

Esame didžiosios mūsų šventės — Vasario 16-tos — 
išvakarėse. Mūsų mintys savaime skrenda į mūsų sostinę 
Vilnių, kur buvo paskelbtas Lietuvos laisvės atkūrimas 
ir, šalia džiaugsmo dėl to laimėjimo, mus užgula gilus 
nuliūdimas, kad dabar Vilnius ir visa Lietuva okupantų 
replėse. Lietuviai tebėra brukami į kalėjimus, darbo ver
gų stovyklas ir beprotnamius už laisvesnį žodį ar net 
žudomi, kaip tai įvyko su inž. M. Tamoniu, prof. J. 
Kazlausku.

Kelkime prieš tai galingą protesto balsą Vasario 16 
minėjimuose, amerikiečių spaudoje, radijuje, televizijoje, 
kitataučių susibūrimuose, šventa pareiga Maskvos lete
nos prispaustiems broliams padėti vesti kovą dėl laisvės.

Amerikos Lietuvių Taryba daugelį metų sėkmingai 
tai kovai vadovauja dėka Jūsų, Amerikos lietuviai, pri
tarimo ir paramos.

Be visų Amerikos lietuvių vieningo pritarimo Lie
tuvos laisvės darbas nebūtų sėkmingas. Mums jau pasi
seka su pagalba mūsų įtakingų draugų susilaukti lai
mėjimų laisvojo pasaulio sostinėje Washiingtone, kaip 
prezidento Fordo pareiškimas 1975 m. liepos 25 d., kaip 
rezoliucijos priėmimas Atstovų Rūmuose.

Mes džiaugiamės ir didžiuojamės Jūsų pagalba pra
eityje ir tikimės Jūsų visapusiškos paramos ateičiai.

O prieš mus artėja ypatingi uždaviniai. Pvz. iškils 
ryškių pavojų Lietuvai būsimoje Belgrado konferenci
joje ir reikės uolaus darbo ir gausių lėšų Lietuvos lais
vės reikalus ginti.

Amerikos Lietuvių Taryba savo darbus remia iš au
kų, surinktų per Vasario 16 d. minėjimus.

Paminėkime šią brangią mums šventę visi. Parody
kime savo vieningumą ir nepalaužiamą dvasios tvirtumą 
Lietuvos laisvės reikaluose. LIETUVA TURI BŪTI NE
PRIKLAUSOMA, ir tik mūsų visų nepailstantis ryžtas 
ir pasiaukojimas padės tą greičiau atsiekti.

Mieli Amerikos lietuviai, prisidėkime prie laisvės ko
vos stipriau! Prisidėkime ir piniginėmis aukomis, nes, 
tik turėdami užtenkamai finansinių išteklių, mes galime 
savo veiklą pilniau ir stipriau išvystyti.

Kiekviena pagalba, kiekvienas patarimas mums rei
kalingas !

Vasario 16 d. proga visi, visi aukokime Amerikos 
Lietuvių Tarybai, kuri dirba visomis jėgomis Lietuvių 
Tautos gerovei.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
Dr. Kazys Bobelis 

Pirmininkas
Aukas prašome siųsti Jūsų vietiniam ALTos skyriui 

arba į ALT centrą, 2606 W. 63rd Street, Chicago, Illinois 
60629.
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VASARIO 16 D. PROGA AUKOKIME LIETUVOS 
LAISVINIMO REIKALAMS. AUKAS SIUSKITE AMERIKOS

LIETUVIU TARYBOS SKYRIAMS ARBA CENTRUI... 
2606 WEST 63 ST. CHICAGO, ILL. 60629

Pagerbtas Bronius
KASAKAITIS

ANTANAS JUODVALKIS

Lietuvių Tautinių Namų 
valdyba, pirmininkaujama 
inž. Jono Jurkūno, š. m. 
sausio 31 d. surengė pager
bimą ilgamečiam Namų šei- 
ninkui Broniui Kasakai- 
čiui, jo 70 metų amžiaus 
proga.

Pagerbimą pradėjo Jonas 
Jurkūnas, keliais bruožais
nušviesdamas solenizanto 
nueitą netrumpą 70 metų 
gyvenimo kelią. Bronius 
Kasakaitis gimė 1906 m. 
sausio 20 d. Limarkų km., 
Gudelių valšč., Marijampo
lės apskr. Jam einant sep
tintuosius metus pasimirė 
tėvas, o po 10 metų ir mo
tina. Vaikystė ir jaunystė 
nebuvo rožėmis klota, bet 
kietu darbu reikėjo pelnytis 
duoną ir siekti mokslo. Bai
gęs Grigaliūnų pradžios mo
kyklą įstojo į Marijampolės 
mokytojų seminariją, .bet 
mirus motinai, mokslą nu
traukė ir dirbo DIRVOS 
spaustuvėje, Marijampolė
je, raidžių rinkėju. 1926 
metais persikėlė į Kauną ir 
mokslą tęsė suaugusių Pa
vasario gimnazijoje. Uni
versitetan įstojo tik 1934 
metais ir studijavo pradžio
je ekonomiją, o vėliau tei
sę, kurią baigė 1940 m. Stu
dijų metu dirbo Valstybės 
Taupomose Kasose indėlių 
skyriaus vedėju. Vėliau ko
operatyvų revizorium, o ka
ro metu Savitarpinėje Pa
galboje.

1942 m. sukūrė šeimą su 
medicinos daktare Birute 
Skemaite.

Antrajai komunistų oku
pacijai artėjant, Bronius su 
Birute apleidžia gimtąją ir 
numylėtą Lietuvą. Karo su
kūrių blaškomi, atsiranda 
Hanau stovykloje ir išgy
vena iki išvykimo į šį kraš
tą. Hanau stovykloje įsi
jungė į maitinimo įstaigą ir 
rūpinosi savo tautiečių ge
rove, o šiame krašte dirbo 
įvairius darbus, iki pasi
traukė į užtarnautą poilsį. 

Sustiprėjus sveikatai, nebe- 
nurimo be darbo ir įsijungė 
į nuolatinį ir sunkų bei at
sakingą Namų administra
vimą. Broniaus asmenyje 
LT Namai surado nepamai
nomą šeimininką, kuris be 
jokio atlyginimo, jau kele
tas metų dirba lyg sau.

Bronius Kasakaitis ne 
vien ištvermingas darbinin
kas, bet taip pat pareigin
gas visuomenininkas ir vei
kėjas. Dar studentaudamas 
įstojo į L.S.T. Korp! Neo- 
Lithuania, kurios aktyviu 
nariu ir šiandien tebėra. Jis 
ėjo įvairias pareigas Chi
cagos padalinyje, o taip pat 
ir vyr. valdyboje, kurios iž
dininku išbuvo net 10 metų. 
Jo buvimo metu korporaci
ja sustiprėjo finansiškai ir 
pajėgė atlikti didesnius už
simojimus.

Taip pat priklauso Amen 
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos Chicagos skyriui

Bronius Kasakaitis, Chicagos Lietuvių Tautinių Namų 
administratorius. A. Plaušinaičio nuotr.

Lietuvių Tautinių Namų direktorių tarybos pirmininkas gen. M. Rėklaitis, valdy
bos pirm. J. Jurkūnas, Liet. Moterų Federacijos Chicagos Klubo pirm. Marcinkienė 
ir buvusi Korp! Neo-Lithuania pirm. Audronė Gulbinienė įteikia sveikinimą B. 
Kasakaičiui. A. Plaušinaičio nuotr.

ir Tautiniam akademiniam 
Sambūriui.

Pažymėtina Broniaus ir 
dr. Birutės parama Lietu
vių Tautiniam Namams. Jie 
ne tik savo darbu, bet ir 
stambiu įnašu yra prisidė
ję prie jų pirkimo ir per
tvarkymo. šiandien sunku 
įvertinti Broniaus įnašą, 
darbą ir atsidavimą Tauti
niams Namams, o pajustu
me, jei jis iš šio darbo pa
sitrauktų.

Bronius Kasakaitis yra 
valingas, ryžtingas, parei
gingas bei sąžiningas žmo
gus ir kartu kolegiškas, 
malonus bendradarbis, su
prantąs ir atjaučiąs artimą.

Linkėdamas dr. Birutei ir 
Broniui Kasakaičiams ilgo 
ir saulėto gyvenimo, J. Jur
kūnas baigė savo trumpą 
sukaktuvininko pristatymą.

žodžiu sveikino LT Namų 
Direktorių Tarybos pirmi
ninkas gen. Mikas Rėklai
tis, Korp! Neo-Lithuania 
vyr. valdybos pirm. Mečys 
Šimkus, ALT Sąjungos Chi
cagos skyriaus vardu Eleo
nora Valiukėnienė, VIL
TIES draugijos ir DIRVOS 
redaktoriaus vardu pirm. 
Kazimieras Pocius, Korp! 
Neo-Lithuania Chicagos pa
dalinio pirm. dr. Živilė Mo- 
destienė, Tautinio Akade
minio Sambūrio pirm. Ka
zys Kasakaitis ir Korp! 
Neo-Lithuania tautinių šo
kių grupės bei jos vadovės
N. Pupienės vardu Audronė 
Pavilčiūtė.

Raštu sveikino Lietuvių 
Moterų Federacijos Chica
gos klubas, dr. Monstavičie- 
nė ir Bartkų šeimos.

Jonui Jurkūnui vadovau
jant, įteikta visų dalyvių 
pasirašytas meniškas adre
sas, Lietuvių Tautinių Na
mų ir draugų dovanos.

Sugiedota ilgiausių metų 
ir išgerta šampano taurės.

Paskutinį žodį tarė šio 
pobūvio kaltininkas Bronius 

Kasakaitis, pastebėdamas, 
kad šis parengimas yra jam 
staigmena, kurios nenorėjo 
ir net žadėjęs apleisti mies
tą, kad tik nereiktų daly
vauti. Dirba ne dėl garbės 
ar naudos, bet dėl lietuvy
bės išlaikymo ir Lietuvai 
laisvės atgavimo. Būsiąs 
laimingas, jei jo darbas 
nors mažu grūdeliu prisidė- 
siąs prie lietuvybės palai
kymo. Dėkojo rengėjams už 
įdėtą triūsą, o gausiems da
lyviams už atvykimą ir jo 
pastangų įvertinimą.

Po kalbų, visi dalyviai 
vaišinosi puikia vakariene 
ir linksminosi dr. Birutės ir 

i Broniaus Kasakaičių jau
kioje artumoje, griežiant 
jaunųjų orkestrui VYTIS.

P*. S. Man teko penketą 
metų su Bronium dirbti 
Taupomose Kasose, sėdėti 
priešais vienas kitą prie 
sustumtų rašomųjų stalų ir 
aptarnauti lankytojus. Abu 
buvom studentai, abu pri
klausėm tai pačiai Neo-Li
thuania korporacijai ir aš 
stebėdavausi kolegos Bro
niaus kruopštumu, ištver
me ir per daug sąžiningu 
darbo atlikimu. Mūsų virši
ninkas, tuolaikinis Kasų 
valdytojas Vaitkus (Vait
kevičius) buvo kietokas ir 
reiklus administratorius, 
bet Bronius niekad neturė
jo dėl darbo nesusipratimų, 
nes jį kruopščiai ir sąžinin- 

(Nukelta į 8 psl.)
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SAVAITINĖ POLIU

Jungtinių Tautų Saugui 
mo Tarybai prieš porą sa
vaičių buvo pasiūlyta rezo
liucija, kuria Palestinos 
arabams pripažįstama 'ap
sisprendimo teisė’, įskaitant 
ir galimybę įsteigti atskirą 
arabų valstybę Palestinos 
teritorijoje. Rezoliucija taip 
pat reikalavo Izraelio pasi
traukimo iš okupuotų ara
bų teritorijų leisti pabėgė
liams grįžti į tėvynę, o 
tiems, kurie apsispręstų ne
grįžti — atlyginimo už pa
liktą turtą. Už rezoliuciją 
balsavo Benin (buv. pran
cūzų kolonija Dahomey), 
Guyana, Pakistanas, Pana
ma, Rumunija, Tanzania, 
Sovietų Sąjunga, Prancūzi
ja ir Japonija. Švedija, D. 
Britanija ir Italija susilai
kė, o Kinija ir Libija bal
savime nedalyvavo. Tik vie
nos JAV balsavo prieš. Ka
dangi JAV, kaip ir kiti ke
turi didieji, turi veto tei
sę — rezoliucija laikoma 
nepriimta.

Už poros dienų į Washing- 
toną oficialiam vizitui atvy
ko Izraelio ministeris pir
mininkas I. Rabin, kuris čia 
buvo labai iškilmingai pri
imtas. Tuo norėta pade
monstruoti, kad abiejų vals
tybių santykiai yra labai 
geri. Rabin turėjo progos 
pasakyti kalbą abiejų kon
greso rūmų bendram posė
dyje, kurioje pareiškė, kad 
Izraelis yra pasirengęs kom
promisams, liečiantiems di
delę teritorijos dalį, tačiau 
derėtis jis yra pasiryžęs tik 
su kaimyninėm arabų vals
tybėm, bet ne su pabėgė
liais. Rabino kalba sutrau
kė mažiau senatorių ir at
stovų, negu prieš kiek laiko 
buvusi tokia pat Egipto 
prezidento Sadat kalba.

Prezidentas Fordas pa
brėžė JAV norą, kad dery
bos, nors ir netiesioginės 
(kaip iki šiol per JAV Val
stybės Departamento), eitų 
ir toliau. JAV dėmesiui tam 
pasaulio kampui pabrėžti 
prezidentas net planuoja sa
vo paties vizitą balandžio 
mėn., kas galėtų pakelti jo 
prestižą rinkiminėje kam
panijoje. Nepaisant tokių 
administracijos pastangų,

KASAKAITIS...
(Atkelta iš 7 psl.) 

gai atlikdavo. Mano atmin
tyje išliko, o dabar dar la
biau pasitvirtino susidariu
si apie jį nuomonė, kaip 
kietą, tvarkingą ir ištver
mingą darbininką, anot J. 
Jurkūno, tikrą pilką didvy
rį. Tikrai, vienkartiniai su
žibėti kartais prisideda ir 
palankios aplinkybės, bet 
visą ilgą gyvenimą ištverti 
kasdieninio darbo aplinkoje 
ir nesiekti sau asmeninės 
naudos, o aukotis visuome
nei, tai ne kiekvienas gali. 
Ilgiausių metų Broniau! 

niekas nelaukia greitų per
mainų: draugai ir priešai 
linkę palaukti rinkimų re
zultatų.

★

Kodėl atsistatydino D. P. 
Moynihan, JAV ambasado
rius JT-om ? Dėl to, kad ne
paisant oficialaus paneigi
mo, jautė, kad neturi nei 
prezidento nei Valstybės Se
kretoriaus 100% pasitikė
jimo. Tie tur būt manė, kad 
jis per savarankiškas ir per 
atviras. Neatrodo, kad čia 
būtų didelių pažiūrų skirtu
mo.

Kalbėdamas per "CBS 
Morning News” Moynihan 
taip apibūdino ’detente’. Tai 
esanti "situacija, kurioje 
įtempimui dėl atominio gin
klavimo sumažėjus, padidė
ja ideologinis įtempimas 
tarp laisvų ir totalinių ben
druomenių. Juo daugiau su
mažėja vienos rūšies įtempi
mas, juo daugiau padidėja 
kitos."

"Detente yra laikotarpis, 
kada sumažėja karo pavo
jus, bet padidėja užkariavi
mo be karo grėsmė. Valsty
bės Sekretorius tai žino. 
Prezidentas tai žino, ir ru
sai tai žino. Bet ar tai tik
rai žino visi?"

★

Tuo tarpu Angoloje ku
biečiai padarė nemažai pa
žangos savo žygyje į Pietus. 
Pietų Afrikai atšaukus sa
vo karius, UNITĄ negali 
pasipriešinti daug geriau 
apginkluotam priešui, žino
ma, ji galėtų dar ilgą laiką 
vesti partizaninį karą. Mas- 
kvinė Isveztija pereitą sa
vaitę užsiminė ir politinį 
konflikto sprendimą, kas 
tačiau, komunistams kraštą 
kontroliuojant kariškai yra 
tik "kosmetika”. Sekreto-. 
rius Kissingeris, kalbęda- 
mas senato užsienių reikalų 
komisijos Afrikos pakomi
sės posėdyje tarp kitko nu
rodė, kad prezidentui For
dui gruodžio pradžioje pa
siūlius iš Angolos atitrauk
ti visas užsienio kariuome
nes, kubiečių ir sovietų vei
kla Angoloje buvo sumažė
jusi, tačiau kai senatas nu
kirto pagalbai Angolai lė
šas, kubiečiai ir sovietai sa
vo veiklą smarkiai padidino. 
Atrodo, Kissingeris dar tu
ri šiokios tokios vilties ir 
žada prašyti lėšų prieš so
vietiniams sąjūdžiams pa
remti. šį kartą administra
cija laikysis kitokios tak
tikos. Visų pirma ji aptars 
savo planus su kai kuriais 
senatoriais ir kongresma- 
nais ir tik gavusi jų prita
rimą, jau oficialiai prašys 
atitinkamų komisijų ir viso 
kongreso.

Tuo tarpu pats Kissinge
ris, kalbėdamas San Fran- 
cisco, kaltino kongresą ir 
viešąją nuomonę. Jie atsisa
kę duoti Fordo administra

cijai įrankius, kurie esą 
reikalingi sulaikyti Mask
vą nuo panaudojimo savo 
augančios ūkinės, politinės 
ir karinės galios. Kaip pa
vyzdį, jis nurodė kongreso 
atsisakymą leisti JAV pa
sipriešinti sovietams Ango
loje ir ankstyvesnį kongre
so nutarimą neduoti sovie
tams muitų ir kredito nuo
laidų, kurios verstų sovietus 
padoriau laikytis.

Kissingeris pabrėžė, kad 
tie, kurie dabar skundžiasi, 
kad tJAV nepakankamai 
drąsiai atsako į sovietų ėji
mus, dažnai patys bus dau
giausiai prisidėję prie šio 
krašto galybės sumažinimo.

Sovietų galios augimas 
reiškiąs, .kad JAV negali 
ilgiau dominuoti užsienio 
politikoje. Dėl to reikalin
gas susitarimas su sovie
tams dėl atominio apsigink
lavimo kurio nesudarius 
reikėtų išleisti papildomus 
bilijonus dolerių apsiginkla
vimui. Kissingeris teigė, 
kad sovietai laikėsi pirmo
jo SALT susitarimo.

★
Kissingerio atviras kon

greso užpuolimas nustebino 
kai kuriuos komentatorius. 
Girdi, jis turįs žinoti, kad 
tokiu būdu jis negalės pa- 
pakeisti jo nuomonės. Sena
to daugumos vadas šen. 
Mike Mansfiel netrūko atsi
kirsti, kad pats Kissingeris 
pirmiausia turėtų išmokti 
kaip savo idėją teisingumu 
įtikinti kongresą.

Chicago Tribūne Wa- 
shingtono korespondentas 
Frank Starr tarp kitko pa
stebi, kad Kissingerio grą- 
sinimas, jog amerikiečiai 
neliks ramūs, matydami so
vietų užkariavimus, kaip ir 
jo iškilmingas įspėjimas: 
"(JAV) vyriausybė jaučia 
turinti pareigą įspėti Sovie
tų Sąjungą ir Kubą, kad 
Angola nesudaro precenden- 
to, ir kad tokio tipo veikla 
nebus daugiau toleruoja
ma”, — gali sukelti tik so
vietų juoką. Girdi, jie žino, 
kad kongresas 323 balsais 
prieš 99, o senatas 54 bal
sais prie 22, nutarė bent ko
kią pagalbą Angolai nu
traukti. Ir jei taip, kaip 
jiems paisyti Kissingerio 
grąsinimų...

Iš viso, pagal Starr, JAV 
užsienio politika atsiduriu- 
si akligatvėje, nes kraštas 
yra nevieningas Krašto vie
nybė galinti būti tik atsta
tyta, jei prezidentas ir kon
greso dauguma būtų vienos 
partijos...

★
Gynybos Sekretorius Do- 

nald H. Rumsfed pradėjo 
kampaniją įtikinti kongre
są, kad JAV karinės pajė
gos reikalingos daugiau lė
šų. Pagal jo 313 psl. rapor
tą, JAV karines pajėgos 
šiuo metu yra pakankamos 
reikalingiems uždaviniams 
išpildyti, tačiau per pasku
tinius 15 metų sovietams 
pradėjus smarkiau ginkluo
tis, jėgų balansas vis dau
giau ir daugiau krypta jų 
naudai. Kad tą slinktį su

stabdytų, JAV turi pradėti 
daugiau išleisti apsiginkla
vimui.

Ginkluotų pajėgų štabų 
viršininkų pirmininkas avi
acijos generolas George S. 
Brown kongreso komisijos 
posėdyje bukštavo, kad 
amerikiečių ginklams 'sen
stant', naujos sovietų rake
tos gali sudaryti rimtą pa
vojų Amerikos kontinen
tui. Tarp kitko gen. Brown 
pabrėžė, kad ir Kissingeris 
pageidaująs stipresnių JAV 
karinių pajėgų. Jis esąs 
ypač nepatenkintas numa
tytų lėktuvnešių atitrauki
mu iš aktyvios tarnybos. 
Kitais metais JAV jų turės 
13, vietoje dabartinių 15- 
kos.
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★
Buv. prezidento Nixono 

pakvietimas apsilankyti Ki
nijoje vasario 21 dieną — 
4 m. sukakties neoficialių 
santykių tarp JAV ir Kini
jos užmezgimo paminėjimui 
— aiškintinas ne tiek asme
nine pagarba jam, kiek pa
siilgimu tų laikų, kada JAV 
vedė stiprią užsienio politi
ką. Dėl to ir Nixono duktė 
su žentu buvo priimta ne
mažiau iškilmingai kaip 
pats prez. Fordas.

★
Ūkiniam fronte malonią 

staigmena sudarė bedarbių 
skaičiaus smarkus sumažė
jimas — net visu puse nuo
šimčio — iki 7,8 per sausio 
mėn. (vm)
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Prieš keletą metų Bronys 
Raila Dirvos akimirksnių 
skiltyse buvo prisiminęs 
vieną anekdotą apie minis- 
terį pirmininką Juozą Tūbe- 
lį. Esą, tautininkų laikraš
tininkų (šeštosios) Kauno 
apylinkės susirinkime Tū
belis kartą barėsi, kad mes 
per mažai gilinamės į poli
tinę filosofiją: — ”Ar daug

KALBOS
VARGAI

T. KLYGA

Mūsų kalba yra gyva, t. 
y. kasdienoj tautos narių 
vartojama. Todėl ji nuolat 
nors ir nežymiai, kinta. Juk 
ji turi išreikšti gyvenimą, 
kuris nestovi vietoj — vis 
kai kas pasensta ir sunyks
ta, o kitkas nauja atsiran
da. Visa tai turi atsispin
dėti kalboje. Tad kai kurie 
žodžiai ar lytys atkrinta, 
tampa nereikalingi, o atsi
randa naujybių. Reikia ne
mažo atidumo tai kalbos 
gyvybei suprasti, nes yra 
griežti dėsniai, reikalaują 
pastovumo, bet kartu reikia 
mokėti priimti ir pakitimus, 
naujus dalykus.

Pavyzdžiui, senovės lai
kai buvo lėti, o dabar — vy
rauja sparta, labai taupo
mas laikas. Tad šiandien il
gus žodžius ir galūnes ten-, 
ka trumpinti, norim ar ne
norim. Tiesa, kalbininkai su 
kietais dėsniais, su nustaty
tom gramatikom — pri
stabdo tą kitimo linkmę, tą 
taupumą. Bet pažangą sun
ku sulaikyti. Linksnių ir 
asmenavimų galūnės gyvo
joj kalboj vis trumpėja: 
rankoj, medy, geriem, ei
nam, darėm, neškit, bėgt... 
Ta linkmė jau reiškėsi se
niai. Ypač tarmėse yra gau
sių trumpinimų, nes kalba 
— visų pirma yra susižino
jimo priemonė, tad ieško
ma, kaip sklandžiau, pato
giau ir greičiau tarti. K. 
Donelaitis jau sakė ir rašė: 
siųst, pelnyt, girdėt.

Dabar toks dvejopumas, 
mišrus vartojimas, kai kam 
net atrodo klaida. Tačiau 
neverta to kitimo eigos 
stabdyti nei varžyti, nes tai 
natūrali kalbos pažanga, 
jos gyvumo ženklas. O ant
ra, tas kitimas eina tobu
lėjimo kryptim: atpuola ne
būtini dalykai, kalba tampa 
taupesnė, lengvesnė, aiškes
nė, tad ir gražesnė. Raštuo
se tas perilgas galūnes ypač 
mėgsta atmesti kalbos gro
žio kūrėjai, rašytojai, nes 
jie itin jautrūs kalbos tiks
lumui ir grožiui. Pvz. veika
lų antraštės buvo jau prieš 
keliasdešimt metų: šiaudi
nėj pastogėj, Altorių šešėly. 
Gaila, dabartinė tautos ne
laisvė stabdo ir savos kal
bos kitimo reiškinių tiks
lesnį tvarkymą. 

ką jūs žinote apie Rous- 
seau? Mes visi buvom jo 
minčių sekėjai...” Raila 
suabejojo, ar jo raštus stu
dijavę šalininkai būtų buvę 
tautininkai. Visai be reika
lo kilo abejonė.

Prancūzų filosofas ir So
čiai Contrat autorius Jean 
Jacųues Rousseau buvo 
humanistinis nacionalistas. 
Viename veikale, kuris bu
vo kaip tik skiriamas anuo
metiniams lenkams bei lie
tuviams, yra pozityvių pa
tarimų, kurie ir šiandien 
yra geros gairės lietuvybei 
išlaikyti abipus geležinės 
uždangos

šitaip įvyko: pirmasis 
Lietuvos-Lenkijos padalini
mas atvėrė daugeliui akis. 
Nors išmušta vienuolikta 
valanda, prasidėjo reformų 
sąjūdis Žečpospolitai išgel
bėti. Jau 1769 m. bendras 
Lietuvos-Lenkijos seimas 
priėmė rezoliuciją paprašyti 
prancūzų filisofininkų (les 
philosophesj patarimų nau
jai konstitucijai. Patriotiš
kų sukilėlių Baro konfede
racijos vykdomasis orga
nas, vadinamas generalite- 
tas, nusiuntė dignatorių 
Mykolą Vielhorskį į Paryžių 
paklausti Jean Jacąues 
Rousseau ir Gabriel Mably 
patarimų.

Rousseau iš karto nu
sprendė, kad Žečpospolitos 
padėtis ir tradicijos kliudė 
idealios konstitucijos įgy
vendinimui. Visvien 1772 m. 
jis parašė veikalą "Conside- 
ration sur le gouvernement 
de Pologne et sur reforma- 
tion projetee”. Neminėda
mas tiesiogiai nacionalizmo, 
Rousseau išdėstė lenkų ba
jorams švietimo programą 
kaip išvystyti tautiškumą, 
šis veikalas savo pobūdžiu 
buvo daugiau didaktinis 
negu politinis.

Rousseau priminė len
kams, kad Mozė subūrė heb
rajus "į tautą”, parašyda
mas ypatingus įstatymus ir 
apeigas, kad hebrajai išsi
skirtų nuo kitų giminių. 
Tautinės institucijos, anot 
Rousseau, (ir papročiai) 
sprendžia tautos genijų, 
charakterį, skonį ir laikyse
ną, ir tautiečiams įkvepia 
karštą tėvynės (la patrie) 
meilę. Rousseau pagraudeno 
lenkus : ”Jūs nežinote, kaip 
sulaikyti rusus, kad jie jū
sų nesurytų. Bent susitar
kite, kad rusai jūsų nesu
virškins!” ”Jūsų piliečių do
rybė, jų patriotiškas kilnu
mas gali jums įkvėpti rei
kiamos tautinės dvasios.” 
Ta reikiama tautinė dvasia, 
anot Rousseau, yra "vienin
telė tvirtovė, kuri lenkus 
apsaugos nuo svetimųjų ka
riuomenių ... Kai kūdikis 
pirmą sykį atidaro akis, jis 
iškart mato tėvynę”, — ra
šo Rousseau ir — "iki mir
ties piliečiai privalo matyti 
tiktai savo tėvynę”, Auto-

ALGIRDAS BUDRECKIS

rius baigė su įspėjimu : "Vi
si pavienys piliečiai, ypač 
liaudis, privalo būti tautinio 
patriotizmo sargais.’’

Vadinasi, svarbiausias už
davinys buvo, kad Lenkija 
būtų pažadinta laisvės dva
sia, kad kiekvienas pilietis 
tegalvotų tiktai apie savo 
kraštą, jo nepriklausomybę 
ir dorinį didingumą.

Rousseau grindė Lenkijos 
ateitį dviem pamatais: švie
timu ir federalizmu. Kas 
liečia federalizmo principą, 
jis siūlė, kad Žečpospolita 
taptų trijų vienetų konfede
racija, kuri susidarytų iš 
Lenkijos, Lietuvos ir Ma
žosios Lenkijos Kiekviena 
dalis turėtų būti savaran
kiška su nuosava valdžia, o 
konfederaciją saistytų sei
mas. Rousseau išdėsto gana 
smulkų santvarkos planą.

Bet didesnės reikšmės bu
vo jo patarimai apie švieti
mą. čia Rousseau pateikė 
veikalo "Emile” pamoky
mus : švietimas neturėtų 
būti pagrįstas vien knygo
mis ar vadovėliais, švieti
mas netaiko vien į asmenį, 
intelektą, bet yra 'nau
dingo gyvenimo paruoši
mas. šis naudingas gyveni
mas yra paremtas dorybe ir 
yra patriotizmo įkvėptas. 
"’Jūsų piliečiai privalo iš
mokti, kaip suvaldyti savo 
skonį ir nuomonę taip, kad 
pagal polinkius, pagal aistrą 
ir būtinumo dėlei jie taps 
patriotais. "Jeigu nepriim- 
site šiuos patarimus, tai 
abejoju, ar iš viso jūsų pa
stangoms pavyks!” — įspė
jo Rousseau.

Ir lenkai buvo geri Rous
seau tautinės pedagogikos 
mokiniai, nes, nežiūrint val
stybės žlugimo ir padalini
mų, nežiūrint nesėkmingų 
sukilimų, lenkų tautinis są
moningumas augo ir sukles
tėjo. Vasario 16 d. šventės’

(IIICIGOJE PIRUI PARIMTI
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LIETUVIŲ TAUTINIUOSE NAMUOSE, 6422 S. KEDZIE AVĖ.,
PRADŽIA 7:30 VAL. VAK. ĮĖJIMAS ASMENIUI 10 DOL.
BALIAUS PROGRAMOJE:

Grožinio žodžio akimirka — EGLĖ VILUTIENĖ,
Dainos — VANDA STANKIENĖ,
Muzika — ĄŽUOLAS STELMOKAS ir ORKESTRAS. 
Įtarpuose — karšta vakarienė, loterija ir visą laiką gera visų 
dalyvių nuotaika.

Vietos užsakomos telefonu 476-6341 (A. Kremerienė) arba 434-7270 
(E« Valiukėnienė) vakarais.

Chicagos ir apylinkių lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į 
šį DIRVAI paremti ruošiamą balių.

Rengėjai: AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 
SĄJUNGOS CHICAGOS, CICERO ir 

EAST CHICAGOS SKYRIAI

TAUTININKŲ VEIKLOS
Amerikos Lietuvių Tau

tinės S-gos skyriaus pirmu
tinis šiais metais susirinki
mas įvyko sausio 11 d. Val
dybai atsistatydinus, susi
rinkimui pirmininkavo dr. 
vet. St. Tallat-Kelpša.

Buv. valdybos vardu pir
mininkas VI. Bačanskas 
pranešė, kas buvo nuveikta 
1975 metais, šiuo metu sk. 
narių sąraše yra 32 asme
nys. Susirinkimus lanko 22 
nariai, o 10 yra tik rėmėjai: 
užsimoka metinį nario mo
kestį, bet į sueigas neatei
na. Per metus susirinkta 9 
kartus. Tik du nariai per tą 
laiką nepraleido nė vieno 
susirinkimo. Skyriaus at
stovai dalyvauja Baltimorės 
Liet. Draugijų Taryboje, 
Svetainės b-vės taryboje ir 
Tautinio Knygyno adminis
tracijoje.

Surengti du kultūriniai 
vakarai; balandžio 12 d. 
skyriaus 25 metų gyvavimo 
sukakties paminėjimas su 
koncertine dalimi, kurią at
liko Bostono liet, vyrų še
šetas, ir spalio 4 d. vaidini- 

proga mūsų mintys susi
kaupia ir mąstome apie tau
tos likimą. Reikėtų atsimin
ti, kad Rousseau veikalas 
"Consideration” buvo taip
gi skiriamas anuometi
niams lietuviams veikė
jams. Mūsiškiams dera 
Rousseau pamokymai ir 
patarimai. Parafrazuojant 
Rousseau žodžius, reikiama 
tautinė dvasia yra vieninte
lė tvirtovė, kuri lietuvius 
apsaugos nuo rusų okupan
tų durtuvų. Be milžiniškų 
vidaus sukrėtimų ir stai
gaus tarptautinės konjunk
tūros posūkio kiton kryptin, 
lietuviai neatsikratys rusų. 
Tad, bent susitarkime, kad 
nei rusai, nei kiti mūsų ne
suvirškins !

mas (buvo pakviestas Ha
miltono liet, vaidintojų sam
būris "Aukuras").

Vasaros metu, liepos 6. d., 
Grintalių sodyboje suruoš
ta savybės išvyka-piknikas.

Sk. iždininkas supažindi
no su pinigine apyskaita. 
1975 m. pajamų būta ma
žiau, negu išlaidų..

Perskaitytas ALT S-gos 
valdybos bendraraštis. V. 
Gelgudas, beveik nuolatinis 
visokiems reikalams aukų 
rinkėjas, ir šį kartą pats 
pirmutinis įteikė užpildytą 
Dirvai atstatyti komiteto 
(Chicagoje) aukų lapą. Jei 
kiekviena liet, organizacija 
turėtų bent po kelis tokius 
neatsisakinėjančius rinkė
jus, tai lėšų liet, veiklai var
gu betruktų.

Ilgiau svarstyta būsimo 
rengimo klausimas. Nuomo
nės įvairavo: vieni įtaigojo 
per metus surengti; tik vie
ną, bet gerą, kultūrinę pra
mogą. Kiti buvo linkę ir to
liau laikytis ligšiolinio įpro
čio — suruošti du vakarus: 
pavasarį ir rudenį. Sunku 
surasti tokių savaitgalių, 
kad būtų didesnis tarpas 
nuo kitų organizacijų pa
rengimų. Pavasarėjant, abu 
vietiniai tautinių šokių 
sambūriai ("Kalvelis” ir 
"Malūnas”) ketina suruoš
ti savo pasirodymus, kad 
užsidirbtų pinigų išvykai į 
šių metų tautinių šokių 
šventę Chicagoje. O šalia 
to, kaip paprastai, bus dar 
jautienos ir kitokių puotų.

Besitariant, ką galėtume 
šiais metais nuveikti, pra
dėjo temti ir snigti. Toliau 
gyvenantieji greit spruko, 
namo. Naujai valdybai rink
ti jau beveik nebeliko nei 
laiko. Senajai nespėjus nei 
prasitarti, ar sutiktų vėl pa
silikti, čia pat plojimais ji 
vėl patvirtinta dar viene-

(Nukelta į 10 psl.)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

Iškilusis lietuvis režisierius
Išskyrus, galbūt, politiką, 

Australijoje mes turime jau 
nemažai lietuvių, iškilusių 
įvairiose profesijose, mene, 
teatre ir kt. Prieš keletą 
metų, kada Vienamo karo at 
garsiai plačiai skambėjo po 
visą pasauli, sostinėje Canbe 
rroje ir vėliau Sydnejuje, te
atre, televizijoje ir spaudoje 
matėme ir skaitėme recenzi
jas apie didelį susidomėjimą 
sukėlusį veikalą ‘Vietrock’, 
parodžiusį mažą dalį šio karo 
žiaurumų. Ir koks buvo mū
sų lietuvių tautiečių nustebi
mas, kai šio kontraversinio 
veikalo režisierius buvo 
pristatytas, kaip Lietuvoje 
gimęs, naujai kylantis Aus
tralijos jaunasis režisierius 
Algis Butavičius. Tai buvo 
1969-ji metai, nors jau ir 
prieš tai jis buvo daugiau ar 
mažiau pasireiškęs australų 
scenoje.

Nuo to laiko, savo sėkmin
gų šešerių metų darbo laiko
tarpyje, A. Butavičius (nepa 
keista lietuviška pavardė 
jam nesudarė jokių sunku
mų jo karjerojelpradėjo su 
europietiškais pastatymais, 
kaip Šekspyro ‘TroŪus ir 
Cressida’, ‘Marat Sade’, 
rusų rašytojo E. Schwarz 
‘Dragon’, operas ‘Cavalleria 
Rusticana,’ ir ‘Pagliacci’ bei 
kt. Vienas iš pagrindinių A. 
Butavičiaus, kaip režisie
riaus, iškylančių bruožų yra 
politinės, ir gal dar daugiau 
moralinės, krypties pasirin
kimas, kritikuojant politi
nius, bei moralinius iškrypi
mus, korupciją, kapitalines 
bausmes ir kt.

Tvirtai bręstant ir stiprė
jant savo šiame sunkiame 
darbe, A. Butavičius pradė
jo domėtis vietinių Australi
jos aboridžinų ir Naujosios 
Gvinėjos juodukų gyvenimų 
jų kultūra ir menu. Ir štai 
pirmą kartą, 1970 metais 
Camberroje baltojo, ir dar 
lietuvio, yra pastatoma trys 
N. Gvinėjos vietinių juodų
jų vaidinimai. Vėliau, pride
dant dar kelis, yra sėkmin
gai pasirodomą didžiuosiuo
se Sydnėjaus teatruose, vi
sur turint didelį pasisekimą, 
nežiūrint nei to, kad šiuose 
veikaluose buvo parodoma 
ir dalis australiško kolonia
lizmo jų valdomoje N. Gvinė 
joje. Šių veikalų tolimesnis 
pasisekimas pasiekė net ir

Ameriką ir praeitais metais 
sostinėje besilankydama gar 
šioji amerikietė antropologė 
Margaret Mead nenurimo, 
kol nesurado A. Butavičiaus 
ir su juo ilgai neišsikalbėjo.

Pažinti ir režisuoti vieti
nių aboridžinų ir N. Gvinė
jos gyventojų originalius vei> 
kalus neužtenka visą tai ži
noti teorijoj, bet yra svarbu 
ir pačiam asmeniškai su jais 
būti ir net pagyventi. Tą 
padarė ir A. Butavičius, gy
vendamas Š. Australijos abo 
ridžinų rezervate ir vėliau 
pačioje N. Gvinėjoje, kur 
buvo pakviestas padėti vie
tiniams režisieriams ir akto
riams pastatant N. Gvinėjos 
dramos festivalį.

Pagal A. Butavičiaus pasi
sakymą, Australijos abori- 
džinai ir N. Gvinėjos vieti
niai juodukai turi labai gilią 
ir įdomią mitologiją, kuri 
yra gana panaši į senovės 
graikų. Jis buvo manęs ir 
galvojęs, kartu su aboridži- 
nais aktoriais, pastatyti grai 
kų dramų, iš kurių artimiau
sia yra ‘Karalius Oedipus*. 
Aboridžinų gyvaenime šio 
karaliaus charakteris yra 
labai artimas ir jiems būtų 
suprantamas. Visa bėda, 
kaip išsireiškė A. Butavičius 
jame nepavyksta gauti iš vai 
džios finansinės paramos, 
nors jis vilties nenustoja ir 
ateityje tikisi geresnės sėk
mės.

N. Gvinėjoje anksčiau bu
vo imama teatrinėmis temo
mis politika, mitologija, kai 
dabar, kraštui labai moder- 
nėjant, temos yra daugiau 
socialoginės, svarstant susi
dariusias problemas tarp

Pabaltiečių delegacija Australijos gen. konsulate Chicagoje, sausio 28 d. Iš kairės 
JA V Estu Tarybos vidurvakariu pirm. A. Koepp, LB vidurvakariu apyg. vicepirm. 
Adolfas Šimkus, Australijos gen. konsulas John S. Koegh, Pavergtu Tautu 
Chicagos komiteto pirm. V. Viksninš, ALTinf. vadovas dr. kun. J. Prunskis, Latviu 
S-gos pirm. I. Bergmanis. A. Gulbinsko nuotr.

A. Šimkus dėkoja Australijos Gen. Konsului Chicagoje 
už parodytą palankumą pabaltiečiams.

A. Gulbinsko nuotr.

išsimokslinusių, jaunų žmo
nių ir akmeninių amžių tra
dicijų besilaikančių jų tėvų, 
kurie, nors ir matydami gy
venimo progreso reikšmę, 
negali pamesti savo primity
vumo

Keistas tas mūsų režisie

rius! Neužtenka jam vieti
nių australų.Nepasitenkinęs 
ir N. Gvinėjiečiais, jis taip 
pat yra tas pirmasis, kuris 
Indonezijos vaidinimą, ir dar 
svetima kalba, pastato Can- 
berroje! Ir šis veikalas susi
laukia vietinio didelio pasise

1976 METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
#
#
#
#

BALTIMORES...
(Atkelta iš 9 psl.) 

riems metams, tik greito
siomis spėta dar pririnkti 
Birutė Gintvainienė.

Valdyba dabar tokios su
dėties : pirm. VI. Bačans- 
kas, vicepirm. B. Gintvai
nienė, raštininkas B. Mede
lis, iždininkas Ant. Sajaus
kas, renginių programų pa- 
rūpintojas — Algim. Grin- 
talis.

Revizijos komisija: dr. 
St. Tallat-Kelpša ir G. Auš- 
trienė. S. M.

Gegužės 10 iki gegužės 19
Gegužės 16 iki gegužės 24
Gegužės 31 iki birželio 15
Birželio 14 iki birželio 29
Birželio 28 iki liepos 12
Liepos 5 iki liepos 19
Liepos 12 iki liepos 26
Liepos 19 iki rugpiūčio 2
Rugpiūčio 9 iki rugpiūčio 23
Rugpiūčio 16 iki rugpiūčio 30
Rugpiūčio 23 iki rugsėjo 7
Rugsėjo 20 iki rugsėjo 28
Spalio 4 iki spalio 18
Spalio 11 iki spalio 19
Lapkričio 1 iki lapkričio 9
Gruodžio 7 iki gruodžio 15
Gruodžio 20 iki sausio 4

# 2
# 3

4
5
6
7

# 8
# 9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
KAINOS PADUOTOS YRA NUO NEW

(viena savaitė)

760.00
931.00 

1180.00 
1051.00 
1160.00 
1206.00 
1051.00 
1160.00 
1206.00 
1051.00

760.00
931.00
760.00
677.00
677.00
876.00 

CHICAGOS

Maskva, Vilnius (viena savaitė) $ 760.00 
Maskva, Vilnius (viena saivaitė) 
Maskva, Vilnius, Ryga 
Maskva, Vilnius, Roma 
Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas 
Maskva, Vilnius, Roma 
Maskva, Vilnius, Šveicarija 
Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas 
Maskva, Vilnius, Roma 
Maskva, Vilnius, Šveicarija 
Maskva, Vilnius, Ryga 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 
Maskva, Vilnius, Ryga 
Maskva, Vilnius
Maskva, Vilnius viena savaitė) 
Maskva, Vilnius viena savaitė) 
Maskva, Vilnius, Ryga 

_________________________________ YORKO ARBA BOSTONO — NUO
REIKIA DAR PRIDĖTI $119.00.

Visas grupes lydės patyrę vadovai. Visos grupės bus 1 dieną vežamos į 
Kauną, taip pat ir į Trakus >/j dienos.

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! 

aherich trmel service birkvii 
9727 South Western Avenue

Chicago, Illinois 60643 
Telephone: (312) 238-9787

AIR FARES SUBJECT TO CHANGE AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.

PAVERGTŲ TAUTŲ 
ATSTOVAI 

AUSTRALIJOS 
KONSULATE

Lietuvių, latvių ir estų 
atstovai sausio 28 d. lankė* 
si Australijos gen. konsula
te Chicagoje.

Konsulas John S. Keogh 
maloniai atstovus priėmė ir 
draugiškai su jais kalbėjosi. 
Kalbas pasakė Pavergtų 
tautų pirm. V. Viksninš, 
Altos atstovas dr. kun. J. 
Prunskis, LB Vidurio vaka
rų apygardos vicepirm. 
Adolfas Šimkus, Latvių są
jungos pirm. Umaras Berg
manis ir Amerikos estų ta
rybos pirm. A. Koepp.

Visi kalbėjusieji prašė 
perduoti padėką Australijos 
ministeriui pirmininkui Mal 
colm Fraser už atšaukimą 
pripažinimo Lietuvos įjun
gimo į Sovietų Sąjungą. Be 
to, atstovai priminė, kad 
daug pabaltiečių gyvena 
Australijoje, ir prašė palai
kyti ateity jų laisvės sieki
mus.

Konsulas John S. Keogh 
į atstovų kalbas maloniai 
atsakė pabrėždamas, kad 
Australija brangina laisvę 
ir supranta Pabaltijo kraš
tų laisvės siekimus. Pabai
gai konsulas su atvykusiais 
atstovais drauge nusifoto
grafavo. Altos atstovas dr. 
kun. J. Prunskis konsului 
įteikė kelias knygas dova
nų.

Adolfas Šimkus

kimo. Darbas režisieriui 
buvo gana sunkus ir visai 
svetimas, nes kada jis su juo 
pradėjo dirbti - nei jis, nei jo 
aktoriai -to veikalo beveik 
nesuprato. Ir tik po gana il
go ir įtempto darbo, jis ir ak
toriai pradėjo suprasti ir įsi
gilinti į savo roles, duodant 
originalias veikėjų apraiškas 

Domisi jis ir senovės grai
kų teatru. Besilankant Grai
kijoje, jis studijavo graikų 
dramos pastatymus, matė 
primityvias senovės graikų 
ceremonijas, šokius ir kita, 
kas dalinai jį nuvylė, nes vi
sas išsilavinimas ir išsimoks
linimas, kaip A. Butavičius 
spaudoje išsireiškė, senovės 
graikų dramą padarė jau ne

(Nukelta į 11 psl.)
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JONAS IR AUŠRA JURAŠAI
CHICAGOJE

MEČYS VALIUKĖNAS IR ANTANAS JUODVALKIS

Sausio 30 dienos vakare, 
Jono Jurašo kūrybinei veik
lai remti komiteto pastango
mis, Lietuvių Tautiniuose 
Namuose Chicagoje įvyko 
malonus susitikimas chica- 
giškių lietuvių su nesenai į 
JAV atvykusiais Jonu ir 
Aušra Jurašais. Susitikime 
dalyvavo įvairių sričių menų 
kūrėjai bei jų artimieji bičiu-

Čia

Australijos...
(Atkelta iš 10 psl.) 

drama, bet literatūra, 
įeina Australijos aboridžinai 
kurie, jis mano, ateityje tu
rės daug teatrinės reikšmės, 
nes prie jų senovės dramų, 
pridėjus primityvius abori- 
džinų šokius, dainas ir kt., 
graikų senovės dramos at
gautų savo originalumą.

Besidomėdamas ir jau pa
žindamas Azijos teatrą, A. 
Butavičius neiškentė neap
lankęs ir komunistinės Kini
jos, kur matė eilę teatrų ir 
bandė susipažinti su jų vei
kalais, kurių net dvyliką par 
sivežė į namus. Kinijos teat
ras turi labai senas ir gilias 
savo tradicijas, kurių pačio
je Kinijoje dabar jau nėra ir 
jas galima rasti tik Hongkon 
ge ar Singapūre. Šiuometi-' 
nėję Kinijoje yra revoliuci
nis teatras, savo herojais tu
rintis liaudį ir darbininkus. 
Kinijoje teatrai yra labai po
puliarūs ir prie jų didžiau
sios eilės, kartais trunkant 
net mėnesius, kol į teatrą 
gali patekti. Tuo tarpu Aus
tralijoje paparastas darbinin 
kas teatru beveik visai nesi
domi ir juos labai mažai lan
ko. Pačių kiniečių teatro sti
lius ir veikalai yra tokie skir
tingi, kad australams akto
riams jie išpildyti būtų be
veik visai neįmanoma.

Algis Butavičius yra susi
domėjęs ir lietuviškais daly
kais - jam geriausiai patinka 
Adomas Mickevičius. Visa 
bėda, kaip jis išsireiškė, 
nors A. Mickevičius ir yra la 
bai dramatiškas, tačiau nei 
Vakarų Europoje, nei kitur 
Vakaruose, jis yra beveik vi
sai nežinomas. Daugiausiai 
režisierius yra susidomėjęs 
A. Mickevičiaus ‘Vėlinėmis’. 
Jis norėtų jį pastatyti Aus
tralijoje, nors Australijoje 
vėlinių tema yra visai neži
noma ir australams tas būtų 
sunkiai suprantama. Turint 
galvoje mūsų talentingo re- 
žisoriaus gabumus ir pastan
gas, nemanau, kad tai būtų 
neįmanoma.

Linkint daug laimės jo 
naujame darbe, kurį A. Bu
tavičius nuo šių metų 
pradeda Brisbanės Griffit 
universitete kaip ‘Drama 
Fellow’, mes tikimės, kad ša
lia savo reikšmingo darbo 
australų teatre, jis taip pat 
ras laiko ir lietuviškuose 
pasirodymuose, parodant ir 
saviesiems savo iškilųjį ta
lentą.

liai ir rėmėjai, arti dviejų 
šimtų asmenų.

Susirinkusieji atvykusius 
Jurašus sveikino ilgais ploji
mais, o minėtojo komiteto 
nariai juos sutiko prie salės 
durų, tarytum jaunavedžius, 
su duona ir druska ... Nuaidi 
ilgiausių metų linkėjimai sve 
čiams - Jurašams. Servuo
jama vakarienė.

Gurkšnojant kavą Zita Vi- 
sockienė pradėjo susitikimo 
programą. Zita Jurašams 
pristatinėjo salėje esančius 
menininkus-kūrėjus atskiro
mis grupėmis: dramos akto
rius, vokalinius solistus, dai
lininkus, rašytojus ir poetus, 
buv. valstybės operos narius 
o taip pat Chicagos lietuvių 
operos, Dainavos ansamblio 
stalus ... Zitos išskirti viens 
po kito susitikimo dalyviai 
tarė po keletą sakinių, 
norint paryškinti Jurašams 
išeivijos lietuvių kultūrinę 
veiklą, jos apimti ir užmojus. 
Prievaizdos išstumti ‘Antro
jo kaimo’ aktoriai čia pat su
vaidino mažytį vaizdelį.

Dėkodamas už taip šiltą ir 
malonų priėmimą, Jonas Ju
rašas savo ir žmonos vardu 
pareiškė padėką komitetui 
ir visiems dalyviams už paro 
dytą jiems dėmesį. Drauge 
jis dėkojo visiems jau anks
čiau su jais susirišusiems, 
iuos pirmose dienose iš tėvy 
nės išvykusius rėmusiems 
tiek finansine, tiek moraline, 
informacine prasme. ‘Mes 
dar gyvendami tėvynėje jau-

POPIETĖ SU JURAŠAIS
Š.m. vasario 1 d. Marijos 

auditorijoje Chicagos visuo
menė turėjo progos susitikti 
su praėjusiais metais iš oku
puotos Lietuvos atvykusiais 
intelektualais Jonu ir Aušra 
Jurašais. Popietę atidarė ir 
svečius pristatė komiteto 
pirmininkas dr. Jonas Valai
tis. '

Dr. J. Valaitis savo žodyje 
palygino carinės priespau
dos laikus, kai 1904 m. dr. V. 
Kudirka buvo teisiamas už 
lietuvišką raštą, su šių laikų 
teismais kunigams dėl tikėji
mo tiesų mokymo, Romo 
Kalantos šauksmą - LAIS
VĖS LIETUVAI - ir Jono Ju 
rašo laišką Švietimo ministe 
riui, dėl teatro laisvos min
ties varžymo ir visos lietuviš 
kos veiklos slopinimo. Šian
dien lietuviai savo žemėje ne 
gali laisvai galvoti, rašyti, 
tikėti ir kalbėti. Maskvinis 
komunizmas yra uždėjęs 
sunkią savo leteną ir prievar
ta verčia tarnauti partijos už
mačioms. Tokiose sąlygose 
gyvenant, joks laisvas min
ties ar žodžio paskleidimas 
yra neįmanomas. Laisvesnė 
mintis ar idėja partinių cen
zorių užgniaužiama, o jos 
skleidėjai persekiojami. Jo
nas Jurašas, kaip teatro 
vyriausias režisierius, nega
lėjo pilnai savo minties iš-

Jonas ir Aušra Jurašai sutinkami su duona, druska ir šampanu Lietuvių 
Tautiniuose Namuose Chicagoje. Nuotraukoje: Z. Kevalaitytė-Visockienė, kun. 
A. Kezys SJ, dr. A. Razma, A. Kairys, J. Kelečius, Jonas ir Aušra Jurašai ir dr. 
J. Valaitis.

tėme, kad ten toli už jūrų- 
marių yra lietuvių, yra kitas 
gyvenimas ... Mes tenorė- 
jom ten, tėvynėje, išlikti sa
vimi, išlikti lietuviais ... Pa
sitraukėme ... Mus džiugina 
kiekvienas lietuvių darbas, 
jeigu tik jis pagarsina didin
gą lietuvį... Mudu su Aušra 
norime prisidėti prie to jūsų 
didelio kultūrinio darbo’ ... 
baigė kalbą Jonas Jurašas.

Pokalbiams prie parvienių 
stalų besitęsiant, svečiai - 
Jonas ir Aušra - vizitavo 
paskirus stalus ir asmeniš
kai susipažino su visais daly
viais, pasikeisdami vienu 
kitu sakiniu. Laikrodžio ro
dyklei krypstant į pusiaunak 
tį, susitikimo dalyviai pradė
jo skirstytis lydimi Jurašų 
žodžiais - iki pasimatymo ry
toj Maria HS auditorijoje ...

(m v)

reikšti ir suėjo į konfliktą su 
partijos statytiniais. Reikė
jo apsispręsti: ar paklusti 
partijos linijai ir gyventi pa
laimintą gyvenimą, ar vyk
dyti savo sąžinės balsą ir eiti 
kūrėjo nurodytu keliu. Jo
nas Jurašas nenusilenkė par
tijos reikalavimams, bet pa
kluso savo sąžinės balsui ir 
taip neteko privilegijuotos 
padėties, buvo atleistas iš 
darbo ir pasmerktas skurdui 
ir persekiojimui. Laimingų 
aplinkybių dėka, pasiekė 
vakarus ir šiandien yra 
mūsų tarpe. Sveikino Joną 
ir Aušą Jurašus, stabtelėju
sius laisvojo pasaulio lietu
vių sostinėje Chicagoje ir lin 
kėjo įsijungti į lietuvių kultu 
rinį ir laisvinimo darbą.

Dr. J. Valaitis pastebėjo, 
kad mes turime lietuviškas 
pradžios ir aukštesniąsias 
mokyklas, bei pedagoginį 
institutą. Čia veikia teatras, 
opera, chorai, tautinių šokių 
rateliai ir t.t. Chicagoje lie
tuviškas gyvenimas virte 
verda.

Dar sveikino gen. konsule 
Juzė Daužvardienė, BALFo 
pirm. Marija Rudienė, akto
rius Algimantas Dikinis ir 
poetas Kazys Bradūnas.

A. Dikinis sveikinimą pra
dėjo Kristijono Donelaičio 
poemos Metai žodžiais apie 

sugrįžtantį pavasarį. Prisi
minė du mirusius aktorius: 
Dalią Juknevičiūtę-Šimoliū- 
nienę ir Leoną Barauską, ku
rie negalėjo sulaukti šios die 
nos, nors labai norėjo. Jų 
prisiminimas pagerbtas ty
los minute.

Pabaigoje scenoje pasiro
dė pirma Jonas, o paskui 
Aušra Jurašai. Jie savo žo
džiuose džiaugėse lietuviška 
kultūrine ir politine veikla, 
skatino ir toliau tuo keliu ei
ti, žadėdami ir patyts į ją įsi
jungti. Čia išleista knyga, 
mokslo veikalas ar žurnalas 
randa atgarsį ir tėvynėje, 
nors jų ir neįsileidžiama. 
Veikiančios mokyklos Lietu
voje yra žinomos, ir jomis 
džiaugiamasi. Kiekvienas 
ryškesnis lietuvių pajudėji
mas - vaidinimai, teatro fes
tivaliai, lietuvių mokslininkų 
simpozijumai, sukakčių prisi 
minimai ar jubiliejai, šokių 
ar dainų šventės, tėvynėje 
yra ne tik žinomos, bet jomis 
didžiuojamasi. Tik laisvojo 
pasaulio lietuviai turi progos 
pasakyti tiesos žodį, kai tau
ta yra komunistinės letenos 
prispausta ir persekiojama. 
Tautos norus ir valią išreiš
kia leidžiama Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronika. Ne-

TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Už CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metu su SI,000, minimum. 
7*/z% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6’/j% — 1 metu su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują 
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F.S.L.I.C.

S aini
Kptlioiiy 
žavinga

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

Open Mon., 9-8; Tuea., Thurs., FrL, 9-5; Sat„ 9-1; Clooad We4.

Juokas Gribauskas, vedėjas

P. Molėtos nuotr.

žiūrint persekiojimo ir dide
lių bausmių, KRONIKA eina 
ir gaivina lietuvišką dvasią. 
Siūlė skaityti ir remti jos lei
dimą ir tuo padėti jai išsilai
kyti. Dėkojo už nuoširdų pri 
ėmimą ir šiltą jų sutikimą.

Antroje dalyje muzikas 
Darius Lapinskas pastatė 
Antano Rūko - ‘Mano Tautos 
Istorija’. Aktoriai: Stasė 
Kielaitė, Laima Rastenytė ir 
Jonas Kelečius. Pagelbiniai 
dalyviai: Dana Karužaitė, 
Raminta Pemkutė, Rūta Put 
naitė, Rūta Razutytė, Mirga 
Rimavičiūtė ir Aras Rimavi- 
čius. apšvietimas Danos Pet 
kūnaitės. Scenos techninė 
vadovė Vanda Aleknienė.

Pastatymas būdingas Da
riaus Lapinsko stiliui. 
Režisieriui D. Lapinskui pa
vyko išryškinti charakterin
gus Lietuvos istorijos mo
mentus ir efektingai juos 
perduoti. Šviesų ir techni
nių priemonių pagalba žiūro
vai buvo pririšti prie veiks
mo. Šį kartą nebuvo perdi- 
delio trankymosi ir riksmo, 
bet tinkamas šviesų panau
dojimas suteikė pastatymui 
neabejotiną pliusą.

Šį pristatymą organizavo

(Nukelta į 12 psl.)
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ČIGONŲ BARONAS PAS LOS ANGELES LIETUVIUS
JURGIS GLIAUDĄ

Pernai susiorganizavusi 
muzikinės scenos veikėjų 
grupė, veikliųjų kompozito
rės Onos Metrikienės ir re
žisieriaus Algimanto že
maitaičio vadovaujama, įve 
dė į muzikinę lietuvių sceną 
Johanno Strauso operetę 
"čigonų baronas".

Klasikinė Vienos operetė 
buvo pastatyta gyvai ir 
nuotaikingai. Tai buvo pil
nas pastatymas: vokalas ir 
simfoninis orkestras!

Kiekviena operetė turi 
savo asmenišką, ypatingą 
akcentą: žaismingos pikan- 
terijos prieskonis, farso rie
bumas, dundanti bufonada. 
"Čigonų baronas" itin raiš
kus savo -melodijų ritmi
niais poslinkiais, maršo ir 
lyrizmo, lyg ir nesuderina
ma pyne. Pastatymo vado
vai ir dirigentas gabiai ap
čiuopė šios operetės prigim
ti. Jie sukūrė pagaulų spek
taklį, kas privertė žiūrovų 
sklidimą salę entuziastiškai 
lydėti katučiais arijas, 
uvertiūrą ir visą pastatymo 
visumą, uždangai užsisklei- 
dus.

Immaculate Heart kolegi
jos koncertinė salė turi pui
kią akustiką. Tai buvo tik
ra vieta. Akustika — talka 
garsui. Premjera (sausio 31 
d.) ir pakartotinis pastaty
mas (vasario 1 d.) sutrau
kė pilnas sales. Premjerai 
pasibaigus buvo ir bemaž 
tradicinė valanda prie šam
pano taurių.

Operetės pastatyman 
įtraukta apie 100 dalyvių, 
kas negausiai lietuvių ko
lonijai yra savotiška ne- 
paprastybė. Darnus Bur- 
banko-San Fernando slėnio 
jaunimo orkestras, 33 daly
viai, buvo solidi bazė, ant 
kurios pastatytas renginys. 
Orkestro dirigentas muzi
kos daktaras Thomas Os- 
born dirigavo operetę. Jis 
pravedė muzikinę veikalo 
dalį užtikrintai, talkinda
mas Vienos valsų karaliui, 
"Čigonų barono" autoriui, 
triumfuoti lietuviškoje sce
noje. Thomas Osborn prisi
statė mums kaip elegąntiš- 
ko ir tikslaus mosto dirigen-

JURAŠAI...
(Atkelta iš 11 psl.) 

Jono Jurašo kūrybinei veik
lai remti komitetas: dr. J. 
Valaitis - pirm., dr. K. Am
brazaitis, dr. G. Balukas, S. 
Baras, K. Bradūnas, D. 
Bylaitienė, V. Būtėnas, A. 
Dikinis, A. Kairys, J. Kele
rus, A. Kezys S.J., P. Petru 
tis, V. Kadžius, dr. A. 
Razma, A. Valeška ir Z. Vi- 
sockienė.

Garbės komitetą sudarė: 
gen. konsulė Juzė Daužvar
dienė, PLB pirm. inž. 
Bronius Nainys, ALTos pirm, 
dr. K. Bobelis, BALFo pirm. 
Marija Rudienė.

Žmonių prisirinko apypil
nė Marijos auditorija, (aj) 

tas, gabus scenos ir orkes
tro ryšininkas į darnų vie
netą.

Orkestre dalyvauja du 
jaunuoliai lietuviai: Jūratė 
Raulinaitytė (cello) ir Rai
mondas Mickus (pirmasis 
smuikas). Per Raimondą at
sirado pirmas saitas su or
kestru, atvedęs šį puikų 
vienetą pas lietuvius.

Išradingumu ir atbaigtu- 
mu džiugino simfoninis or
kestras, vokalistai, chore
ografija, dekoracijos (Pau
liau Jasiukonio nuopelnas), 
sultingi šviesų efektai (R. 
Žukas ir R. žemaitaitis), 
kostiumai (D. Barauskai
tė). Visumos detalės laiku 
buvo atspėtos, aptvarkytos, 
ir tatai sukūrė pastatymo 
damą. Devyniasdešimties 
metų amžiaus klasikinė ope
retė atėjo į mūsų sceną 
šviežia ir jauna! Pagrindi
nis nuopelnas priklauso O. 
Metrikienei, ir A. žemaitai
čiui ir Th. Osbornui. Solis
tų paruoša per repeticijas 
— pianistės R. Apeikytės.

Tenoras Antanas Pavasa
ris (Barinkay), buvęs Ca- 
racas operos solistas, cent
rinėje operetės rolėje pa
traukė dėmesį lyrinėmis 
arijomis. Pavasaris rado šil
tų, imponuojančių atspalvių 
savo stipiraus dramatinio 
tenoro medžiagoje. Duetuo
se jis buvo įdėmus partne
ris; grupinėse scenose tvir
tas savo balsine individua
lybe. Barinkay rolėje Pava
saris buvo vaidybinio ir vo
kalinio siužeto ašis.

Sopranas Birutė Dabšie- 
nė (Saffi) žavėjo lyrizmu, 
jautriais ir nostalgiškais 
tono mašastais’ čigoniškų 
melodijų tekstūroje. Jos 
vaidyboje šviečia gracija ir 
nuoširdumas, tipingi ir ro
lei, ir jos sceninei prigim
čiai.

Sopranas Liucija Zaikie- 
nė (Arseną) atnešė scenon 
gudrios ir kartu komiškos 
merginos nuotaiką. Kaip 
pilno balso arijos, tolygiai 
trapūs rečitatyvai, buvo 
puikiai apvaldyta medžiaga. 
Zaikienės vaidyba buvo jos 
rolės esmė.

Mezzo-sopranas Janina 
čekanauskienė (Czipra) va
lingos čigonės rolėje teikė 
estetišką malonumą grožė
tis tyrais, pilnabalsiais ir 
sultingais pasažais. Opere
tės arijos buvo sklidinos jė
gos ir precizijos. Tyra for
te, polėkis i aukšta regis
trą, čekanauskienės galia.

Basas^baritftnas. Rimtau
tas Dabšys (Zsupan), gro
teskinis "kiaulių karalius", 
džiugino vaidybos precizi
ja, judesių kategoriškumu. 
Išraiškingų detalių sankau
pa Dabšys sukurė persona
žo veidą. Sodri jo baso me
džiaga leidžia jam patogiai 
ekskursuoti žemame regis
tre, nekliudo lengvai verž
tis aukštyn.

Trumpesnės apimties ro
lėse buvo:

Jonas Petronis (Carne- 
ro), kuris buvo puikus biu
rokratas, įkliuvęs į bėdą. 
Petronis monologo ir dia
logo. scenose demonstravo 
ryškią dikciją. Dainavimo 
sferoje, pagal rolę, stiprus 
ir valdingas. Antanas Poli- 
kaitis (Homonay) — pom
pastiškas didikas, sužaiba
vęs skardaus baso deklara
cijomis ir majestotingais, 
valdoviškais mostais. Bro
nius Seliukas (Ottokar) — 
lyriškas įsimylėjėlis su švel
niomis balso savybėmis, 
sutapęs su rolės prigimtimi. 
Inga Tumienė (Mirabella) 
savo rolėje neturėjo vokalo, 
puiki "komiškos senės” 
amplua. Stiprus balsas, pui
ki dikcija.

Dvidešimties dalyvių cho
ras, su sopranų ir altų per
svara, nors negali pilnumo
je išlaikyti polifonijos, 
skardus, nuotaikingas, gy
vas ir geros dikcijos. Reži
sūra apdairiai parengė ma
sines scenas, kurios spindė
jo paskirų dalyvių jude
siu koordinacija. Kiekvie
nas choristas turi ir savo 
vaidybinį uždavinį.

Rita Ringytė (Pali) savo 
mini-rolėje ir šokėja Ramo
ną Alseikaitė, solo čigonės 
šokyje, buvo geros ir an
samblio lygyje.

Sulydytas į darnų viene
tą, renginys pasižymėjo es
miniu povaizdžiu: pagauliai 
nuotaikingas, lengvabūdiš
kai linksmas, nuostabiai 
balsingas, štai pastaty
mo nuopelnų komponentai: 
puošnūs kostiumai ir puoš
nūs balsai, darnus orkest
ras ir darni vaidyba, solis
tų lygiavertiškumas (vie
nas už kitą geresnis, ir kiek
vienas sukūręs savo opere
tinį personažą, individualų 
it lengvai įsimenamą).

Visi darbuotojai, kurie 
dėjosi prie pastatymo, ir or
kestro dalyviai, ir choristai, 
ir dirbę prie scenografijos 
projekto — rūpestingai su
žymėti įspūdingoje, tikrai 
operinėje, programoje (Jina 
Leskis).

Sėkmingas, skoningas "či
gonų barono" pastatymas 
maloniai nustebino žiūro
vus, sužadindamas pagarbą

T ravel Croup Charter Flights
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PUIKUS KLAIPĖDOS 
KRAŠTO ATVADAVIMO 

MINĖJIMAS

Penkiasdešimt trečiasis 
Klaipėdos krašto atvadavi
mo metines losangeliečių vi
suomenė atšventė prasmin
gai, turiningai, giliapras
miai. Minėjimą surengė Ma
žosios Lietuvos bičiulių 
draugija, ir sausio 18 die
ną lietuviai pripildė para
pijos salę. Iš anksto skelbta 
minėjimo programa sudo
mino ir neapvylė. Tai buvo, 
kaip atrodo, vienas iš la
biausiai pavykusių tokių 
minėjimų: paskaita, meno 
dalis, vaišės.

Mažosios Lietuvos bičiu
lių draugijos pirmininkas 
Algirdas Glažė punktualiai, 
12:30 pradėjo minėjimą. 
Nusakęs minėjimo prigimtį 
ir mūsų santykį su tuo di
džiuoju mūsų istorijos įvy
kiu, A. Glažė pristatė audi
torijai svečią paskaitininką, 
Chicagos evangelikų-liute
ronų Tėviškės parapijos 
kleboną kunigą Ansą Trakį.

Kun. Ansas Trakis, vie
nas iš aktyviausiųjų ir ne
pailstančių jų visuomenin- 
kų, BALFo valdybos vice
pirmininkas, ALTos ir PLB 
veikėjas, nuo pat jaunųjų 
dienų įsijungęs į veiklų vi
suomeninį lietuvių darbą, 
atvyko į Los Angeles ponios 
lydimas.

Prelegento paskaitos te
ma: Sausio penkioliktoji ir 
Liudviko Gedimino Rėzos 
dviejų šimtų metų jubilie
jus.

Savo penkiasdešimt mi
nučių užtrukusioje paskai
toje prelegentas dėstė temą 
dviem plokštumom, išradin
gai atradęs tokius struktū
rinius rėmus. Sukilimo im
pulsas nebuvęs spontaniš
kas, dėstė prelegentas, bet 
tai buvo seniai, kelis šim
tus metų brendusio siekio 
apogiejus. Kiekvienas Klai
pėdos krašto "lietuvnin
kas" šiam sukilimui buvo 
pasiruošęs iš mažens. Klai- 

mūsų muzikinės scenos en
tuziastams. Ir vėl matome, 
kad geros medžiagos turi
me nemažai. Kai tai medžia
gai suteikiamos formos, 
gauname eksportinės koky
bės sceninį renginį.

Kas atvyks į Los Ange
les sceną po linksmo "čigo
nų barono” svečiavimosi ? 

pėdiečių lietuvių mąstyme 
niekad nebuvo prarasta 
idėja bendros Lietuvos val
stybės, netiktai su Klaipė
dos kraštu, bet su platesne 
teritorija. Tai Rytprūsiai, 
kupini iki pastarųjų dienų 
lietuviškų vietovardžių ir, 
kai kur, prolietuviškų nuo
taikų. Klaipėdos sukilimas 
dar nepabaigė visų lietuviš
kų teritorijų telkimąsi į 
vieną.

Vienas iš šaltinių, kurie 
isttorine tiesa bei intelek- 
tualitetu gaivino tautinę 
klaipėdiečių mintį, buvo 
Liudvikas Martynas Gedi
minas Rėza, kurio dviejų 
šimtų gimimo dienos me
tinės atitinka šiems, 1976- 
siems metams. L. M. G. Rė
zos nuopelnai yra milžiniš
ki. Jis sudarė komisiją, pa
ruošė Biblijos leidimą lietu
vių kalba. Biblija buvo iš
leista 1816 metais. Rėza iš
leido lietuvių dainų, tauto
sakos. Jis turėjo didelę įta
ką Karaliausčiaus universi
tete. To universiteto profe
sorių dėmesys Rėzos iške
liamoms lietuviškumo sau
gojimo idėjoms kėlė lietu
vių kultūros vardą, respek- 
tą jai, skatino studijuoti 
lituanistiką.

Būdamas puikus paskai
tininkas kun. A. Trakis šią 
dviejų sueinančių dimensijų 
paskaitą pateikė įvairuoda
mas tarp lyriškos patetikos 
ir istorinio dokumentišku- 
mo.

Meno dalį grakščiai pra
vedė Liucija Zaikienė. Poe
tė ir Fulertono kolegijos 
profesorė daktarė Elena Tu
mienė padeklamavo jūrinių 
siužetų eilių. Itin įdomus 
siužetas yra mūsų klasinė 
Jūratės ir Kastyčio tema. 
Maironio baladė, atrodo, 
apreiškė to epizodo visumą. 
Poetė E. Tumienė imdama 
tą epizodą suteikė jam savų 
niuansų ir kitą, svajotojiš- 
ką koloritą. Jos paskaitytos 
ištraukos iš libreto operai 
"Amantė" jaudina persona
žų deklaruotais išgyveni
mais. Lauktina, po libreto 
pasirodymo, operos realiza
vimo sol. Stasė Pautienienė, 
neseniai turėjusi savo itin 
nusisekusį solo koncertą, 
kuris buvo Dirvoj įvertin
tas, ir besiruošianti daly
vauti tarptautiniame dainų 
koncerte, džiugino pasiimto 
repertuaro spalvingumu, 
dainavimo atsiskleidimu, ab 
soliučiai valdė padėtį, rado 
besikeičiančias ir tikras 
nuotaikas balse ir pozoj. 
Dainininkė buvo su tautiniu 
kostiumu. Poetė ir daininin- 
kėų sulaukė gausių katučių.

Minėjimo vedėjas paskai
tė gautų paštu sveikinimų.

Minėjimas baigtas "Lie
tuviai esame mes gimę" 
giesme. Gausus vaišių sta
las buvo Bronės Skirienės 
parengtas.

Minėjimas buvo gerai su
planuotas, kondensuotas, ne
nuvarginęs publikos. Minė
jimas padarė puikų įspūdį, 
ir toks liks atminty.

Jurgis Gliaudą
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REDAGUOJA POGRINDŽIO ŠTABAS

LIAUDIES IŠMINTIES VARIANTAI
Kaip kiekvienas įtakin

gas ir prestižo leidinys, Po
grindis negali išsiversti be 
vedamojo. Susiliečiame su 
mūsų liaudies išmintimi. Ta 
išmintis nėra koks monoli
tinis daiktas, bet, kaip kiek
viena lazda, turi du galus. 
Va, posakis: ten gera, kur 
mūsų nėra.

Pavyzdžiui: patriotiniame 
minėjime, kur iš tribūnos 
tvirtina ir įrodinėja, kad 
Lietuva yra žemės ūkio 
kraštas, ir kad Nemunas 
yra Lietuvos upė, patriotas 
vis ne vos pajėgia nukovo- 
ti miegą. Ir jis pagrįstai 
galvoja: kaip būtų gera, 
jeigu manęs čia nebūtų! 
Kada rengėjai atidengia 
vaišių stalą, ant kurio iš
didžiai stovi kavos kaitin- 
tuvas ir masina akį dailiai 
supiaustyti tortai, patrio
tas jau galvoja: kaip gera, 
kad aš čia esu!

Ateina dailės gerbėjas į 
dailės parodą. Prie durų, vi
sai nelauktai, stalas: pri
imamos aukos. Kaip gera 
būtų, jeigu čia aš nebūčiau, 
pagalvoja dailės mėgėjas. 
Ir numetus dolerį, jam visai 
pagenda nuotaika. Nėra 
malonumo lankyti dailės 
parodą dolerį praradus. Po 
valandinių kalbų per paro
dos atidarymą, praneša apie 
paveikslo brangiuose rė
muose loteriją. Kas nors 
laimės brangius rėmus, 
prie jų ir paveikslas. Kaip 
gera, aš čia esu! O paveiks
lo nelaimėjus, apkaltina 
rengėjus hukčiavimais ir 
galvoja: kaip būtų gera, 
jeigu čia aš nebūčiau ...

Arba — įstumia jus val- 
dybon, kur jokio darbelio, 
o vis tenka sėdėti garbės 
vietose. Kaip gera, kad esu 
tokioj valdyboj! Bet, kada 
valdybai tenka dirbti, o 

PO JAUNIMO KONGRESO PIETŲ AMERIKOJ

LB darbuotojas:
— Kitą kartą, vaikeliai, perkelsiu jūsų stalčių į Vo

kietiją.

garbės jokios. Kaip gera, 
jeigu toj valdyboj nesu!

Arba — Bimba įrodinėja: 
Sovietijoje, vyrai, rojus! 
Bet, vos tik grįžta Bimba į 
kapitalistinį pragarą, jau 
galvoja, kaip gera, kad ne
su sovietiniame rojuje.

O vakarykščiai dypukai, 
kurie kulnus palubrikavę 
kiūtino nuo sovietinio ro
jaus, turistauja Vilniuje, ir 
per reimerinį oficiozą triū- 
bija: kaip gera, mes čia 
esame! O atkakę Amerikon, 
pasipurto dėl savo melų ir 
galvoja: kaip gera, kad ir 
vėl Amerikoje esame!

Liaudies išmintis dėlto ir 
išmintis, nes panaši į lazdą 
su dviem galais.

BENDRADARBIAI

Idealus bendradarbiavi
mas visuomeninį darbą dir
bant.

ČIA PRIĖJO 
KADŽIULIS 

IR TARĖ
— Petraitis parašė savo 

memuarus ir davė man pa
skaityti, — pasisakė solidus 
pilietis.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Be abejo Petraitis įta
ria, kad tamstą kankina ne
miga.

★
— Dabar medicina nuga

lėjo visas epidemijas, — 
tvirtino paskaitininkas me
dikas.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Bet gi net vidurinėse 
mokyklose plinta nėštumo 
epidemijos.

★
— Šiais laikais nėra keis

tų prajovų, — riktelėjo 
skeptikas.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Štai Pittsburgho poli
cijos kronika — policinin
kai George Washington ir 
Renjamin Franklin, ant 
Lincolno gatvės areštavo 
Ričardą Niksoną už mari- 
juanos žiupsnį.

ORAS NETOLIMAI 
ATEIČIAI

Pagal sinoptikų davinius 
Argentinoje ir Urugvajuje, 
jaunimo kongreso telkiniuo
se pastebėti giedrūs rezoliu
cijų debesynai. Tačiau, kai 
kur užčiuopti alkoholiniai 
krituliai ir organizacinės 
disorganizacijos skerspū- 
čiai. Nustatyti ryškūs loka
linio nesusikalbėjimo ciklo
nai tvankių salių erdvėje. 
Ispaniškų sakinių milibarai 
kirtosi su anglų kalbos izo- 
barais. Buvo ir lietuviškų 
vėjų. Laukiama rezoliuci
nių debesų atputimo iki 
amerikinių lietuviškų re
dakcijų terenos.

Ties Chicagos tautinėmis 
kapinėmis staiga iškilo 
prosovietiniai taifūnai. Pa
stebėtas ir laukiamas įdo
mus raudonųjų žvaigždžių 
žvaigždėkritis, nors jau va
sario mėnuo ant kiemo. So
vietiniai tarifiniai viesulai 
smarkiai ventiliuoja visokių 
žigulių bei moskvičių spon- 
sorius, gyvenančius Ameri
kos teritorijoje. Butz sėk
mingai augina grūdus Mas
kvos aruodams. Išeivių tau
tos entuziastai sėkmingai 
šeria Maskvą doleriais, mo
kėdami už nakvynes vilniš
kiame Neringos viešbutyje.

Vasario šešioliktosios mi
nėjimų salėse prakalbų ir 
katučių griaustiniai, bei 
JAV prezidentų portretų 
bei čekių krituliai. Tuo tar
pu Akiračių erdvėje gausūs 
tautinės drausmės buldogo 
krituliai ant Maplewood 
gatvės hidrantų.

Bendruomeninių vėjų su
siliejimas į vieną srovę iš
slydo iš meteorologų kom
petencijos ir pateko į astro
logų išmonę, kur prognozės 
visados būna fifty-fifty.

Kroniška šlapdirba kultū-

ANGOLOS KELIAS Į KOMUNIZMĄ

Kubietis ir Eseseras;
— Draugas angolieti, mudu tau talkiname įžengti į 

sovietinį rojų.

AUŠRELĖ LIčKUTfi

TURIZMAS IR REIMERIZMAS

Jis nuvyko į gimtąjį kraštą 
Ir be noro garsėti melais — 
Pro nostalgijos aitriąją naštą 
Pasidžiaugti peisažais mielais.

Jis norėjo matyti tėvynę, 
Kaip ji liko širdy ir galvoj;
Jis norėjo stebėti žydrynę, 
Kuri žėri tiktai Lietuvoj.

Ir prieit prie tėvelių kapelių, 
Nusilenkt, apsiverkt, atsidust...
Bet kapeliai toli, už Baikalo.
O danguj dvokalų nenupūst!

Tuoj žmogelis, įgudęs prie rašto, 
Prie turisto atbėgo bėgte — 
Interview skilčiai "Gimtojo Krašto” 
Prisiprašė, net rėkęs rėkte ...

Kai sugrįžo turistas į kraštą, 
Kur, pritapęs, gyvena jisai, 
"Gimtakraštį” jis gavo per paštą: 
Ten jo šnektos liepsnojo gaisais!

Sužinojo turistas, jis sakęs,
Kad sovietų valdžia palaima,
Kad jo tėviškėn rojus atkakęs, 
Kad Maskva Lietuvėlei... mama!

rinių arimų laukuose, bet 
gaivūs, karšti doleriniai gei
zeriai operų bei operečių at
šlaimuose.

Veiksnių čiuožykloje tem
peratūra netoli Celsijaus 
nulio.

Iš SPAUDOS 
VERPETŲ 

žurnalistikos menas
Visos žurnalistinės popie

tės pas mus baigiasi vaišė
mis.

A. Nakas 
Draugas, nr. 6

Žioplos viltys
Klausantis Lietuvos bei 

kitų Sovietijos kraštų poetų 
poezijos, laukiau, kol kuris 
šventės vadovų prisimins ir 
gimtan kraštan svečiuosną 
atvykusį Amerikos lietuvį 
poetą, bet ir sutemo, ir au
kurą užgesino, o jo taip ir 

nepastebėjo.
Ed. Cinzas 

Europos Lietuvis, nr. 47

SOVIETINĖS 
POEZIJOS 

MYLĖTOJAMS 
(Žodis žodin iš sovietinio 
žurnalo švyturys, nr. 24)

Marcelijus Martinaitis

KUKUČIO NIEKŲ 
DAINELĖ
Niekas niekur 
niekam niekad — 
nieko niekas 
niekada.
Nieko niekas 
niekur niekam — 
niekad nieką 
nė už ką.
Niekam niekas 
nieko niekad 
niekada.
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PAMINĖTAS PROF. 
JUOZAS BRAZAITIS
Sausio 25 d. Kultūros 

Centre buvo paminėtas 
prof. Juozas Brazaitis. Sce
nai atsidarius ant lietuviš
kų raštų staltiese dengto 
stalelio stovėjo didelis Juo
zo Brazaičio portretas — 
padidinta fotografija, šo
nuose ir gale gėlės. Tauti
niais rūbais pasipuošusi 
Joana Kuraitė, lydima LšST 
pirm. Vinco Tamošiūno at
nešė degančią žvakę ir pa
statė prie portreto. Dr. V. 
Majauskas minėjimą pradė
jo paties Juozo Brazaičio 
rašytais žodžiais: "Išnyk
siu, kaip dūmas neblaško
mas vėjo...”

Tautiniais rūbais A. Šu
kienė paskaitė K. Bradūno 
poezijos. Dr. J. Girnius kal
bėjo apie velionį kaip pe- 
degogą, literatūros mokyto
ją, profesorių, lituanistinių 
ir kitokių veikalų autorių. 
Kanklių ansamblis paskam
bino "Aš verkiau pari
mus ..

Darius Miciūnas pade
klamavo Mykolo Vilties 
eiles. Karolis Balys paskai
tė iš J. Brazaičio knygos 
"Vienu vieni". Antrasis kal
bėtojas dr. A. Darnusis-jau 
kalbėjo apie velioni kaip 
1941 metų sukilimo pagim
dytos vyriausybės galvą. 
Vėliau buvo parodytas A. 
Kezio filmas "Su gyvuoju 
Brazaičiu". Minėjimą ren
gė specialiai sudarytas ko
mitetas vad. dr. V. Majaus
ko. Pagerbime dalyvavo 
apie 120 asmenų.

BICENTENNIAL 
KOMITETO VEIKLA

Detroito lietuvių istori
niai bruožai ir jnašas į De

troito miesto gyvenimą nuo 
pirmųjų lietuvių ateivių iki 
šių laikų vienuolikos minu
čių juostelės paruošimu rū- - 
pinosi Bicentennial komite
tas. Tekstą parašė ir ang
liškai įkalbėjo Lietuvos Vy
čių veikėjas Antanas Dai
nius. Kad Bicentennial me
tų proga, Istorijos Muzie
jaus lankytojai galėtų grei
čiau pasiklausyti informa
cijų apie Detroitą lietuvius, 
muziejaus vadovybei juos
telė bus įteikta dar šią sa
vaitę.

Detroito lietuviai gegu
žės 2 d. dalyvauja Detroito 
miesto ruošiamame motori
zuotame parade, su lietuviš
ku flotu-motorizuota plat
forma. Platformos meniš
kam apipavidalinimui vado
vaus dailininkė Kristina 
Kutkutė, talkininkaujant 
Jurgiui Baubliui. Flotas iš
reikš tikėjimo persekiojimą 
Lietuvoje su nulaužtu kry
žiumi ir okupantų priespau
dą su atitinkamais simbo
liais. Mykolas Abarius suti
ko atlikti flotos darbus. 
Stasys Geldys duoda atitin
kamu išmierų platformą, o 
statybinių medžiagų sande
lio savininkai Edvardas ir 
Vytautas Alkevičiai sutiko 
panaudoti jų patalpas šio 
floto įrengimui ir sumonta
vimui.

UŽGAVĖNIŲ 
SKLINDŽIAI

ALT S-gos Detroito sky
rius vasario 22 d., sekma
dieni, 12 vai. Lietuvių Na^. 
muose rengia draugišką Už
gavėnių sklindžių (blynų) 
pobūv|. Rašytojas Vytautai 
Alantas skaitys iš spausdi
namos jo knygos apie Romą 
Kalantą. Michigano respub-

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ
Iš

BOSTONO, MONTREALIO ir NEW YORKO
Balandžio 15 — $645.00 liepos 14 — $1045.00
gegužės 20 — $725.00
gegužės 26 — $899.00

rugsėjo 16 — $725.00
gruodžio 22 — $875.00

Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų, su 
papildomu mokesčių, New Yorke.

REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO — 
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės j:

trms-itlhtic travel hih
393 West Broacbvvay, P. O. Box 1 16 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764
Savininkė: ALDONA ADOMONIENE

Air fares subject to changes and Covernment approval.
Norintiems atsikviesti gimines ii Lietuvos sutvarkome reikalau

jamus iškvietimo dokumentus.

DIRVA

liepos 28 — $1045.00 
rugsėjo 1 — $925.00

Penktoji Lietuvių Tautinių 
ŠOKIU ŠVENTĖ 

AMERIKOS BICENTENNIAL MINĖJIMAS 
rengiama 1976 m. rugsėjo mėn. 5 dieną 
INTERNATIONAL AMPHITHEATRE 

CHICAGOJE

Šventėje dalyvaus virš 2,000 šokėjų iš JAV, 
Kanados, Brazilijos, Venezuelos ir Europos.

Si šventė yra visų lietuvių rengiamas didžiausias Bi- 

centennial minėjimas Chicagoje ir JAV, registruotas Chicago 
Bicentennial Committee.

ŠVENTES KOMITETAS

likonų vicepirm. inž. Algis 
Zapareckas padarys politi
ni pranešimą lietuviams 
svarbiu klausimu. Skyriaus 
valdyba kviečia narius ir vi
sus lietuvius dalyvauti šia
me pobūvyje.

ANTRAS KAIMAS
Antras Kaimas atvyksta 

Detroitan ir vasario 28 d., 7 
v. v. Kultūros Centre paro
dys 30 škicų ir jais palinks
mins jaunus ir senus. Veiks 
valgių ir gėrimų bufetas ir 
publika programą žiūrės sė
dėdami prie stalų, šokiams 
gros Rimo Kaspučio orkes
tras. Vakaras pradedamas 
kokteiliu ir po jo prasidės 
spektaklis. Stalai iš anksto 
užsakomi pas Mindaugą 
Gilvydį ir Algį Barauską. 
Kaina: studentams ir pen
sininkams 3 dol., visiems ki
tiems 5 dol. Rengia LB De
troito skyriaus valdyba.

LIETUVIŲ FONDO 
NAUJI NARIAI

Zuzana ir Antanas Janu- 
šiąi, Alfonsas Končius, 
Aleksas Masaitis ir Antano 
ir Konstancijos Laučkų at
minimui 100 dol. Įnašus pa
didino: Dr. Petras Valins
kas iki 300 dol. ir Napoleo
nas Cirtautas iki 500 dol.

Koncertas-vakarienė
Lietuvių Fondo vajaus 

komiteto pirm. Vytauto 
Kutkaus namuose sausio 29 
d. posėdžiavo komitetas. 
Dalyvavo: Dr. V. Majaus
kas, dr. P. šepetys, R. Sto- 
nytė-Francisco, A. Petraus
kaitė, V. Tamošiūnas, M. 
Stonys, A. Grinius, K. Sra- 
gauskas, V. Urbonas ir V. 
Kutkus. Posėdį gyvai ir 
sklandžiai pravedė V. Kut
kus. Buvo smulkmeniškai 
aptartas L. F. Vajaus už
baigimo proga rengiamas 
koncertas-vakarienė ir pa
siskirstyta darbais.

Koncertas - vakarienė 
įvyks kovo 27 d. 7 vai. vak. 
Kultūros Centre. Koncerte 
dainuos Chicagos solistai: 

Dana Stankaitytė, Jonas 
Vaznelis ir Stasys Baras. 
Akamponuos Alvydas Va
saitis. Kalbą pasakys Lietu
vių Fondo pirm. dr. A. Raz
ma. Po koncerto bus patiek
ta skani vakarienė. Įstoju
sių į L. F. pavardės bus 
skelbiamos vakarienės me
tu. Stalai ir atskiros vietos 
užsakomos pas Martyną 
Stonį, 17276 Hilton Drive, 
Southfield, Mich. 48075, tel., 
557-7839 ir taip pat pas vi
sus L. F. vajaus komiteto 
narius. Kaina; mokslei
viams ir studentams $7.50, 
visiems kitiems $12.50. Ko
mitetas kviečia visus De
troito ir apylinkių lietuvius 
dalyvauti koncerte-vakarie- 
nėje.

SVEIKSTA ŽMONOS 
PRIEŽIŪROJE

LŠST Centro Valdybos 
sekretorius Romualdas Ma- 
cionis po sunkios auto ne
laimės grįžo iš ligoninės ir 
žmonos priežiūroje stiprėja 
savo namuose. Atsilankius 
Dirvos korespondentui A. 
Griniui, R. ir L. Macioniai 
pratęsė 1976 metams Dir
vos prenumeratą ir įteikė 
Dirvai paremti 10 dol. au
ką, linkėdami sėkmės toli
mesniame tautiniame dar
be.

MIRĖ J. GRUŠNIENĖ

Sausio 26 d. atsiskyrė su 
šiuo pasauliu Jolanta Gruš- 
nienė sulaukusi 66 metus. 
Sausio 28 d. Jolandos Bau- 
žienės koplyčioje kun. K. 
Simaitis sukalbėjo rožinį. 
Birutiečių vardu atsisveiki
nimo žodį tarė ir giminėms 
užuojautą pareiškė Kristi
na Daugvydienė. Sausio 29 
d. po atlaikytų šv. Antano 
bažnyčioje pamaldų palai
dota Holy Sepulchre kapinė
se. Laidotuvėmis rūpinosi 
Elzbieta Paurazienė.

• Lietuvių Vaizbos butas 
vasario 21 d. Lietuvių Na
muose ruošia vakarą su va
kariene ir šokiais. Pradžia 
7 v. v. kokteiliu.
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• ALRK "Lietuvių Bal
so” ruoštas sausio 188 d. 
Kultūros Centre pobūvis 
buvo sėkmingas ir visais at
žvilgiais gerai pavyko. Nei 
kalbant apie maistą ir gėri
mus, kurie buvo greitai iš
graibstyti, visus žavėjo tur
tingas loterijos stalas. Jo- 
nynienės paveikslą laimėjo
M. Smailienė, A. Grigaičio 
paveikslą — V. Musteikis ir 
P. Balandienės tortą — Jus
tinas Preibys. Danutė ir 
Leonas Petroniai valandė
lės išlaikymui įteikė 100 
dolerių.

MIRĖ LIETUVOJE

Agronomo Jurgio Baub
lio brolis mokytojas Sergė
jus Baublys palaidotas sau
sio 8 d.

Alberto Misiūno motina 
Ona Misiūnienė gyv. Parin
gto bažnytkaimy, Lietuvoje 
mirė sausio 15 d. sulaukusi 
76 metų.

Albertas Misiūnas su ma
myte po 30 nesimatymo 
metų buvo susitikęs 1974 
metais rugsėjo 5 d. Vilniaus 
aerodrome. Liko: sūnus Al
bertas Misiūnas su šeima 
Amerikoje, sūnus Juozas ir 
dukterys Valentina ir Be
nedikta Lietuvoje.

VASARIO 16-TOJI 
š-V. PETRO BAŽNYČIOJE

Nepriklausomybės Atkū
rimo sukaktis bus paminėta 
vasario 15 d., sekmadienį, 
10 vai. 30 min. iškilmingo
mis pamaldomis. Prieš mi
šias bus susikaupimo valan
dėlė prie lietuviško kry
žiaus. Bažnytinis choras 
giedos visas liturgines mi
šių dalis lietuviškai ir mo
mentui pritaikytas giesmes. 
Organizacijos prašomos da
lyvauti pamaldose su vėlia
vomis. Smagu, kad čįa gi
musi Elena Malinauskienė 
rūpinasi kuo jspūdingiau 
suorganizuoti šios šventės 
religinį minėjimą šv. Petro 
lietuvių bažnyčioje.

S. Sližys
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• CHICAGOS Lietuvių 
opera, išsivysčiusi iš tuome
tinio Chicagos Lietuvių Vy
rų choro, kai jis į operinį 
kelią pasuko 1956 m. rudenį, 
šiemet švenčia 20 metų su
kaktį. Įdomiu sutapimu 
Chicagos Lietuvių operos 20 
metų sukaktis sutampa su 
JAV nepriklausomybės 200 
metų sukaktimi. Šią dvigu
bą šventę Chicagos Lietuvių 
opera atžymės trijų naujų 
lietuviškų operų spektak
liais Š.m. gegužės 8,9,15 ir 16 
dienomis Marijos aukšt. 
mokyklos auditorijoje. Trys 
vienveiksmės lietuviškos 
operos, sulydintos į paskirus 
keturis spektaklius, bus šios 
J. Kačinsko ‘Juodas laivas’ 
- libretas A. Landsbergio, J. 
Gaidelio ‘Gintaro šaly’ - libre 
tas A. Kairio ir V. Marijo- 
šiaus ‘Priesaika’ - libretas B. 
Sruogos, operinei scenai pri
taikintas S. Santvaro.

• OPEROS vadovybė sau
sio 28 d. vakare Tautiniuose 
Namuose sušaukė plačią 
spaudos konferenciją, kurio
je, šalia lietuvių spaudos, 
radijo ir TV atstovų, taip 
pat dalyvavo operos meno 
vadovai, solistai ir operos 
valdybos nariai. Spaudos 
konferenciją įdomiai prave
dė sol. S. Baras, pranešimus 
padarė valdybos pirm. V. Ra 
džius, Illinois Liet, gydytojų

Po Lietuvių Fondo surengto koncerto, agr. A. Santaros įteikia $2,000 a.a. agr. 
Vlado Tiškaus atminimui Lietuvių Fonde. Nuotraukoje solistai - J. Vaznelis, D. 
Stankaitytė, S. Baras, muz. A. Vasaitis, koncerto rengimo komiteto pirm. M. 
Remienė, LFpirm. dr. A. Razma ir agr. A. Santaros. V. Noreikos nuotr.

pagelbinio moterų vieneto 
atstovė V. Mažeikienė (vie
netas įsijungęs į aktyvią 
talką telkti operai lėšas), 
dirigentas muz. A. Jurgutis, 
rež. A. Dikinis ir dail. A. 
Valeška. V. Radžius savo 
pranešime pabrėžęs tai, kad 
šiemetiniai sukaktuviniai 
operų pastatymai bus patys 
brandžiausi iš visų Chicagos 
Lietuvių operos pastatymų, 
iškęlė ir sunkumus, su 
kuriais tenka susidurti sta
tant originalias lietuviškas 
operas. Klavyras, orkestra- 
cija, dekoracijos, drabužiai, 
orkestras ir kiti gal mažai 
pastebimi pastatymo atribu
tai pareikalauja trigubai dau 
giau išlaidų, negu pasaulinių 
klasikinių operų išvedimas į

Po Lietuvių Fondo suruošto koncerto Chicagoje - vaišėse solistai su rengėjais. 
Sėdi: S. Endrijonienė ir J. Vaznelis. Stovi: dr. A. Razma, S. Baras, D. Stankaitytė, 
prof. V. Jakubėnas, dr. R. Nemickas, dr. A. Ambrazaitis, L. Daukus, M. Remienė ir 
dr. T. Kisielius.

Dalis dalyvių operos spaudos konferencijoje Tautiniuose Namuose. Iš kairės: 
žum. V. Būtėnas, rež. A. Dikinis, operos ižd. V. Stropus, rašyt. A. Baronas, 
vicepirm. J. Vidžiūnas, M. Valiukėnas, v-bos narys B. Mačiukevičius, chormeisteris 
A. Gečas, vicepirm. V. Momkus, N. Vaznelienė, Inž. J. Jurkūnas, S. Semėnienė, 
inž. V. Adamkus, sol. D. Stankaitytė.

savąją sceną. Todėl šiemet, 
išpardavus bilietus visiems 
keturiems spektakliams, dal 
gali pritrūkti apie 37,000 dol* 
Tikimasi nemažai paramos

iš duosnių aukotojų, kasmet 
sudedančių gražias sumas sa 
vosios operos pastatymams. 
Lėšų telkimui šiemet vado
vauja valdybos vicepirm. V.

V. Noreikos nuotr.
Momkus, jam daug talkinin
kauja vicepirm. J. Vidžiūnas 
ir kiti. Svarbiausia, kad šie
met į talką įsijungė ir Illinois 
Liet, gydytojų dr-jos moterų 
pagalbinis vienetas. Balan
džio 25 d. lėšų telkimui jos 
rengia didžiulį bandėtą, ku
riame lėkštė asmeniui kai
nuos, berods, 50 dol. Jei į 
banketą atsilankys 200-300 
asmenų, liks tikrai gražaus 
pelno operos biudžetui ban
dyti balansuoti.

• VIENA iš įdomių akimir
kų spaudos konferencijoje 
buvo meno vadovų, jų tech
nikinių pagelbininkų ir solis
tų pristatymas, nes tų daly
kų iki šiol operos vadovybė 
neskelbė. Vyriausias operų 
dirigentas bus maestro V. 
Marijošius. Vieną spektaklį 
diriguos operos dirigentas 
muz. A. Jurgutis. Režisuoja 
akt. A. Dikinis, spektaklių 
dekoratorius dail. A. Valeš
ka, chormeisteriai A. Ste
phens ir Alf. Gečas, apšvie
timas K. Cijūnėlio, scenos 
reikalų vadovas akt. K. Ože
lis, choreografai V. Karosai
tė ir J. Puodžiūnas, baletą at 
liks J. Puodžiūno studijos 
mokiniai. Operose dainuos 
šie solistai: D. Stankaitytė,
M. Momkienė, R. Mastienė,
N. Linkevičiūtė,K. Kogutai- 
tė, S. Baras, A. Brazis, J. 
Vaznelis, V. Liorentas, S. 
Wicik ir J. Savrimas. Ope
roms kostiumų gaminimą

E. Būtėno nuotr.

prižiūri M. Kripkauskienė, 
pirmaisiais operos gyvavimo 
metais buvusi spektakliu pa
žiba, dabar plačiai amerikie
čiuose žinoma kaip rūbų pla
nuotoja. Iš visų paskelbtų 
pavardžių matome, kad ‘im
portuotų’ iš kitų miestų tar
pe tėra tik maestro V. Mari
jošius, visi kiti iš Chicagos. 
Matomai, taip pasielgta irgi 
taupant lėšas.

• PO to pranešimą dariu
siam muz. A. Jurgučiui Chi
cagos Lietuvių operos kelias 
bent kiek jau buvo žinomas 
dar jam gyvenant okup. Lie
tuvoje. Pasidžiaugęs naujų
jų operų muzika ir kompozi
cine struktūra, jis pabrėžė, 
kad mūsų operos laimėjimai 
sukelia džiaugsmą ir okup. 
Lietuvoje gyvenantiems mu
zikams bei gyvajai tautai. 
Naujosios operos, nors ir 
labai skirtingos, jam daro di
delį ir malonų įspūdį. Rež. 
A. Dikinis aktorišku spalvin
gumu trumpai atpasakojo vi
sų trijų operų turinį, kuriose 
išryškėja laisvės problema 
ir patriotinės nuotaikos, pav, 
‘Juodajam Laive’ išgyven
sim S. Kudirkos nepavykusį 
pirmąjį šuolį į laisvę. Nors 
S. Kudirkos vardas tiesiogi
niai neminimas, bet gėrio ir 
blogio jėgų susidūrimo situ- 
cija ir niuansai aiškiai pri
mins S. Kudirkos šuolį. Dail. 
A. Valeška, turintis puikią 
studiją Chicagos menininkų 
rajone, operos dekoratorium 
yra jau nebe pirmą kartą. 
Jis į spaudos konferenciją 
atsinešė dviejų operų sceno
vaizdžio ir rūbų eskizus, 
kuriuose pastebėjome ne tik 
meną, bet ir istorinį auten
tiškumą. Savo žodyje dail. 
A. Valeška nepasakojo, kiek 
lentų teks sunaudoti ar vinių 
įkalti, bet aiškino muzikos, 
teksto, scenovaizdžio ir rūbų 
sulydinimą į vieną bendrą ir 
neatidalomą spektaklį, viso 
to darbo filosofiją. Tam di
dingam scenovaizdžiui pilnai 
išreikšti, šiemet Marijos 
aukšt. mokyklos auditorijos 
scena pirmą kartą bus išplės 
ta nuo sienos iki sienos ne 
tik į gilumą, bet ir į platumą. 
Taip plačiai atidarytos sce
nos iki šiol dar nesam matę. 
Visų trijų operų spektakliai

(Nukelta į 16 psl.)
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Sekmadienio popietės 'Kelionė po Pennsylvanijos Lietuvą’ organizatoriai ir 
programos dalyviai: J. Jurkūas - LTN vald. pirm., M. Marcinkienė - LMF Chicagos 
Klubo pirm., kun. A. Kezys SJ, žum. V. Būtėnas ir E. Diminskienė - klubo koresp. 

A. Plaušinaičio nuotr.

Kelionė po Pennsylvanijos Lietuvq
M. VALIUKĖNUS

Lietuvių Moterų Federaci 
jos Chicagos Klubo ir Lietu
vių Tautinių Namų sureng
toji sekmadienio popietė 
taut. namų salėje sausio 18 d 
buvo skirta susipažinti su 
Pennsylvanijos lietuviais, jų 
didinga praeitimi, išlikusiais 
paminklais, šventovėmis, o 
taip pat su šiandienine jau 
trečios-ketvirtos kartų te
nykščių lietuvių dvasia, lietu 
vybės rusenimu bei josios 
nūdiniais reiškiniais.

7 DIENOS 
ČIKAGOJE...

(Atkelta iš 15 psl.) 
su pertraukomis užtruks 3 
valandas, gi bilietų kainos ir 
jų įsigijimo vieta netrukus 
bus skelbiama Dirvoje atski
ruose skelbimuose.

• BAIGUS spaudos konfe
renciją, sekė vaišės ir visų 
nuoširdus pabendravimas. 
Operos vadovybė prašė, kad 
gegužės mėn., kai vyks lietu
viškų operų pastatymai, lie
tuviai iš kitų miestų ruoštų 
ekskursijas į Chicagą, dary
tų čia suvažiavimus, nes gas
trolių į kitas kolonijas opera 
dėl nepaprastai didelių išlai
dų nenumato. Pvz. Lietuvių 
Fondas prisitaikė prie ope
ros ir metinį narių suvažiavi
mą daro gegužės 15 d. Žurn. 
J. Būtėno 25 m. mirties okup«
Lietuvoje minėjimas-akade 
mija rengiama gegužės 9 d. 
Tai vis taikomasi prie ope
ros, nes žmonės suvažiuos iš 
kitur, šeštadieni nueis į 
operos premjerą, o sekma
dienį į J. Būtėno - 1951 m. 
lėktuvu grįžusio į Lietuvą, į 
rezistencinės kovos lauką ir 
ten žuvusio - minėjimą. Lie
tuvių Fondas metinio narių 
suvažiavimo proga vakare jo 
kio pokylio nerengia, nes ar 
gali būti didesnis dvasinis po 
kylis už lietuviškų operų 
spektaklius? Prie operos 
temos dar teks sugrįžti šioje 
skiltyje.

Popietė buvo išskirtinai 
savita. Josios programa bu
vo atliekama, kaip dažnai bū 
na, ne žodžio apybraižomis, 
bet kun. Algimanto Kezio SJ 
rodomais vaizdais-skaidrė- 
mis ekrane ir giesmių trans
liavimu iš rekordavimo juos
tų. Visą tą akivaizdžiai ma
tant ir girdint, priedo taik
liais sakiniais Vladui Būtėnui 
tuos vaizdus paryškinant, po 
pietės dalyviai jutosi, tary
tum patys buvotų Pennsyl
vanijos kaimuose, mieste
liuose ir dalyvautų pokal
biuose su tenykščiais lietu
viais, lankytų šio šimtmečio 
pradžioje jų statytąsias pa
rapijų šventoves ar anuo 
metu mirusių, kasyklose 
žuvusių lietuvių kapus, ant
kapius, paminklus jiems.

Foto mnininkas A. Kezys 
ir žurnalistas V. Būtėnas tre 
jeto vasarų savas atostogas, 
kai kurį laiką talkinami E. 
Bradūnaitės, E. Būtėno, La
po ir kt., pašventė kelionėms 
po Pennsylvania, lankydami 
lietuvių gyvenvietes. Jų ke
lionių siekis surinkti ir palik
ti istorijai medžiagą, bylo
jančią apie šios valstijos lie
tuvių, daugumoje angliaka
sių, gyvenimą, bendruome
niškumą ir iki šiol išlikusius 
jų bendrų pastangų vaisius. 
Šia linkme juodu nukreipęs 
Kazys Bradūnas, Draugo re

daktorius, savuoju straips
niu Drauge.

A. Kezys ir V. Būtėnas su 
foto kamera, bloknotu ir re
korderiu esą aplankę beveik 
visas vietoves, kuriose šio 
šimtmečio pradžioje ir vė
liau buvusios veiklios lietu
vių gyvenvietės, kuriose lie
tuviai sudarę net iki trijų 
ketvirtadalių bendro gyven
tojų skaičiaus, turėję lietu
vius burmistrus, policiją ir 
kitą administraciją ... Veik
liausi telkiniai buvę Shenan- 
doah, Mahanoy ir kitur, viso 
bene 29 vietovėse.

Taip jų, A. Kezio ir V. Bū
tėno bei jų talkininkų pastan 
gomis sukaupta istorinė me
džiaga susidedanti iš apie 
tūkstančo nuotraukų ir bai
giama ruošti spaudai knyga, 
apie 350 puslapių!

Popietės programoje visa 
auditorija turėjo didelį malo
numą peržvelgti dalį Kezio 
ir Butėno perteikiamų vaiz
dų, veidų ir faktų. Progra
mą baigiant, V. Būtėnas jau
triu žodžiu kreipėsi į popie
tės dalyvius, kviesdamas 
kiekvieną susirasti progą ir 
asmeniškai apsilankyti tuo
se Pennsylvanijos kalnų, 
buvusių anglies kasyklų rajo 
nuošė, susipažinti su ten gy
venančiais trečios-ketvirtos 
kartų lietuviais, nešti jiems 
didesnį lietuvybės suprati
mą, atgimimą.

Nukrypstant į šalį, norima 
pastebėti, kaip nelygiai vi
suomenėje yra nugirstamas 
spaudos balsas. Jau minėta, 
KazioBradūno šauksmą, įam 
žinti lietuvių išeivijos istori
jai Pennsylvaniją, jautriai iš 
girdo Algimantas Kezys ir 
Vladas Būtėnas ir su dideliu 
pasišventimu ir ryžtu tą už
davinį atlkiko. Tačiau V. Bū 
tėno balsas spaudoje, pra
šant lietuvių bendruomenę 
skirti finansinę paramą vie
noje vietovėje dar 1972 me
tais veikiantiems suaugusių 
lietuvių kalbos ir Lietuvos 
istorijos kursams išlaikyti, Ii 
ko balsu tyruose ... Kitu at
veju, kai V. Būtėnas spaudo
je pareiškė apgailestavimą, 
kad didžiojo lietuvio kun. 
Burbos antkapis esąs apleis
tas ir brūzgynuose pasken
dęs baigia nykti, tenykščių 
lietuvių buvo išgirstas. Ir ki 
tą vasarą jiedu (Kezys ir 
Būtėnas) nuvykę, jau radę 
antkapį iškeltą, naujai išbe
tonuotą, jo užrašą atnaujin
tą ir visą aplinkumą taip su
tvarkytą, kad ji atkreipianti 
kiekvieno praeivio dėmesį ir 
iššaukianti pasigerėjimą ... 
Abiejų antkapių nuotraukos 
buvo parodytos popietės da
lyviams.

Popietės programą vedė 
Zita Ke Valaitytė-Visockienė. 
Popietės dalyviai užpildė 
artipilniai Lietuvių Tautinių 
Namų salę. Neabejotinai 
kiekvienas dalyvis buvo dė

r

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ
185 North Wabash Avenue 
Chicago, III. 60601 2nd Floor

DIDELIS PASIRINKIMAS 
PUOŠNIŲ IR PASKUTINES 
MADOS KAILIŲ!

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

Z -i*

Rasite pas vienintelį 

lietuvį kailininkų 
Chicagoje

GERIAUSIA OOVAHA 
BET KOKIA PROGA

kingas šiems vyrams - kun. 
A. Keziui ir V. Būtėnui - bei 
jų talkininkams už tą didelį 
jų darbą bei jo dalies atsklei
dimą šioje popietėje.

RACINE
• Lietuvos nepriklauso

mybės atstatymo šventės 
minėjimas įvyks vasario 22 
d., šv. Kazimiero parapijos 
svetainėje. Kalbės jauno
sios kartos atstovas inž. 
Eugenijus Lirgameris. Pro
gramą atliks Aurelijos 
Paukštelienės vadovauja
mas Jaunimo ratelis.

Ruošia vietos Altos sky
rius.

HARTFORD
Užgavėnių balius
Vasario 28 d., 8 v. v., šeš

tadienį, Lietuvių Klube, 227 
Lawrance St., Hartford, yra 
rengiamas linksmas ”Roar- 
ing Twenties” Užgavėnių 
balius. Gros pagarsėjęs E. 
Radionovo orkestras, gau
sus bufetas, loterija, seno
viški šokiai ir kitos links
mybės. Balius ruošiamas 
paremti Hartfordo jaunimo 
grupėms, kurios vyks į Tau
tinių šokių šventę Chicago
je. Stalai iš anksto užsako
mi pas Jaunimo grupių Tė
vų Komiteto narius.

Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti baliuje. (vi)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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CLEVELANDE
Aurelija Balašaitienė

Įamžinkime dabartį vaizduose
Mūsų periodinė spauda - 

tai mūsų gyvenimo atspin
dys, mūsų vilčių, pasisekimų 
ir siekių veidrodis. Kaip 
spalvingame kaleidoskope, 
spaudos puslapiuose skaito
me mūsų laimėjimus kultūri
nėje, kūrybinėje srityje, ko
vas Lietuvos laisvinimo dar
be, vyresniųjų garbingas su
kaktis; skaitome apie mūsų 
dainuojanti, žygiuojantį, ku
riantį jaunimą ir mūsų tau
tos heroijiškų vaikų žygdar
bius. Tačiau nebūtų toji 
spauda tokia patraukli ir to
kia gyva, jei šalia rašyto žo
džio nematytumei eilės nuot* 
raukų. Jose atpažįstame vei
dus tų, kurie suka mūsų vi
suomenės darbų ratą ir savo 
veikla įtakoja mūsų gyveni
mą. Net ir minėjimuose da
lyvaujančios publikos veidų 
masėje ieškome pažįstamų 
tolimuose miestuose; gėri
mės naujais paminklais ir pa 
statais, vaidinimų pastaty
mais, dailiom dainininkių po
zomis. ‘Akys krypsta į nuot
raukoje matomą asmenį pir
ma, negu į straipsnį,' tvirtina 
Vladas Bacevičius, senas 
spaudos foto darbuotojas, su 
kurio žodžiais negaliu nesu
tikti.

Pavarčius ištisą eilę mūsų 
periodinių leidinių, negaliu 
nepastebėti po didele daugu
ma nuotraukų V.Bacevičiaus 
pavardės - Dirvoje, Drauge, 
Skautų Aide, Lietuvių Die
nose, Tėviškės Žiburiuose, 
Darbininke ... Žinau iš 
asmeniškos patirties, kad or
ganizacijų, mokyklų, meni
nių vienetų reikalams Vla
das Bacevičius visada turi 

DĖMESIO !
Jeigu Jūs svarstote persikelti iš vienos vietos į kitą 

ir Jus vilioja gyvenimas be rūpesčio apartamente, tai šiuo 
metu rasite gražų pasirinkimą sekančiuose pastatuose:

BEACON HILL — WHITE STONE MANOR — ir 
WESTROPP MANOR apartamentuose, kurie yra pato
giose susisiekimo vietose ir lietuvių gyvenamose apylin
kėse.

BEACON HILL — 22230 Euclid Avė. yra šešių 
aukštų, turi suomišką pirtį žiemai ir maudymosi baseiną 
vasarai ir taip pat svečiams priimti erdves patalpas su 
virtuve ir kitais patogumais.

WHITE STONE MANOR — 18001 Lake Shore Blvd. 
visai naujas pastatas tik septyniolikos butų, kurie susi
deda iš vieno ir dviejų miegamųjų, o taip pat ir vienam 
žmogui patogaus tik vieno didelio kambario su virtuve.

Kainos mėnesiui nuo $155.00 už vieno kambario bu
tą, nuo $185.00 už vieno miegamojo butą ir nuo $225.00 
už dviejų miegamųjų butus. Visi butai turi modernius 
kilimus, plytas, šaldytuvus, indams plauti mašinas ir vė
sintuvą. Nuoma padengia vandenį ir šilumą.

WESTROPP MANOR — 14206 Westropp Ave„ dvie
jų aukštų pastatas, taip pat su visais patogumais, kur 
ekonomiškos nuomos prasideda nuo $145.00 už vieno mie
gamo butą.

Teirautis: telefonu 481-1604
NASVYTIS ENTERPRISES, INC.

18009 Lake Shore Blvd.
Cleveland, Ohio 44119

(6-7)

laiko. ‘Aš nedarau skirtumų 
tarp organizacijų. Jos visos 
turi savo gražias, pozityvias 
idėjas, tik jas bando įgyven
dinti skirtingais metodais', 
pokalbio metu išsireiškė ne 
amžiumi, bet patyrimu se
nas skautas, už savo nuošir
džią skautišką veiklą 1975 
metais pakeltas į vyr. skau
tininko laipsnį. Jo asmenyje 
lengva atpažinti tikrosios 
skautybės įgyvendinimo pa
grindus - tarnyba artimui ir 
savo tautai jau ilgą eilę metų 
yra tapusi jo gyvenimo esme 
Skautų organizacijos įstojęs 
1930 metais, Vladas Bacevi
čius jau tremtinių stovyklo
je Vokietijoje 1948-9 metais 
vadovavo skautų vyčių būre 
liui. Vėliau, atvykęs į Cleve
landą, 1953-56 metais buvo 
jaunesniųjų skautų draugo
vės draugininku. Visose sto
vyklose, suvažiavimuose, 
mugėse, skautininkas Bace
vičius yra nepamainomas tai 
kininkas ne vien žodžiu, bet 
konkrečiu darbu - nuošaliai 
padėjęs foto aparatą, jis ima 
į ranką ir kirvį, ir plaktuką.

Virš 20 metų eidamas Pilė 
nų Tunto ūkio tiekėjo ir so
cialinių reikalų vadovo parei 
gas, jis rado laiko aktyviai 
įsijungti į Lietuvių Bendruo
menės tarnybą, joje rasda
mas pareigas, atatinkančias 
jo idealus ir charakterį. Ben 
druomenės Socialinio Sky
riaus vardu, skautininkas Ba 
cevičius lanko lietuvius ligo
nius atnešdamas ne vien tik 
malonų žodį ir paguodos 
šypsnį, bet taip pat konkre
čiai pasirūpindamas tvarky
ti jų asmeninius reikalus,

v.s. Vladas Bacevičius

kurių svarba dažnai nekrei
pia dėmesio į nelaimę ar ligą.

Paklaustas, kodėl savo gy
venime taip mažai laiko pra
leidžia asmeniškiems malo
numams, o visur ir visada 
lietuviškame parengime, mi
nėjime, laidotuvėse ar vestu 
vėse, jis yra pasiruošęs foto 
aparato pagalba įamžinti 
kitų gyvenimo įvykius, jis 
trumpai atsakė: ‘Ąš noriu 
nuotraukomis atkurti mūsų 
gyvenimo realybę, kad išeivi 
jos gyvenimas būt teisingai 
atvaizduotas spaudos pusla
piuose, kaip priešingybė oku 
panto prievartaujamos Lie
tuvos spaudos melui'. Šalio 
to, jis su dideliu sentimentu 
prisimena savo motiną, jį 
dar labai jauną mokiusią pa
dėti už save silpnesniam ir 
dalintis tuo, ką turi, su kitais, 
Tik dalindamasis su kitais, 
jis galįs rasti pasitenkinimą 
ir džiaugsmą.

Įdomi buvo Vlado Bacevi
čiaus pastaba, kad dabartinė 
karta nevertina fotografijos 
archyvinės svarbos ir ne
krauna turto ateičiai. Jauni
mas, perdaug užimtas dabar
ties momentu, nesidomi jo 
užrašymu. Foto archyvo 
klausimu niekas nesirūpina. 
Tačiau, laikui bėgant, kaip 
tai jau parodė ištisa eilė mū
sų vertingesnių istorinių vei
kalų leidimo problemos, se
nų nuotraukų vertė auga, o 
jų skaičius mažėja. Rimtas, 
džiaugsmingas ar istorinis 
momentas dingsta negrąži
namai, ir tik reali nuotrauka 
gali užfiksuoti momento 
tikrovę, kai tuo tarpu atmin
tyje vaizdas blanksta, veidai 
keičiasi, sudega pastatai ir 
nugriaunami paminklai.

Foto archyvo klausimu 
turėtų susirūpinti mūsų cen
trinės kultūrinės organizaci
jos, nes foto žurnalizmas, ly
giai kaip ir rašytas žodis, 
turi didelės svarbos mūsų 
gyvenimo raidos įamžinime. 
Bėga metai, įvykiai veja įvy
kius, iš mūsų tarpo negailes
tingos mirties pakirstos pasi 
traukia brangios asmenybės, 
Ar po eilės metų kitoms 
kartoms galėsim parodyti jų 
veidus, kaip kad galime šian
dien parodyti Basanavičių, 
Maironį ir kitus vien dėl to, 
kad kas nors pasirūpino jų

nuotraukų išsaugojimu? Ar 
galėtume šiandien įsivaiz
duoti Trakų pilies griuvė
sius, kaip jie stovėjo per 
šimtmečius? Ar Vilniaus Ka 
tedrą, kaip ji atrodė prieš 
šventųjų stovylų ir kryžiaus 
nugriovimą?

TRUMPOS EKSKURSIJOS Į LIETUVA 
1976 PAVASARI

KOVO 31 iki BALANDŽIO 8-tos 
BALANDŽIO 14 iki BALANDŽIO 22 

GEGUŽĖS 16 iki GEGUŽES 24
Maršrutas:

Maskva-Vilnius-Kaunas-T rakai 
SKUBĖKITE REGISTRUOTIS!

Vasaros 2 savaičių, ekskursijos prasideda 
gegužės 31 dieną.

Kainos bus paskelbtos greitu laiku!

Lietuvių ekskursija į
Meksiką — 7 dienoms — tik $300.00 

(po du kambaryje)
Išvyksta š. m. gegužės 1 d.

Registruokitės:

4NU4ITIDVEI. SERVICE BUREAU
9727 South Western Avenue 

Chicago, Illinois 60643 
Telephone: (312) 238-9787

Vladas Bacevičius ir kiti 
spaudos foto darbuotojai yra 
sukrovę milžinišką mūsų 
gyvenimo nuotraukų archy
vą. Koks bus to archyvo li
kimas, kai jų mūsų tarpe ne
bebus?
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JAUNIMO LITERATŪROS VAKARAS
Clevelando Lietuvių Na

mų salėje, sausio 31 d. įvy
ko Clevelando moksleivių ir 
studentų ateitininkų litera
tūros vakaras. Programą 
atliko rašytoja Nijolė Jan
kutė - Užubalienė, vietinės 
jaunų rašytojų pajėgos ir 
moksleivių-studentų ateiti
ninkų choras.

Ateitininkų jaunimas Cle
velande jau keli metai iš 
eilės surengia literatūros 
vakarus. Pernai jų progra
moj dalyvavo rašytoja-reži- 
sierė Birutė Pūkelevičiutė. 
Šiais metais rašytoja-moky- 
toja Nijolė Jankutė, šio va
karo programa buvo supla
nuota ir pravesta kitaip, 
negu įprasta, šis naujumas 
ne tik įdomus, bet ir labai 
naudingas mūsų šeštadieni
nių mokyklų mokytojams, 
mokiniams, tėvams ir vaka
ro dalyviams. Programa at
likta taip, lyg ji būtų šešta
dieninės mokyklos tąsa pa
naudojant menišką formą, 
kurioje dalyvavo mokytojai 
(Jankutės asmenyje), mo
kinai (Živilė Kliorytė, Linas 
Čepulis, Rūta Staniškytė, 
Sigutė Lenkauskaitė, "Stu- 
dentatas”), jaunieji dainos 
mėgėjai, na, ir visi vakaro 
dalyviai.

Vakaro programą pradė
jo Viktutė Lenkauskaitė, 
pakviesdama viešnią rašy
toją Nijolę Jankutę pirmam 
programos punktui, kuris 
įvardintas: "Ištraukos iš 
raštų ir gyvenimo’’, čia au
torė, prieš paskaitydama iš 
savo kūrybos, vaizdžiai pa
tiekia savo jaunų dienų bio
grafijos ištrauką, išryškin
dama savo ir kitų mokslei
vių užsidegimą skaityti 
(vaidinti ir rašyti), ypatin< 
gai pabrėždama knygų skai

tymo vertę. Vėliau seka 
jaunimo kūryba: čia pa
skaito iš savo kūrybos — 
Linas Čepulis, "Studentas", 
Živilė Kliorytė, Rūtos Sta- 
niškytės kūrinėlį paskaito 
Sigutė Lenkauskaitė.

Pokalbyje su jaunimo ra
šytoja gražiai ir padrąsi
nančiai atsiliepia apie jau
nųjų paskaitytą kūrybą. 
Rašytoja klausinėja jauni
mą, ką jie skaito (lietuviš
kai ir angliškai): kas skai
tėte A. Rukšėno "DAY OF 
SHAME", angliškai, LKB 
KRONIKĄ, lietuviškai?

Toliau rašytoja pereina 
prie šeštadienio mokyklų 
programų, pabrėždama, kad 
mokykloj ar organizacijoj 
neužtenka išmokyti jauni
mą tik lietuviškai paskai
tyti ir parašyti, bet reikia 
siekti įdiegti meilę savo 
kraštui. O kad tai atsiekti, 
reikia kraštą ir dabartinę 
padėtį ten pažinti. Be mo
kyklos, be organizacijos, 
reikia skaityti knygą. Ko
dėl nepaskaityti vieną kitą 
žinutę iš KRONIKOS. Kita 
mintis, kurią rašytoja iškė
lė jaunimui, tai žmonišku
mo problema, žmoniškumas 
šiandien ne madoj. TV, fil
mai, spauda gravituoja 
priešinga kryptimi — į ver
tybių suniekinimą. Tačiau 
lietuviškas jaunimas visuo
met turėjo idealizmo, jis iš- 
tęsės ir dabar. Baigdama 
pasikalbėjimą su jaunimu 
miela rašytoja priminė 
prieš dieną įvykusį Chica- 
goj lietuvių menininkų su
sitikimą su neseniai iš Lie
tuvos pasitraukusiu teatro 
režisierium J. Jurašu, ku
ris, atsakydamas į rengėjų 
jo "liaupsinimo’’ kalbas 
trumpai atsakė, kad jis,

kaip ir daugelis nepalūžusių 
tėvynėj, siekė tik išlikti 
žmogum. Savo programos 
pabaigai rašytoja dar pa
skaitė iš savo kūrybos.

Vakaro programa užbaig
ta dainomis. Mūsų jaunimo 
chorelis, vadovaujamas Ri
tos čyvaitės, padainavo ke
lias daineles, štai daininin
kai: Vikt. Majarovas, Linas 
Johansonas, Vytas Kliorys, 
Andrius Razgaitis, Andrius 
Kazlauskas, Živilė Kliorytė, 
Onutė Kliorytė, Elenutė 
Razgaitytė, Rita Balytė, Ni
jolė Lenkauskaitė, Gintaras 
Puškorius, Linas Mikulio- 
nis (Detroitas) ir Romas 
Puteris (Torontas). Jauni
mą išgirsti visuomet malo
nu. Jų dainelės ir šį kartą, 
kaip ir visų programos da
lyvių pasirodymai buvo pa
lydėtos gausiais plojimais. 
Po programos vaišės ir šo
kiai. Apskritai literatūros 
vakaras praėjo su pasiseki
mu, palikdamas gilių idėjų 
mūsų jaunimo veiklai išli
kimo kovoje. Publikos apie 
200.

A. Garka

RENGIASI RELIGINIAM 
KONCERTUI

šv. Jurgio parapijos cho
ras, vadovaujamas muziko 
Ryto Babicko, jau seniau 
yra užplanavęs šiais metais 
surengti parapijos bažny
čioje religinį koncertą. Kaip 
žinome, parapijos chorą su
daro nuolatiniai nariai, ku
rie gieda kas sekmadienį 
sumos metu. Tačiau dides
nių švenčių proga choro va
dovas ir dirigentas sugeba 
choro sudėtį padidinti, pa
sikviesdamas savo draugų 
dainininkų ir iš šalies (Čiur

lionio Ansamblio, Vyrų Ok
teto ir pan.). Parapijiečiai 
gėrisi kiekvieną sekmaienį 
choro giesmėmis, bet yra 
ypač sužavėti padidinto 
choro pasirodymais specia
liom progom, pav. Kalėdų 
naktį. Be Ryto Babicko šv. 
Jurgio parapija greičiausia 
neturėtų bažnytinio choro, 
o choras parapijos gyvavi
me yra labai didelis ir svar
bus veiksnys. Parapijiečiai 
labai vertina savo chorą, 
dėkingi jo vadovui muz. Ry
tui Babickui, visiems nuo
latiniams nariams, o taip 
pat visiems tiems daininin
kams, kurie specialiomis 
progomis ateina pagalbon.

Pereitą sekmadienį (va
sario 1 d.) šv. Jurgio para
pijos choras turėjo pasita
rimą (kavutę), kuriame bu
vo aptarti konkretūs religi
nio koncerto reikalai. Kaip 
choro vadovas ir dirigentas 
Rytas Babickas pranešė, 
koncerto programa susidės 
iš atskirų kūrinių, kuriuos 
ir vėliau bus galima dalimis 
panaudoti sekmadieniais.

♦ Koncerto pasirengimui nu
tarta skirti kas savaitę apie 
4 vai. repeticijoms, kurios 
vyks sekmadieniais parapi
jos patalpose, o šiokiadie
niais Lietuvių namuose. 
Koncertas numatomas apie 
Velykas. Pasitarime daly
vavo ir kleb. kun. Balys 
Ivanauskas. Pasitarimui pir 
mininkavo choro seniūnas 
Pr. Razgaitis. Koncerto idė
ja visų choristų buvo šiltai 
priimta su pažadu intensy
viai ruoštis. fag)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

FREE...SUPER GIFTS AT 
SUPERIOR SAVINGS!

RCA17"ColorTV 
for Certificates of Deposit

Limited 
offer while 

supply 
lasts.

• Deposit $2,500, • Deposit $5,000,
29 months

• Deposit $1,600, 
4-year maturity 
and get the 
TV sėt now.

maturity 
and get the 
TV sėt now.

14 months
maturity 
and get the 
TV sėt now.

TELEVISIONS BASED ON DISCOUNT CERTIFICATES. 
Pana/ry is impot+d for ••rfy withdrawals.

Open Saturdays 
Closed Mondays

Open a new account or add to your present 
Savings Account and get 5%% daily interest PLŪS...
Corning VVare 9-inch Pie Plate 
for a deposit of $250 or more.

Irvinvvare’s 
Susan for 
a deposit 
of $500 
or more.

Corning VVare Petite 
Fours Sėt for a deposit 
of $1,000 or more.

Gourmet

Deposits mušt remain at least one year.

Also available are 7M */• C.D's for 6-year maturity In $1,000 units.

/uperior Avinę/ AND LCAN ASSOCIATION
MAIN OFFICE SUPERIOR OFFICE EUCLID OFFICE
798 East 185th Street 6712 Superior Avenue 13515 Euclid Avenue

CEDAR OFFICE
14406 Cedar Road (near Green) A

MIELI CLEVELANDO 
LIETUVIAI!

šiais metais minime 723 
metus nuo Lietuvos valsty
bės pradžio ir 58 metus nuo 
jos nepriklausomybės atsta* 
tymo.

Kviečiame visus lietuvius 
dalyvauti Lietuvos Nepri
klausomybės šventėje 1976 
m. vasario mėn. 15 d., sek
madienį: 9 vai. 45 min. vė
liavų pakėlime prie Pamink
linio Kryžiaus, pamaldose 
abiejų lietuvių parapijų 
bažnyčiose ir 4 vai. p. p. mi
nėjime Dievo Motinos Nuo
latinės Pagalbos parapijos 
salėje. (Organizacijos baž
nyčiose ir minėjime daly
vauja su vėliavomis).

Vasario 16-tosios proga 
raginame visus Clevelando 
lietuvius atverti savo širdis 
ir dosniai paremti aukomis 
mūsų brangios tėvynės Lie
tuvos laisvinimo darbus.

ALT CLEVELANDO 
SKYRIAUS VALDYBA

• Lithuanian Village Ine.
— Lietuvių namų bendro
vės šėrininkų metinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
vasario 29, Lietuvių namų 
salėje. Susirinkimo pradžia 
12 vai. Pasibaigus Lietuvių 
namų bendrovės susirinki
mui, tuojau įvyks Lietuvių 
Amerikos piliečių klubo su
sirinkimas. Bus padaryti at
skaitomybės ir turto prane
šimai. Į Lietuvių namų ben
drovės direkciją bus renka
mi keturi direktoriai. Apie 
120 šėrininkų yra padaryti 
raštu pasiūlymai kandida
tuoti į direktorius.

Lithuanian Village Ine. 
šėrininkai ir Lietuvių klubo 
nariai kviečiami gausiai su
sirinkime dalyvauti.

• Dail. J. Juodžio paroda 
suruoštoji š. m. sausio 10-11 
d.d. Lietuvių namuose pa
vyko gerai. Gausus lankyto
jų skaičius gėrėjosi patrio
to dailininko kūrybos dar
bais. Parduota keliolika pa
veikslų. Aukojusieji paro
dos išlaidoms padengti gavo 
atminčiai dail. kūrinių nuo
traukų. Dailininką ir jo kū
rybą pristatė mok. Pr. Ka
ralius. Parodą ruošiant nuo
širdžiai talkininkavo Liet. 
Atgimimo Sąjūdžio Cleve
lando skyrius, Pr. ir A. P. 
Razgaičiai, Edv. Kersnaus- 
kas ir eilė kitų asmenų. Pa
rodos lankytojų vaišėmis 
rūpinosi p. Mainelienė su 
savo talkininkėmis.

• JAV LB Krašto valdyba 
deda pastangas su lietuvių 
tautos dabarties problemo
mis ir laisvės troškimu su
pažindinti prezidento postui 
demokratų partijos nomina
cijos besiekiančius asmenis 
bei jų štabo narius, š. m. 
sausio 29 d. Krašto valdy
bos vicepirm. Rimas česo- 
nis turėjo susitikimą su 
gubernatoriaus G. Wallace 
rinkiminės kampanijos šta
bo nariu Mark Babin, kuris 
pasisakė esąs lietuvių kil
mės.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

VISUS CLEVELANDO IR APYLINKIŲ LIETUVIUS KVIEČIAME DALYVAUTI
58-TAJAME LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO

• Inž. Valdas Adamkus 
bus pagrindinis kalbėtojas 
Vasario šešioliktosios minė
jime Clevelande, kuris 
įvyks vasario 15 d. 4 v. p. p. 
Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapijos salėje.

Visi Clevelando lietuviai 
kviečiami gausiai' dalyvauti.

Minėjimą rengia ALT 
Clevelando skyrius.

MINĖJIME
9:45 Vėliavų pakėlimas prie Dievo Motinos Nuolatinės P.agalbos paminklinio kryžiaus 

(organizacijos ir jaunimas renkasi 9:30).
IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS:

10:00 Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijoje,
10:30 Šv. Jurgio parapijoje.
4:00 Minėjimas — Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos salėje. 

Pagrindinį žodį tars inž. Valdas Adamkus.
Meninę dalį atliks Čiurlionio Ansamblis su solistais ir kanklių orkestru, vadovaujamas 
muz. A. Mikulskio.

ALTOS CLEVELANDO SKYRIAUS VALDYBA

• Dievo Motinos Nuolati
nės Pagalbos parapijai pa
remti pietus bus sekmadie
nį, vasario 15 d nuo 11 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro. Visi 
maloniai kviečiami daly
vauti.

• Jonas Baranauskas, 67 
m., po sunkios ir ilgos ligos 
vasario 8 d. mirė ligoninėje. 
Buvo pašarvotas Jakubs lai
dotuvių namuose. Po pamal
dų Nauj. parap. bažnyčioje, 
vasario 11 d. palaidotas Vi
sų Sielų kapinėse. Liko duk
tė Irena ir sūnus Rimas Lie
tuvoje. Laidotuvėmis rūpi
nosi V. Bacevičius.

• Society Corporation, 
vienas stambiųjų Clevelan
do bankų, turįs daug skyrių, 
praneša, kad pereitais me
tais apyvarta siekė $10,- 
554,039, tai yra 11,5% di
desnė už 1974 m. ir už ak

Namų ir gėlių parodoje, kuri vyks Clevelande nuo kovo 6 
iki 14 d., lankytojas galės apžiūrėti šį arch. Neil Wm. Guda’s 
ateities namą, kuris taupys šilumos energiją iki 50%.

cijas išmokėta po $5.52 vie
toj $4.92.

Walter F. Lineberger, Jr., 
banko prezidentas, sako, 
kad nežiūrint infliacijos, 
Society Corporation grįžo 
prie" geresnės apyvartos ir 
metai baigti su dideliu pa
sisekimu.
ATITAISYMAS

Dirvoje, Nr. 6 (11 psl.) po 
nuotrauka, kurioje dr. J. 
Mačys džiaugiasi laimėta 
vaza, vardinant ponias, vie
toje Mačienės pavardės turė 
jo būti Garlauskienė. 
Atsiprašome dėl klaidos.

FOR SALE

40 acres, $9,750.00! Beau- 
tiful COLORADO — high 
mountain valley. The best 
of hunting and fishing. 
$95.00 down, $95.00 month- 
ly, 6% interest. Owner 
806-376-8690.

MOKYKLA MINĖS 
VASARIO 16

Vysk. M. Valančiaus Li
tuanistinė Mokykla atei
nantį šeštadienį, vasario 14 
dieną šv. Jurgio parapijos 
salėje rengia tradicinį Va
sario 16-os minėjimą, į ku
rį kviečia mokyklos bičiu
lius, moksleivių tėvelius ir 
artimuosius atsilankyti. Pro
gramoje pačių moksleivių 
paruošta iliustruota vaizdų 
pynė ir individualūs pasiro
dymai. Kas galite, atsilan
kykite, tuo pačiu pakeldami 
jaunimo nuotaiką ir at
kreipdami dėmesį į jo dar
bą. Minėjimas prasideda 11 
valandą ryto. Po minėjimo 
kuklios tėvų komiteto vai
šės.

Mokyklos vaovybė

• Kent Statė Universitete 
vasario 23-29 d. įvyksta pir- 
Tnoji American Heritage sa- 
saitė, kurioj dalyvauja 30 
tautinių grupių iš Ohio ir 
Pennsylvanijos. Kiekvieną 
dieną bus speciali kurios 
nors tautybės kultūrinė pro
grama Trumbull Campus 
pagrindiniame pastate ir 
publika maloniai kviečiama 

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East 185th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

dalyvauti.
Lietuvių grupė irgi daly

vauja. Dėl smulkesnių in
formacijų kreiptis į John F. 
Cadzow, Director Ethnic 
Heritage Program, 4341 
Mahoning Avė., K. S. U, 
Trumbull Campus, Warren, 
Ohio 44483, tel. 847-0571, 
ext. 213.

MOKYKLAI PAREMTI 
PIETŪS

Vysk. Valančiaus litua
nistinės mokyklos tėvų ko
mitetas š. m. vasario 15 d. 
Šv. Jurgio parapijos salėje 
po sekmadieninių pamaldų 
ruošia lietuviškus pietūs, 
kurių pelnas skiriamas mo
kyklos darbui paremti. Pa
tyrusios šeimininkės ruošia 
turtingą ir įvairų valgių są
rašą. Bus didelis pasirinki
mas patiekalų, kava ir sal
dumynai. Visi kviečiami 
skaniai pavalgyti ir po pie
tų, negaišdami laiko namuo
se, tiesiai vykti į Vasario 
16 minėjimą.

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

CLEVELANDO 
PARENGIMŲ 

KALENDORIUS
• VASARIO 21 D. LKVS 

Ramovė Clevelando skyriaus 
25 metų veiklos minėjimas Lie
tuvių Namuose (apatinėje sa
lėje).

• VASARIO 22 D. Pedago- 
ninių liet, kursų rengiama 
prof. dr. J. Jakšto paskaita: 
Kultūrinis lietuvių gyvenimas’ 
Vyt. Didžiojo laikais.

• VASARIO 28 D. tradicinis 
blynų balius Lietuvių Namuo
se. Rengia Pilėnų Tunto tėvų 
komitetas.

• KOVO 6 D. Lietuvių Na
muose simpoziumas ”Mūsų 
veikla po Helsinkio nutarimų”. 
Rengia ALT S-gos Clevelando 
skyrius.

• KOVO 14 D. Juozapavi
čiaus šaulių kuopa ruošia Vla
do Pūtvio minėjimą.

• KOVO 20 D. Kaziuko 
mugė.

• KOVO 21 D. Pedagin. 
liet, kursų rengiama V. Kava
liūno paskaita: Žmogus žmo
gaus gyvenimo prasmės filoso
fijos sampratoje.

• KOVO 27, 28 D. Dail. 
Giedrės Žumbakienės kūrinių 
paroda. Rengia Korp! Giedra.

• BALANDŽIO 4 D. popie
tė su dr. V. Sruogiene Lietuvių 
Namuose. Rengia Skautininkių 
Draugovė Clevelande.

• BALANDŽIO 24 D. Ha
miltono teatras vaidins ”Bubu- 
lis ir Dundulis”. Rengia LB 
Clevelando apyl. valdyba.

• BALANDŽIO 25 D. Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokinių pirmoji šv. 
Komunija.

• Perkant ar parduodant, 
namus, prašome kreiptus 
pas- čjpkus Realty, 31715' 
Vine St., Willowick, Ohfo 
44094; Tel. 943-0910.



DIRVA
• Akt. Stasys Pilka, su

laukęs 78 m. amž., vasario 
5 d. mirė Chicagos ligoni
nėje. Laidotuvėmis rūpino
si Lietuvos Dukterų Drau
gija.

• Leonas Raslavičius, 
JAV Lietuvių Bendruome
nės Švietimo Tarybos na
rys, paguldytas į ligoninę, 
pagrindinai patikrinti svei
katų.

• Naujosios Vilties 8 nr., 
tautinės minties žurnalas, 
kiek pavėlavęs dėl Dirvos 
pastato gaisro, jau atspaus
dintas ir išsiuntinėtas skai
tytojams.

• Lietuvių Moterų Fede
racijos Chicagos Klubo ir 
Lietuvių Tautinių Namų 
rengiamoji sekmadienio po
pietė, tema: Lituanistinių 
mokyklų problemos ir jų

Nuoširdžiai lietuvei

A. A.

SOFIJAI BOBELIENEI

mirus, sunkaus liūdesio ištiktą jos sū

nų, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmi

ninką dr. KAZĮ BOBELĮ ir jo šeimą 

giliai užjaučiame ir kartu su juo liūdime

Amerikos Lietuvių Taryba

Brangiai motinai

A. A.

SOFIJAI BOBELIENEI 
mirus, liūdesio prislėgtą jos sūnų Ame

rikos Lietuvių Tarybos pirmininką dr. 

KAZĮ BOBELĮ, jo šeimą ir gimines 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Elena ir Kazimieras 
Pociai

A. t A.

SOFIJAI BOBELIENEI

mirus, jos sūnui Amerikos Lietuvių Ta

rybos pirmininkui dr. KĄZIUI BOBE

LIUI su šeima reiškia gilią užuojautą

Chicagos Lietuvių Taryba

Pas senatorių Henry M. Jackson, kuris remia Baltų rezoliucijos priėmimą Senate 
Iš kairės :prof. J. Genys, šen. H.M. Jackson, E. Šumanas ir latvis prof. T.Smits.

įnašas lietuvybei išlaikyti”, 
vasario 22 d. neįvyks — nu
keliama vėlesniam laikui.

"GRANDINĖLĖ -76” 
CHICAGOJE

Po keturių metų Cleve
lando Grandinėlė š. m. ko
vo 27 d., Marijos aukšt. mo
kyklos auditorijoje atliks 
pilną, premjerinį šokių, mu
zikos koncertą "Grandinėlė 
76-tais”.

šie metai yra šokėjų me
tai. Bet kur būtų mūsų 
šventės, jei nebūtų šokėjų, 
jei nebūtų šokių ratelių mo
kytojų, kurie suburia jau
nuolius į šokių grupes, iš
mokina šokti, padaro šokė-. 
jais. Ir Grandinėlė yra vie
na iš tokių šokėjų grupių, 
kuri daug prisidėjo prie

mūsų sceninių liaudies šo
klų populiarinimo šiame 
krašte.. Atsimenant visą šo
kių ratelių veiklą, žinoma, 
nepasiekta tai, kas tikru
moje buvo galima pasiekti, 
bet padaryta tiek, kad nuo 
pirmo mūsų šokėjų pasiro
dymo Londone (1935 m.), 
dar ir po 40 metų stipriau 
ar silpniau lietuviški šokiai 
šokami net Amerikos že
mėje.

Premjerinis Clevelando 
šokėjų spektaklis "Grandi
nėlė -76” bus įdomus nau
jais šokiais, naujai austais 
rūbais, nuotaikinga, lyrine 
muzika. Visa programa bus 
supinta Grandinėlei įprastu 
sklandumu ir tikėjimu, kad 
sceninis liaudies šokis yra 
estetinė vertybė ne tik žiū
rovui, bet ir pačiam šokėjui.

PADeKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems už malonų dė

mesį mirusiam mūsų brangiam Vyrui, Tėvui ir 
Seneliui

A. A.
Dipl. inž. JONUI JASIUKAIČIUI 

ir mus skausme užjautusiems.
Dėkojame Korporacijai NEO-LITHUANIA, 

LIETUVIŲ INŽINIERIŲ-ARCHITEKTŲ Sąjun
gai ir jų atstovams, A. RUDIS Radijo, DIRVAI, 
DRAUGUI ir jų bendradarbiams už gražius Ve
lionio prisiminimus, dėkojame visiems už užuo
jautas žodžiu ar raštu, už gėles ir aukas.

Dėkojame šv. ANTANO parapijos Klebonui 
už religinį patarnavimą ir VASAITIS-BUTKUS 
Laidotuvių Direktoriams už rūpestingą laidotuvių 
tvarkymą.

žmona Veronika, 
sūnus Erikas su žmona Gražina, 
anūkas Povilas-Aleksandras ir 

jo motina Dorothv

A t A
ONAI BAČIAUSKIENEI

mirus, jos vyrui KAZIMIERUI BAČIAUSKUI bei 
kitiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą

Zenonas ir Stasė Obeleniai 
ir

Bronė Kazėnienė su šeima

• A. Lauraitis, American 
Travel Service Bureau 
(9727 So. Westem Avenue, 
Chicagoje) vedėjas, Ameri
kos Lietuvių Tautinės Są
jungos skyriaus susirinki
me skaitė įdomią paskaitą 
apie turistines keliones už 
Amerikos krantų. Prelegen
tas pasidalino su auditorija 
savo patirtimi, kaip, kada 
geriausia ir į kokius kraš
tus keliauti, kaip tvarkytis 
dokumentus, finansus ir 
pan. Po paskaitos jis malo
niai atsakinėjo klausytojų 
iškeltus klausimus.

• Tėv. Petras Urbaitis, 
SDB, knygos "Kinija — 
Azijos milžinas” autorius, 
iš Romos atvykęs į JAV, 
sustojęs Clevelande, P. Zyg- 
manto lydimas, aplankė 
Dirvą laikinose patalpose.
MINĖS VASARIO 16-JĄ

Daytoniškiai Vasario 16 
dienos paminėjimą rengia 
vasario 22 dieną. Yra pra
matyta labai turininga pro
grama. Arkivyskupas Ni- 
cholas Elko sutiko dalyvau
ti ir tarti žodį. Jis yra ge
rai susipažinęs su Lietuvos 
reikalais, o be to yra išau
gęs ir gyvenęs lietuvių tar
pe Pennsylvanijoje.

Meninę programą išpil
dys sol. Vaclovas Verikaitis, 
muz. Jonas Govedas iš To
ronto, Kanados, atsivežda- 
mi pastiprinimą sol. Rimą 
Strimaitį. Tai ypatinga pro
ga daytoniškiams. Solistai 
atsiveža visai naują dainų 
programą. Vietinė tautinių 
šokių grupė "Vėjeliai” pa
šoks naujus šokius, kuriems 
rimtai ruošiasi.

Tautos šventės minėji
mas prasidės pamaldomis 
šv. Kryžiaus lietuvių baž
nyčioje 2 vai., kurių metu 
svečiai solistai irgi giedos. 
Po pamaldų bus persikelta 
į lietuvių klubą (922 Val- 
ley St.), kur bus toliau tę
siamas minėjimas.

Minėjimui pasibaigus bus 
užkandžiai.

Daytone ir apylinkėje gy
veną lietuviai ir lietuvių 
draugai kviečiami gausiai 
dalyvauti. J-s
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