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Naujas 
pavojus 
Lietuvai

Giliai mus sujaudino ži
nia apie ryškėjančius nau-* 
jus pavojus Lietuvai. Laik
raštininkai Rowland Evans 
ir Robert Novak dien
raščiuose "Chicago Sun- 
Times” ir ”Washington 
Post” paskelbė tik dabar 
aikštėn iškilusią žinią, kad 
Londone 1975 m. gruodžio 
mėn. vidury vykusiame 
JAV-bių ambasadorių suva
žiavime Valstybės Departa
mento patarėjas Helmut 
Sonnenfeldt pareiškė, jog 
"JAV politika turi krypti j 
tokią evoliuciją, kur santy
kiai tarp Rytų Europos ir 
Sovietų Sąjungos sudarytų 
organišką vienetą”. Esą da
bar, kol Sovietų Sąjunga ne
turinti pilno užtikrinimo 
Rytii Europoje, yra privers
ta remtis grynai karine jė
ga, besiekdama sau apjungi, 
ti Rytų Europą. Nesant or
ganiškos sąjungos, Rytų 
Europos troškimas išsiverž
ti iš Sovietų Sąjungos kon
trolės auga ir tie "nenatū
ralūs ryšiai galj vėliau ar 
anksčiau sprogti, sudarant 
trečiojo pasaulinio karo 
priežastį."

Vienu žodžiu, oficialus 
Valstybės Departamento 
patarėjas skelbia reikalą 
sudaryti organišką Rytų 
Europos sujungimą su So
vietų Sąjunga, kas reikštų 
priimti Maskvos dominavi
mą Pabaltijy.

Nors laikraštis pažymi* 
kad šis pareiškimas sukė
lęs didelių ginčų Fordo vy
riausybėje, tačiau kartu 
pasako, kad Sonnenfeldt 
yra dešinioji Kissingerio 
ranka, kad jis paprastai yra 
ištikimas savo šefo politi
kos veidrodis ir kad tuo vi
su norima išryškinti JAV 
poziciją — siekiant pasau
lio taikos, stabilizuoti So
vietų Sąjungos imperiją 
Rytų Europoj.

Tai būtų aiškus Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomy
bės išdavimas ir nepaisy
mas fakto, kad mažiausiai 
taiką garantuoja palikimas 
tautų svetimoje vergijoje. 
Dėl to mums visiems reikia 
vėl energingai sukrusti, 
kaip išplėtėme veiklą kai 
žurnalistas Andersonas iš
kėlė pavojus Baltijos vals
tybėms.

Dėl to Amerikos Lietuvių 
Taryba visus išeivijos lietu-

(Nukelta į 2 psl.)

Jo perspektyvos Europoje ir ryšiai su SSSR.
"BALTASIS” KOMUNIZMAS

Jei ūkinė padėtis drama
tiškai nepagerės, reikia 
skaitytis su komunistų da
lyvavimu Italijos ir Pran
cūzijos vyriausybėse. Teo
riškai Italijoje tai gali atsi
tikti gana greitai, komunis
tams sudarius koalicinę vy
riausybę su socialistais ir 
social-demokratais. Nėra vi
sai išskirta ir krikdemų — 
komunistų koalicinės vy
riausybės galimybė. Pran
cūzijoje kol kas turime rei
kalo daugiau tik su tenden
cija. Parlamento rinkimai 
ten įvyks 1978 metais, pre
zidento 1981 m., todėl bent 
iki 78 m. formalių pakeiti
mų nelaukiama. Be to, per 
paskutinius savivaldybių 
rinkimus Prancūzijoje so
cialistai surinko daugian 
balsų (30,8'/ ) už komunis
tus (17,3'X), kas kalbėtų 
už tokią koaliciją, kurioje 
bent pradžioje pirmu smui
ku grotų socialistai.

Tokios spekuliacijos būtų 
neįmanomos, jei prancūzų 
ir italų komunistai jau nuo 
seniau nebūtų pasirinkę ne
priklausomą nuo Maskvos 
kelią. Priešingai maskvi- 
niams komunistams, jie sa
kosi norį veikti tokioje de-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

mokratinėje santvarkoje, 
kuri, rinkikams pakeitus 
savo nuomonę, galėtų juos 
priversti iš valdžios ir pasi
traukti. Tai ‘baltas’ komu
nizmas.

Įsivaizduoju, kad tokia 
prielaida daugumos DIR
VOS skaitytojų gali būti 
sutikti su šypsena. Na, to
kių ’baikų’ mes dar negir
dėjome! Iš kitos pusės rei
kia konstatuoti, kad ne vi
si komunistiniai režimai 
turi būti priklausomi nuo 
Maskvos, ką puikiai įrodo 
Kinijos, Jugoslavijos, Alba
nijos ir daugelio kitų Azijos 
bei Afrikos kraštų pavyz
džiai. Tokiu būdu lengva 
įsivaizduoti, kad Italijos, 
Prancūzijos ir kitų Europos 
kraštų komunistai, įsigalė
ję valdžioje, savo pačių la
bui stengsis likti nepriklau
somi, kas nedaug pakeistų 
JAV-Sovietų Sąjungos jėgų 
balansą ir eventualiai galė
tų turėti įtakos j pačią So
vietų Sąjungą. Jei visur įsi
gali komunizmas ir Sovie- 
tijai iš užsienio negrąso 
joks pavojus, kam jai rei
kalingas toks griežtas re

žimas. Ypač jei Italijoje ir 
Prancūzijoje komunistiniai 
režimai būtų laisvesni ? 
Kaip žinome, sovietų ideolo
gijos ‘caras’ Michail Suslov 
‘baltą’ komunizmą pasmer
kė, pavadindamas jį tik li
beralizmo forma, kas užsie
nio komunistų prestižą na
muose gali tik pakelti, pa
brėžiant jų nepriklausomy
bę nuo Maskvos.

JAV oficiali politika iki 
šiol buvo tokia, kad ne tik 
komunistų įsiviešpatavimas 
kuriame nors Europos kraš
te, bet ir jų dalyvavimas 
koalicinėse vyriausybėse 
yra nesuderinimas su NA
TO principais. Prezidentas 
Fordas, pvz. prieš kelis mė
nesius atsisakė priimti buv. 
socialistų kandidatą į Pran
cūzijos prezidentus socialis
tą Francois Mitterand, ku
ris su komunistų talka tada 
buvo surinkęs netoli 49% 
visų balsų. Visai neseniąi 
Iždo Sekretorius Simon kal
bėjo apie paramą Italijai, 
jei ji neturėtų koalicinės 
vyriausybės su komunis
tais. Tokia laikysena tačiau 
susilaukia ir nemažai kriti
kos. Nurodama, kad ‘balti* 
komunistai taip tik stumią-

Baltuose Rūmuose Wa- 
shingtone, D. C. kovo 9 d. 
buvo sukviesta etninių gru
pių spaudos ir atstovų kon
ferencija.

Dirva, gavusi iš preziden* 
tūros kvietimą, įgaliavo 
New Yorke gyvenančią sa
vo bendradarbę Reginą R. 
Žymantaitę atstovauti Dir
vos redaktorių ir jos pla
tus pranešimas buvo at
spausdintas praeitame Dir
vos numeryje.

Nuotraukoje: Regina R. 
Žymantaitė priėmime Bal
tuose Rūmuose sveikinasi 
su prezidentu G. Fordu. 
Vidury stovi prezidento G. 
Fordo specialus asistentas 
etninių grupių reikalams dr. 
Myron R. Kuropas.

Baltųjų Rūmų ofi
cialaus fotografo nuo
trauka.

mi į Maskvos glėbį...
New York Tirpęs kores

pondentas C. L. Sulzberger, 
kuriam neatrodo, kad Itali- 
jos komunistų partija turi 
būti iš anksto pasmerkta, 
nedavus jai progos įrodyti 
savo ‘demokratiškumo’, tuo 
reikalu kreipėsi į Aleksand
rą Solžniciną, kuris jam 
atsakė:

"Leninas ir jo mokiniai 
yra kalti kolosaliniu nesu-

(Nukelta į 3 psl.)
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SAVAIMĖ POŲT^^

Prezidentui Fordui iš
braukus žodį ”detente” iš 
savo žodyno, senatoriai 
Mike Mansfield ir Alan 
Cranston (abu demokra
tai), Howard Baker ir 
Charles Mathias (abu res
publikonai) pasiūlė senatui 
priimti rezoliuciją, kuria 
konstatuojama, kad nepai
sant visų priešrinkiminių 
kalbų ir pareiškimų, JAV 
santykiuose su sovietais 
siekia atlydžio ir susitari
mo dėl branduolinių ginklų 
apribojimo. Ieškant kitų se
natorių pritarimo, rezoliu
cijos žodžiai bei mintys bu
vo papildytos ir paryškintos 
taip, kad už ją pasisakė ir 
’detentes’ kritikas senato
rius Jacksonas. Paskutinė 
rezoliucijos, kuri buvo grą
žinta užsienių reikalų ko
misijai, versija skelbė, kad 
JAV turinčios iš vienos pu
sės stiprintis kariškai, iš 
kitos pusės tuo pačiu laiku 
"visa energija ir gera va
lia ieškoti... kiekvienos 
progos sumažinti tarptauti
nį įtempimą.”

★
Prezidentas Fordas ne

lauktai pralaimėjo pirmi
nius rinkimus d. Carolinoje 
Ronaldui Reaganui. Pasta
rasis dar prieš rinkimus 
buvo nutaręs pakeisti savo 
Btrategiją ir taktiką. Vieto
je važinėjęs po kaimus, jis 
žada šią savaitę pasakyti 
ilgesnę kalbą per televiziją,

Naujas 
pavojus...

(Atkelta iš 1 psl.) 
vius karštai ragina visų pir
ma kreiptis į JAV Senato 
narius, prašant, kad grei
čiau priimtu rezoliuciją 319, 
kuri neleidžia JAV vyriau
sybei pripažinti Lietuvos 
inkorporavimo į Sovietų Są
jungą.

Toliau — siųsti, laišku* 
ir telegramas prezidentui 
Fordui, iškeliant Valstybės 
Sekretoriaus Kissingerio 
vedamą Baltijos atžvilgiu 
politiką, kuri yra visiškai 
priešinga prezidento Fordo 
padarytiems pareiškimams, 
o taip pat prašant preziden
tą, kad jis neleistų Valsty-

smarkiau kritikuodamas 
Fordo vidaus įr užsienio po
litiką. Prezidentas iš savo 
pusės turės padėti daugiau 
pastangų laimėti Wisconsi- 
no rinkimus.

Demokratų pusėje Carte- 
ris ir toliau vyriauja. Kri
tiškas momentas jam ateis 
Wisconsino ir New Yor
ko pirminiuose rinkimuose, 
kur jis turės įrodyti galįs 
turėti pasisekimo ir šiauri
nėse bei pramoningose vals
tijose.

★
Viena iŠ svarbiausių de

mokratų rinkiminių temų 
turėjo būti nedarbas. Iš tik
ro jauniems žmonėms (ypač 
juodiems) susirasti darbo 
nėra lengva. Antra vertus, 
oficiali statistika apie be
darbių skaičių klaidina. 
Harwardo prof. Martin S. 
Feldstein skaičiavimu, per
eitais metais bedarbių skai
čiui pasiekus aukščiausią 
laipsnį, 47'/ bedarbių visai 
neieškojo sau darbo! Jie 
džiaugėsi valstybine ir daž
nai įmonių bei unijų priva
čiomis pašalpomis ir laukė 
pašaukimo į seną vietą ūki
nei būklei pasikeitus, kas, 
žinoma, reiškia, kad juos 
mažai viliuotų demokratų 
siūlomi 'viešėj i darbai’.

Jei žmonės prašo maista- 
ženklių — "food stamps”, 
jie greičiausiai badauja — 
taip mano laikraščių skai
tytojai visame pasaulyje. Ir 
kadangi Amerikoje food 
stamps gauna 19 milijonų 
žmonių, galima įsivaizduoti, 
kad šiame krašte viešpatau
ja neapsakomas vargas. Iš 
tikro tačiau "food stamps" 
gauna ir JAV senatoriaus 
James Abourezk (dem.) sū
nus — studentas. Mat, jis 
aiškinasi, kad gyvenąs 'iš 
savęs’ ir jo pajamos jį kva
lifikuoja food stamps gavi
mui. Idaho Universitete 
60% studentų gauna 'food 
stamps’. Juos gauna ir 
streikuojantieji darbinin- 

. Tokiu būdu nenuosta- 
kad ta sistema valdžiai

ir tuo pačiu mokesčių mo
kėtojams kainuoja 5,4 bili
jonus dolerių į metus.

★
National Opinion Re- 

search Center Chicagoje 
priėjo išvados, kad Popie
žiaus draudimas vartoti me

chaniškas ir chemiškas gi
mimo kontrolės priemones 
beveik trečdaliu sumažino 
praktikuojančių katalikų 
skaičių JAV ir tiek pat Baž
nyčios pajamas čia. Tie 
nuostoliai žmonėmis ir pi
nigais būtų buvę dar dides
ni, jei nebūtų pravestos Va
tikano II bažnytinio susirin
kimo priimtos reformos. 
90% katalikų pasisakė už 
katalikų mokyklų tęstinu
mą. 80% sutiko, jei reikėtų, 
už mokslą jose mokėti dau
giau.

Studijai vadovavo kun. 
Andrew M. Greeley, kuris 
turi savo "kolumną” Chica-t 
go Tribūnoje. Studiją pa
rodžiusi, kad nepaisant po
piežiaus draudimo 80% ka
talikų vistiek vartoja gim
dymo kontrolės priemones. 
Katalikų herarcijoje studi
ja sukėlė nemažo susirūpi
nimo. Oficiali pažiūra yra 
tokia, kad Katalikų tikėji
mas nėra remiamas socia- 
loginiais tyrinėjimais ir jų 
analize. Bažnyčia negalinti 
prisitaikinimo labui pakeis
ti savo doktrinos.

★
Seniai lauktas pervers

mas Argentinoje pagaliau 
trečiadienį įvyko. Preziden
tė Isabel Peron buvo suimta 
ir greičiausiai bus išsiųsta 
į Ispaniją. Perversmo buvo 
laukiama, nes vyriausybė 
negalėjo susitvarkyti su in
fliacija ir kairiųjų teroru. 
Dabar valdžią perėmė ka
riuomenės, laivyno ir avia
cijos viršininkai, kuriems 
vadovauja gen. Jorge Ra- 
fael Videla, pravardžiuoja
mas "kadetu", tur būt to
dėl nes ilgus metus buvo 
Karo Mokyklos viršininku. 
Valdžią jis nuvertė nenoro
mis, tik įsitikinęs, kad nėra 
kitos išeities. Faktinai ge
nerolai Argentiną jau val
dė nuo 1966 iki 1973 metų, 
kada jie leido grįžti buv. 
diktatoriui Peronui, kuris 
buvo išrinktas prezidentu. 
Jam mirus buvo išrinkta jo 
žmona.

GREIČIAUSIAS IR TIESIAUSIAS
1976 M. KELIAS Į LIETUVA.

VIENOS SAVAITĖS
KELIONĖ Į LIETUVĄ

DVIEJŲ SAVAIČIŲ Į
• LIETUVĄ
• AUSTRIJĄ
• BAVARIJĄ (Vok.)

Viena savaite Lietuvoje — 6 naktys Vilniuje,
viena diena Kaune, 1 naktis Frankfurte.

Balandžio 15-23 $729
Gegužės 6-14.......$779
Gegužės 13-21 ... $779

Rugsėjo 16-24........$779
Rūgs. 30 — spalio 8 $779
Spalio 14-22 ..........$779

2-jų savaičių kelione Lietuvoj, Austrijoj ir 
Bavarijoj (Vok.), 6 naktys Vilniuje, 3 naktys 

Vienoje, 4 naktys Miunchene.
Geguž. 20 — birž. 3 $979 Liepos 15-29 .........$1099
Birž. 17 — liepos 1 $1099 Rugp. 19 — rūgs. 2 $1099
Į kelionės išlaidas įskaitoma:

• Lėktuvu kelionė ekonomine klase GIT
• Pirmosios klasės viešbučiai, dviem žmonėm kambarys
• Trys pietūs, išskyrus dvejus pietus Austrijoj ir 

Vokietijoj
• Apžiūrėjimas miestų, persikėlimas, bagažo aptarnavi

mas, autobusais transportacija.

Kelionės kainos skaičiuojamos lėktuvų susisiekimo 
kainomis nuo Bostono, New Yorko ir Montrealio 

Lufthansa lėktuvais.
Išsamesnių informacijų apie lietuviškąją kelionę 

kreiptis į:
Algirdas Mitkus

8 White Oak Road
Newton, Mass. 02168

Tel. 617-969-1100

Galaxy Tours & Travel 
ar 141 Linden Street 

Wellesley, Mass. 02181 
Tel.: 617-237-5502

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MMEIKWANS
& 6815 SO. WESTERN A VE., CHICAGO, ILL.

a
WANTED EXPERIENCED
MULTIPLE SPINDEL 

SCREW MACHINE
SĖT UP MEN PREFERABLY 

ON CONOMATICS
Mu»t be abi* to eet up work from 
blue prinle & cloee tolerance. Muil 
have a minimum of 5 yeara experi> 
ence & have own toole. Long program 
with top hourly w«gei & maaimum 
fringe benefile. Arrange for an in- 
lerview by calling

Diek Fulmer. 219-233-1101
ADAPTO INC., 

23246 W. Keller Rd. 
South Bend, Ind.

(11-14)

•" v *.. .  "v ikZ""' " M v1" 1

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

HEAD PATTERN MAKER 
JUNIOR SPORTSWEAR

Diviaion of BOBBIE BROOKS INCORPORATED ia looking for a head 
pattern maker with produet engineering experience in Junior Sporte- 
w,ar. Soma axpariance in Denim and Jean lype conatruction ia alao 
necaaaary for thia poaition. Ability to maka accurata atock patlama 
for all typaa of junior aportawear—auch aa panta, jackata, ahirta and 
iumpara ia raquired to join the progreaaive ataff at our CORPORATE 
HEADQUARTtRS. We offer a competitive aalary and an excellent 
benefil package. Sand reaume in confidence to:

WM. P. WHEELER DIRECTORS OF PERSONNEL
BOBBIE BROOKS INC.

3830 Kelley Avė. Cleveland, Ohio 44114
An Equal Opportunitv F.mployer M/F

(14-16)

bės Departamento pareigū
nams daryti pareiškimus, 
kurie priešingi Jungtinių 
Amerikos Valstybių veda
mai politikai.

Amerikos Lietuvių Tary< 
ba tuo reikalu kreipėsi { 
Valstybės Departamentą, 
prašydama naujų paaiški
nimų ir reikšdama protestą 
prieš tokius to departamen
to patarėjo pareiškimus. 
Gyvai prašome visus lietu
vius sukrusti siunčiant ati
tinkamus laiškus ir telegra
mas, kas dabartiniais rinki
miniais metais turės žymiai 
didesnės įtakos. ALT I

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 jvairūmu.

Kainos Žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — JSITIKINSITE.
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RŪGSTA IR PIETIĮ AMERIKOJE...
Kaip ateinančios žinios iš 

Rio de Janeiro, Brazilijoje, 
sako, jau ir ten prasideda ne 
aiškus rūgimas, kuris gali pa 
virsti nauju karo židiniu.

Šį kartą reikalas eina apie 
bu vusią britų koloniją Gvija- 
ną (British Guyana), kuri 
randasi į šiaurę nuo Brazili
jos ir prieina Atlanto vande
nyną ir įėjimą į Karaibų jūrą. 
Vakaruose rubežiuojasi su 
Venezuela, o rytuose su buv. 
olandų kolonija Surinamu 
(Surinamas praeitais metais 
gavo nepriklausomybę). Bri
tai iš Gvijanos pasitraukė 
1966 m. gegužės mėn. 26 d. 
ir Gvijaną pasiskelbė nepri
klausoma respublika. Tas 
džunglių kraštas nedidelis, 
apima tik 83,000 kv. mylių ir 
turi apie 800,000 gyventojų, 
daugiausia negrų ir indėnų 
kilmės, arba maišytų — meti 
sų ir mulatų. Yra ir nemaža 
kiniečių mažuma.

Kai tik britai pasitraukė, 
krašto valdymą perėmė kai
riųjų pakraipos žmogus, Lin- 
den Forbes Burnham. Gal 
būtų viskas ir gerai buvę, 
bet paskutiniais keliais me
tais kraštas pateko į ekono
minius sunkumus, o prie to 
prisidėjo rasiniai neramu
mai. Dar blogiau, kad kaimy 
nai neramūs ir reiškia pre
tenzijas į to krašto žemes. 
Jau 1970 m. iš Venezuelos- 
buvo į kraštą įsiveržę ‘sava
noriai’. Na, tuos ‘savanorius’ 
pasisekė šiaip taip iškrapšty
ti. Bet šiuo metu Venezuela 
ir vėl pradėjo kelti reikalavi
mus, kad ji nori užimti visą 
vakarinę krašto dalį — Esse- 
quibo provincija, turtingą 
mineralais ir kietmedžiu. 
Esą, kadaise šie plotai jai 
yra priklausę. Iš kitos pusės 
Surinamas reiškia pretenzi
jas į rytinę respublikos dalį.

Taip dalykams susiklos
čius, prieš kiek laiko pradėjo 
sklisti gandai, kad ministe
ris pirmininkas Burnham 
pradėjo susirūpinti savo 
respublikos likimu. Nors tai 
viešai ir paneigiama, yra rim
to pagrindo tikėti, kad Burn- 
hamas kreipėsi į savo pažiū
rų asmenį — Fidel Castro, 
prašydamas gelbėti jo res
publiką. Gandai sako, kad 
jau yra atvykęs tam tikras 
skaičius kubiečių ‘krašto ap
saugai’.

Kaip atsimename, Castro 
jau seniai ieškojo progų kur 
nors įkelti koją į Pietų Ame
riką. Kai jam nepasisekė su 
Che Guevara Bolivijoje, o vė 

liau su Chilės AUende, tai da 
bar jis rado naują židinį, į ku 
rį galėtų perkelti savo ‘revo
liucijos’ skleidimą. Tikslas 
pateisina priemones — ‘mes 
norime apsaugoti jūsų šalį 
nuo svetimų įsibriovėlių’ ...

Prie šios bėdos gandone
šiai žino pranešti, kad į kraš
tą yra atvykęs ir tam tikras 
skaičius kiniečių, neva ‘in
struktuoti ir vadovauti’ ten 
gyvenančius kiniečius.

Taip padėčiai susidėjus, 
Brazilija ne juokais susirūpi
no. Jau prieš porą savaičių 
Gvijana su Brazilija sieną ak 
linai uždarė, ir niekas 
nežino, kas Gvijanpje dedasi, 
Per sieną sudarančias Tacu- 
tu ir Mau upes į Brazilijos 
turtingą Amazonos upyną 
niekas nebeateina. Ir Brazi
lija bijo, kad vieną dieną ku
biečiai, ‘apgynę’ Gvijaną nuo 
Venezuelos ir Surinamo, ne
susigundytų patys patraukti 
toliau į Amazonos džungles 
‘laisvinti’ ten gyvenančių 
kad ir puslaukinių indėnų.

(ab)

MIRĖ POVILAS 
LUKOSIONAS

Iš Adelaidės, Australijos 
gauta žinia, kad ten kovo 
20 d. mirė Povilas Luko
šiūnas, tautinės srovės vi
suomenininkas, Korp! Neo- 
Lithuania, Lietuvoje buvęs 
ilgametis J.S.O. vadovybės 
narys ir reikalų vedėjas.

NE KIEKYBĖ, BET 
KOKYBĖ

Kaip ilgametė skaitytoja, 
džiaugiuosi, kad Dirvai ir 
vėl pavyko atsigauti iš po 
sunkių nelaimių. Linkiu to
liau augti ir stiprėti.

Jeigu priimsite iš manęs 
komentarą — man patinka, 
kad Dirva išeina rečiau, o 
ne kelis kart į savaitę. Svar
bu ne kiekybė, bet koky
bė — tapus savaitiniu laik
raščiu, aiškiai pagerėjo ir 
turinys, iliustracijų atranka 
ir formatas. Malonu, kad 
Dirva tobulėja — čia tenka 
pasveikinti jos redaktorių.

Hypatia Yčaitė-Petkus 
Los Angeles, Ca.

'BALTASIS’ KOMUNIZMAS.
(Atkelta iš 1 psl.) 

tikimu tarp jų priešrevo
liucinių pažadų ir porevo
liucinės veiklos. Tas pats 
yra lauktina ir iš visų ko
munistų revoliucijų: Vie
naip sakoma prieš gaunant 
galios, kitaip daroma po 
to.”

”Titoizmas nėra nukry
pimas nuo komunistų lini
jos. Tai buvo tik asmeninis 
konfliktas tarp Tito ir Sta
lino, ir tiktai tas privertė 
Tito pakeisti savo sistemą, 
kad vėliau pagrįstų skili
mą.”

Paklaustas specifiniai 
apie Italijos ir Prancūzijos 
komunistus, Solženicinas 
atsakė:

"Reikia žiūrėti1 praktiš
kai. Mes turime atsiminti, 
kad nė viename krašte, pa
sisavinusiame sovietinę sis
temą, nepasiliko proletaria
to diktatūra. Ten visur yra 
tam tikros mažos grupės 
komunistų partijoje dikta
tūros.”

”Kas gi liečia prancūzų 
komunistus, ar iš tikro jie 
atmeta diktatūrą savo par
tijos viršūnėje? Man atro
do, kad ta diktatūra išlai
koma geležine kumštimi. 
Jei komunistų partija atei
tų valdžion, sunku įsivaiz
duoti, kad ji tos pačios san
tvarkos neįvestų visame 
krašte.’’

”Prancūzų komunistai — 
Thorez ar Duclos — Kadaise 
pareiškė, kad prancūzų ko
munistai nepakels ginklo 
prieš Sovietų Sąjungą. Bet 
jei pati Sovietija pradėtų 
kariauti su Vakarais, ar tas 
dar būtų taikoma Prancūzi
jos ir Italijos komunis
tams?”

”Jei ne, jie turėtų atvirai 
pasakyti: kad jie kariautų 
už Prancūziją ir Italiją 
prieš užsienio komunistų 
armiją ir nepadėtų tokiam 
savo krašto priešui. Iš ki
tos pusės, jei jie jau taip 
toli atsiskyrė nuo marksiz
mo, kad net atmeta tarp
tautinio proletariato dikta
tūrą, kam jie toliau save 
vadina komunistais?”

"Vartojama terminologi
ja be abejo kerta mirtiną 
smūgį marksizmui, kurio 
pagrindas yra proletariato 
diktatūra. Bet jei taip, kam 
jų vadai turi vykti j Mask
vą ir dalyvauti Sovietu va
dovybės uždaruose susirin
kimuose? Aš nemanau čia 
atvirus susirinkimus, kaip 
partijos kongresas, bet tik 
uždarus.”

"Ką žmonės Prancūzijoje 
sakytų, jei jos aukšti parei
gūnai dalyvautų Čilės ar 
Pietų Afrikos valdžios pa
sitarimuose ir vėliau aiškin
tų, kad jie nesutinka su jų 
politika, bet vistiek atėjo 
jų paklausyti?”

"Aš netikiu j Prancūzijos 
ar Italijos komunistų pa
reiškimus apie jų intenci
jas. Nereikia užmiršti, kad 
Leninas visados kalbėjo 
aukso žodžiais prieš pa

grobdamas valdžią. Bet sy
kį iškilęs, jis tuojau parodė 
gerai suorganizuotą dikta
tūrą, paremta geležine 
kumštimi.”

Komunizmas Solženicinui 
yra nesikeičiąs, nes jis yra 
kontroliuojamas nesikei
čiančios logikos. Jis netiki 
į ”convergence”, susilieji
mą, susilyginimą įvairių 
ideologijų. Ta koncepcija 
praktiškai negali būti iš
bandyta dėl to, kad "Vaka
rai visur užleidžia savo po
litines, ekonomines ir mo
ralines pozicijas.” Bet jei 
taip, kam komunistams pa
keisti savo vardą, pasiimant 
jau nugalėtos ideologijos 
antspalvį ?

★
Tuo tarpu Italijos komu-, 

nistų vadas Enrico Berlin- 
guer, kurį Italijos premje
ras Moro (krik, dem.) buvo 
pasikvietęs pasitarimui dėl 
pašlijusios krašto ūkinės 
būklės stabilizavimo, pa
reiškė tam pačiam Sulzber- 
geriui, kad Italijos komu
nistų partija įrodė, kad Sol

. Ui tto
SKIRPSTAS

Šią vasarą vėl nevienas mūsų ruošiasi vykti tėvynėn. Te
bėra gyvas klausimas: iš tiesų, ar dabartinėm aplinkybėm verta 
ten lankytis? Mūsų protingi politikai, tenykštes sąlygas aptyri- 
nėję ir išsvarstę, pataria susilaikyti, nors su ten gyvenančiais 
lietuviais ryšiai palaikyti, ir jų buitim, jų rūpesčiais būtinai 
reikia domėtis ir jų naudai veikti, kiek begalima. Na, o Simas 
Kudirka ir dabar Jurašai kone liepte liepia lankyti pavergtus 
saviškius, esą, tai įneša gaivesnės dvasios ir kursto viltis, pa
drąsina ir pradžiugina svetimos letenos prispaustus ir už laisvę 
kovojančius žmones.

Tose dvejopose sugestijose betgi nėra jokio prieštaravimo, 
tiktai — skirtingi tėvynėn vykstančių asmenų nusiteikimai bei 
poelgiai, kurie veda į skirtingas išvadas.

• Visų pirma pažvelkime į pirmąją sugestiją. Per ilgesnį laiką 
jau yra išryškėję faktai, kurie kalba už susilaikymą, t. y. be 
ypatingo reikalo neskubėjimą ten skristi.

1. Normaliam turistui leidžiama būti vien Vilniuje, valdžios 
skirtame viešbutyje. Nei gimtinės vietos ar giminių sodybų bei 
namų, nei tikro saviškių gyvenimo pažinti nėra leista. Vos ke
letą dienų prabūti valdžios aprėžtoj vietoj lyg kaliniu, palygi
nant dideles išlaidas ir ilgą pasiruošimą (žygiai ir anketos, do
kumentai Sovietų Atstovybei) — tikrai nedaug prasminga. Lyg 
tik pasiduodama Maskvos išnaudojimui, ir tiek.

2. Tuo būdu ne tiek lankoma Lietuva ar susipažįstama su 
tenykščio gyvenimo faktais bei žmonėm, kiek riebiai pasitar
naujama savo doleriais okupantui. O kas bando slapta be lei
dimo kur daugiau nuvykti iš Vilniaus, patiria baimės, gauna 
baudas arba kitokių nemalonumų. Tik okupantui ištikimieji gali i 
ilgiau ir laisviau ten pasidairyti. Argi norime mes į tokią kate
goriją patekti?

3. Nevieną atvykėlį okupantas gudriai panaudoja savo pro
pagandai, išprašo pigių pagyrų tariamai "dabarties pažangai ir 
gerovei”. Taip net žymūs inteligentai tampa okupanto padėjė
jais ir pavergtiems broliams suteikia skaudžios širdgėlos.

4. Grįžę ^augumas vengia minėti moralinę priespaudą ir 
kitas negeroves — bijo pakenkti likusiem saviškiams, taip pa
vergėjas įgyja sau talkininkų (nors ir netiesioginių), nes mūsų 
pareiga, o ir pavergtos tautos noras — kaip tik ko drąsiau vie
šai šaukti pasauliui apie tėvynės kančias, žiaurius rusų perse
kiojimus, net žudymus.

5. Vos dieną kitą pabuvę, ir tik probėgom, vos paviršium 
kai ką pamatę vien tik Vilniuje, paskum savo įspūdžiais daro 
perdėm siauras, šališkas ir klaidingas išvadas;; skelbia neteisin
gus pareiškimus ir sukelia tuščių ginčų, drumsčia savitarpio 
santykius.

6. Gudri bolševikų taktika nevieną net patraukia savo pu
sėn' nes jie pamato tik tas "geroves”, kurias valdžia tyčiom 
pakišo, o žmonės, įbauginti vergijos, vengia atvirai kalbėti. To
kie ima girti tenykštes sąlygas bei okupacinę būklę, ieško drau
gystės su Maskvos politikos vykdytojais, nepateisinamai įžeidžia 
sunkiai kovojančią tautą. Be to, tuo glaudžiu draugavimu su 
okupanto tarnais, mūsų turistai doriems lietuviams palieka didį 
nusivylimą, jog laisvėje išlepę broliai atsistoja okupanto pusėn 
ir yra akli tragiškai tikrovei įžvelgti ir drauge su saviškiais už 
laisvę kovoti...

ženicinas yra neteisus. 
Svarbiausia dėl to, kad Ita
lijos komunistai nenori ko
alicinės vyriausybės su so
cialistais ir socialdemokra
tais, bet su pačiais krikščio
niais demokratais dėl kata
likų bažnyčios didelės įta
kos Italijoje. Komunistai 
taip pat žada laikytis visų 
parlamentarinių taisyklių ir 
pasitraukti iš valdžios, jei 
rinkikų nuotaikos pasikeis
tų.

Berlinguer’is taip pat ža
da gerbti Italijos įsiparei
gojimus NATO sąjungoje. 
Pasitraukti iš NATO Ro
mos vyriausybei nors ir su 
komunistais joje būtų ne
protinga, nes toks žygis su
griautų dabartinę jėgų lyg
svarą, kas galėtų iššaukti 
karą. Komunistai jau yra 
dalyvavę ir Islandijos ir 
Portugalijos vyriausybėse, 
tačiau tie kraštai dėl to iš 
NATO nepasitraukė.

Pagal Berlinguer’į, dabar 
egzistuoją kariniai blokai 
yra tarptautinio saugumo 
faktorius, kuris galėtų būti 
pakeistas tik kuria nors ki
ta tvirtesne garantija toli
mesniam taikos išlaikymui.
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MIRUSIEJI PADEDA
Trumpam sustoję prie 

paskutinių reveliacijų apie 
Lindberghą (plačiau apie 
tai bus balandžio 9 d. turin
čioje pasirodyti jo biografi
joje, parašytoje Leonard 
Mosley) ir . prezidento 
Roosevelto ryšius su Chuy- 
chilliu, galime vėl grįžti į 
antrojo pasaulinio karo sū
kurius.

šiaip ar taip, sunku lai
mėti karą, ar bent kokią ko
vą, 'dorom' priemonėm. Ap
gaulė yra vartojama beveik 
kiekvienam žaidime. Jau pir
mame vadovėlyje apie karo 
mokslą, pasirodžiusiam še
šis šimtus metų prieš Kris
taus gimimą Kinijoje, jo au
torius Sun Tzu moko: "Pir
miausia pasirausk po savo 
priešu, tada jo kariuomenė 
pasiduos tau. Apgaudinėk 
jį, silpnink jo moralę, nai
kink jo ūkį, ištvirkink jį. 
Pasėk nesantaiką tarp’ jo 
vadų; sunaikink jį neka
riaudamas.”

Jei tokių priemonių grie- 
giamasi kiekvienam kare, 
jos tuo labiau buvo reika
lingas kovojant su Hitleriu, 
kurio galia savo kulminaci
nį punktą pasiekė 1942 me
tam baigiantis. Tam tikslui 
W. Churchillio iniciatyva 
buvo sudaryta speciali įstai
ga London Controling Sec- 
tion, LCS, kurion buvo su
burtas, galima sakyti, bri
tų aristokratijos žiedai, 
anot britų žurnalisto Anto- 
ny Cave Brown jie repre
zentavo: "The aristocratic 
cream of a caste of blood, 
land and money", kurių tė
vai ir protėviai per 200 me
tų sukūrė ir valdė britų im
periją. Jos vadas pulkinin- 

\ kas John Henry Bevan ir 
jo pavaduotojas pulk. lt. Sir 
Ronald Evelyn Leslie Win- 
gate turėjo giminystės, 
draugystės ar biznio ryšius 
su įtakingiausiom britų im
perijos šeimom.

"Pulk. Bevan — prisimi- 
na JAV karinės misijos 
Maskvoje šefas gen. John 
R. Deane — dirbo labai su
maniai. Jo kairė ranka nie
kados neišdavė ką daro de
šinioji. Po kiek laiko aš su
pratau, kad net jo artimiau
si bendradarbiai nežino, ką 
jis daro.” Kaip Canaris, Be
van norėjo istorijai pasilik
ti mįslę. Jau daug metų po 
karo praslinkus, jis atsisa
kydavo kalbėti apie savo 
veiklą, sykį taip paaiškin
damas: "Aš nemanau, kad 
turiu sakyti, ką dariau. Aš 
nemanau, kad vyriausybės 
turi išduoti tokią veiklą ir 
prisipažinti tai darę, nors 
tada ir buvo karo metas." •

Tokiems žmonėms 1943 
m. pradžioje buvo pavesta 
įgyventi du planus, dėl ku
rių britai ir amerikiečiai 
susitarė Casablancoje. Pir
masis buvo "Cockade”, ku
rio tikslas buvo pririšti kaip 
galima daugiau vokiečių jė

gų Vakarų Europoje ir Vi
duržemių jūroje. Antras 
planas buvo užvardintas 
"Zeppelin”. To tikslas buvo 
įtikinti Hitlerį, kad sąjun
gininkai išvarę vokiečius iš 
Afrikos, NEPULS Sicilijos 
ir Italijos, bet Graikiją ir 
pietinę Prancūziją. Tam 
tikslui buvo slepiami ka
riuomenės ir laivynų judė
jimai, o kartu išgalvotos ar
mijos, kurių praktiškai ne
buvo. Iš tikro, vokiečių 
0KW, kaip paaiškėjo po ka
ro, visą laiką skaičiavo, kad 
britai turi bent 30/f dau
giau kariuomenės negu bu
vo iš tikro.

Viena iš priemonių įtai
goti priešą yra leidimas 
jam surasti tokius doku
mentus, kurie leistų jam 
įspėti apie ruošiamą žygį 
visai kitoje vietoje, ne ten, 
kur jam ruošiamas smūgis. 
Tai jau praktikuojama pir
majam pasauliniame kare ir 
paprastai kontra-žvalgybos 
j tokius "kodumentus” žiū
ri su įtarimu. Už tat, nuta
rus leisti vokiečiams rasti 
paskendusį britų karininką 
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su svarbiais dokumentais, 
visos smulkmenos buvo ge
rai apgalvotos.

Visų pirma reikėjo rasti 
lavoną žmogaus, mirusio 
nuo plaučio uždegimo, t. y. 
su vandeniu plaučiuose. 
Toks jauno vyro lavonas 
buvo užtiktas pas vieną 
Londono ’graborių’. Buvo 
gautas ir jo tėvų leidimas 
kūną panaudoti "specialiam 
medicinos tikslui”, tikrosios 
priežastis neišduodant. Tė
vai pastatė tik vieną sąly
ga, kad lavono vardas nie
kuomet nepaaiškėtų. Ta są
lyga vėliau sukėlė daug spė
liojimų. Vieni manė, kad jis 
buvo alkocholikas, užmigęs 
po tiltu ir gavęs plaučių už
degimą, kiti, kad daržinin
kas, treti, jog tai buvo bro
lis palaidūnas vieno parla
mento nario. Lt. Comman- 
der Ewen Montagu, admi
raliteto ryšininkas prie 
slaptųjų tarnybų, (lordo 
Svvaythling, žydų kilmės 
bankininko sūnus), kuriam 
buvo pavesta rūpintis deta
lėm, išdavė tik tiek, kad la
vonas buvo trisdešimties 
su virš metų vyro, kuris ne
buvo tikrai atletiško sudėji
mo. Už tat, kam nors galėjo 
ateiti abejonė, ar tai iš tikro Britanijoje galima gauti tik 
karininko palaikai. Antra pagal korteles. Ir ta pasta- 
vertus, jis ir neturėjo būti ba turėjo liudyti, kad britai

paprastas karininkas, bet 
generalinio štabo.

Lavonui buvo duotas var
das: "Captain (acting Ma- 
jor) William Martin, 09560, 
Royal Marines, a staff of- 
ficer at Combined Opera- 
tions Headųuarters.” Jam 
buvo duoti asmeniai doku
mentai, du laiškai iš sužie
duotinės, kurios surašė 
Montagu sekretorė, banko 
pranešimas, kad išdavė ne
padengtą čekį, auksakalio 
sąskaita už užsakytą žiedą. 
Bą to, jis buvo aprūpintas 
laiškais iš tėvo ir to kredi
torių, reikalaujančių skolų 
ątidavimo. Viskas taip buvo 
suredaguota, kad vienas 
'dokumentas’ liudijo už ki
to 'tikrumą'. Mantagu vyr.\ 
vadas lordas Louis Mount- 
batten savo ranka parašė 
laišką Viduržemio jūros 
laivyno vadui adm. Sir And- 
rew Cuningaham, kuriame 
kapt. Martiną pristatė kaip 
išsikėlimo laivų specialistą, 
ramų ir užsidariusį, bet sa
vo profesijos genijų. "Grą
žink man jį atgal, prašė lor
das — kaip tik jūsų išsikė
limo operacija pasibaigs." 
Lordas taip pat prašė per jį 
atsiųsti sardinių, kurias 

ruošiasi pulti ne Siciliją, 
bet Sardiniją, pakeliui į 
pietinę Prancūziją. Visi tie 
laiškai ir oficialūs doku
mentai, planai ir t.t. buvo 
sudėti į porfelį, kuris buvo 
prirakintas prie tariamo 
kpt. Martin rankos. Jis bu
vo aprengtas uniforma ir 
viskas padaryta taip, lyg 
jis buvo žuvęs lėktuvui nu
kritus į Viduržemio jūrą. Į 
ją tačiau jis buvo nugaben
tas ne lėktuvu, bet povan
deniniu laivu Seraph, balan
džio 19 d.

Temstant, plūduruojantį 
lavoną pastebėjo ispanų 
žvejai ir pristatė jį į Huel- 
vos uostą. Apie tai ispanų 
pareigūnų buvo painfor
muotas britų vicekonsulas, 
kuris tuojau paskambino 
ambasadai Madride. Iš ten 
atėjo įsakymas iš ispanų iš
reikalauti portfelį su po
pieriais. Tie iš pradžios jam 
nedavė, aiškindami, kad jie 
reikalingi lavonui identifi
kuoti. O kai atidavė, vokie
čiu Abwehr jau turėjo fo
tokopijas. Birželio 4 d. Lon
dono Times žuvusių sąraše 
buvo paminėta ir Martin 
pavardę, kaip tik kartu su 
dviem kitom karininkų pa
vardėm, kurie tikrai žuvo 
lėktuvui nukritusį Vidurže
mio jūroje.

Tuo tarpu pats lavonas 
Huelvoje buvo palaidotas. 
Ispanijos laivyno komanda 
jį pagerbė šūviais. Ant su
pilto kapo buvo uždėtas su
žieduotinės vainikas, o vi
cekonsulas netrūkus pasirū
pino pastatyti kuklų balto 
marmuro paminklą su įra
šu:

William Martin
Born 29th March 1907 

t Beloved son of John 
Glyndwyr Martin & 
late Antonia Martin of 
Cardiff, Wales Dulce 
et decorum ėst pro pa
tria mori.

Visa tai buvo pranešta 
pulk, baronui von Roenne, 
Abvvehro Fremde Heere 
West viršininkui, kuris pa
tikėjo, kad dokumentai tik
ri. Juo labiau, kad buvo 
daug ir kitų ženklų, įskai
tant dar vieną lavoną, liu
dijančių už santarvininkų 
ruošimąsi išsikelti Sardini
joje ir Graikijoje. Tuo pa
tikėjo ir Hitleris, kuris 
ruošėsi didžiausiam tankų 
mūšiui prie Kursko. Jis pa
siuntė SS brigadą į Sardini
ją, o maršalą Rommelį į 
Graikiją, kur jis turėjo per
organizuoti Balkanų sau
gumo perėmimą iš italų 
rankų. Italija turėjo ten 33 
divizijas. (Dar 10 jų divi
zijų kovojo Rytų fronte). Į 
Graikiją buvo pasiųsta ir 
viena vokiečių tankų divizi
ja iš Prancūzijos. (Jos 
transportas pareikalavo 320 
traukinių ir trūko 9 ir pusę 
dienos). Ir tuo laiku kaį 
Rommelis atidarė savo vyr. 
būstinę Atėnuose, naktį iš 
liepos 10 į 11 dieną, britų- 
amerikiečių divizijos paly
ginti su mažais nuostoliais 
išsikėlė Sicilijoje.

Sekančiam Nr. Amerikie
čiai įtaria britus.
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Gal prieš pustrečių metų 
Bostone pasirodė iš Lenki
jos atvykusi lietuvaitė Bi
rutė Ona Aleksaitė. Ji yra 
gimusi Burbiškiu vietovėj, 
Seinų vi., taigi, nuo seno lie
tuvių gyvenamo j žemėj. Į 
Bostoną ji atvyko su daini
ninkės diplomu, tik ką bai
gusi Varšuvos Muzikos kon
servatoriją.

Laiko negaišdama, Bos
tone B. O. Aleksaitė įstojo į 
Nauj. Anglijos Muzikos 
konservatoriją, kuri ameri
kiniame kultūros gyvenime 
yra laikoma rimta muzikos 
meno mokykla, čia Aleksai
tė, siekdama magistro laip
snio, porą metų studijavo 
dainavimą prof. L. Bogne 
klasėj, o taip pat muzikos 
pedagogiką, šis pavasaris

yra jos nelengvo darbo pa
baigtuvės.

Nauj. Anglijos Muzikos 
konservatorija savo studen
tams diplomų lengva ranka 
nedalina, tenka jiems stip
riai pasispausti ir padirbė
ti. Kovo 14 d. 3 vai. po pie
tų Birutė O. Aleksaitė tu
rėjo viešai pasirodyti kaip 
dainininkė ir muzikė. Jos 
koncertą Rečitalių salėje 
surengė pati Nauj. Angli
jos Muzikos konservatorija.

Birutės O. Aleksaitės re
čitalio programą sudarė 
prancūzų muzikinio baroko 
kompozitoriai Jean-Baptiste 
Lully, Jean-Philippe Ra- 
meau, Francois Philidor, 
vokiečių komp. Fr. Schu- 
bert’as, lenkai St. Moniusz- 
ka ir K. Szymanowskis, rū

O. Aleksaitė turi 
tembro gerą ir 
balsinę medžiagą,

sų komp. S. Prokofievas, 
lietuviai K. V. Banaitis ir 
St. Šimkus. Programoj do
minavo vokaliniai — kame
riniai kūriniai, reikalaują 
subtilaus dainavimo ir jau
trių interpretacinių suge
bėjimų.

Birutė 
gražaus 
skaidrią
nestokojančią spalvų ir at
spalvių, turi jinai išprusin
tą, o gal ir prigimties dova
notą muzikalumą, dainavi
mo mokykla naudajasi lais
vai ir lengvai. Viso to labai 
reikėjo jos diplominio reči
talio kūrinių stiliams, nuo
taikoms ir dvasiai atskleis
ti.

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
7 % % — 6 metų su SI,000, minimum. 
7’/j% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6'/,% — 1 metu sų $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjo* 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.
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Javings
1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 

Phone (312) 656-6330
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GERIAUSIA DOVANA. 
BET KOKIA PROGA 
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Prancūzų barokinė muzi
ka, keturios Schuberto dai
nos, netgi Moniuszkos arija 
iš op. Halka yra kamerinio 
pobūdžio pjesės. Anų laikų 
išlepintom didikų dvarų da
mom, parikuotiem ir pud- 
ruotiem džentelmenam ne
tiko Jerikono triūbos, ku
riomis dabar gana dažnai 
yra sprogdinami ausų būg
neliai — aristokratų salio- 
nuose skambėjo tyli, melo
dinga, ritminio grakštumo 
nuspalvinta muzika. B. O. 
Aleksaitė giliai pasinėrė į 
tos muzikos rafinuotumą, 
tos muzikos mėgėjų anaip
tol neapvylė Szymanowskis 
ir Prokofievas — naujovi- 
ninkai, nors ir ne patys mo
derniausi, bet vis dar mo
dernūs kompozitoriai. Muzi
kiniu ir vokaliniu požiūriu 
jų darbai yra žymiai sudė
tingesni ir painesni. Tačiau 
ir tose dainose B. O. Alek
saitė jautėsi kaip namie, 
padainavo jas grynom into
nacijom ir užtikrintai. Iš 
tikro, buvo įdomu susipa
žinti su Szymanovvskio ir 
Prokofievo dainų ciklais 
(pirmame cikle keturios 
dainos, o antrame — pen
kios), nes ne taip dažnai 
juos galima išgirsti.

K. V. Banaičio ir St. Šim
kaus dainos buvo medaus 
šaukštas, ypač lietuviams 
klausytojams, kurių susi
rinko gana gausus būrys 
(nors į tokio reto lygio ir 
pobūdžio koncertą jų galėjo 
ateiti dvigubai daugiau). 
Paprašyta bisuoti, B. O. 
Aleksaitė padainavo popu
liarią Lauretos ariją iš Puc- 
cini op. Gianni Schicchi, bu
vo apdovanota dviem 
trim gėlių puokštėm.

Birutės O. Aleksaitės 
čitalio akompaniatorius 
Gary Wedow. Solistei
akompanavo subtiliai mu- • 
zikuodamas. Dviejų meni
ninkų susigrojimas ir su
siklausymas buvo aukšto 
meninio* lygmens.

Birutė Ona Aleksaitė — 
patraukli, graži ir simpa
tinga moteris. Tačiau ne tai 
yra jos turtas. Jos turtas 
yra valia, ryžtas, darbštų-

ar

re-

jis

Sol. Birutė O. Aleksaitė.

mas, talentas ir gal net at
kaklumas. Nors ir gėrybėm 
pertekusiame, bet svetima
me krašte nelengva, jai 
buvo pačiai vienai tuos mu
zikos mokslus eiti, studijų 
sunkumus įveikti. O, štai, 
konservatorijos išleistoje

jos rečitalio programoje 
skaitom: "Candidate, Mas- 
ter of Music degree, 1976”.

Neabejojam, Candidate 
netrukus pranyks, o liks tik 
Master. To ir linkime Biru
tei O. Aleksaitei tikrai nuo
širdžiai. D. R.

Omahos moterys veikia
Omahos L. Moterų Klu

bas yra jauniausias organi
zuotas vienetas kolonijos 
gyvenime. Ne pilnai, per 
dvejus metus, yra atlikęs 
nemaža kultūrinių ir kito
kių darbų. Jau du kartus 
dalyvavo amerikiečių ruo
šiamoj, kalėdinių eglučių 
parodoj, išstatydamos ir 
mūsiškai papuoštą eglutę ir 
tautin. rūbais aprengtas lė
les. Buvo ir TV, su šiaudi
nukų demonstravimu. Su
ruošta graži ir labai pasise
kusi madų paroda. Daug 
prisidėjo parapijos festiva
lio paruošime ir kepsniai, 
kurie davė gražaus pelno, 
švenčių metu ir kit. progo
mis lankomi lietuviai sene
liai, esantieji amerikiečių 
senelių namuose. Užsakoma 
jiems ir spauda, jei pagei
dauja. Nuo pereito rudens, 
M. Klubo suorganizuota lie
tuviška šeštad. mokykla, 
kurią jos gražiai veda Per
eitais metais moterys pa
ruošė Užgavėnių blynų va
karienę, kuri turėjo nema
žą pasisekimą. Nebodamos

didelio darbo ir vargo ry
žosi ir šiemet suruošti pa
našią blynų vakarienę, mat 
buvo nutarta 50% pelno 
skirti liet, šeštad. mokyk
lai. Kovo 2 d. Užgavėnių va
karienė pavyko be priekaiš
tų. Susilaukta daug kita
taučių blynų mėgėjų, gauta 
nemažai komplimentų ir 
gražaus pelno. Prie skonin
gai dekoruotų stalų, paval
gydinta, ne mažiau 350 
žmonių. Džiugu, kad atei
nančių metų liet, mokyklai 
jau yra šimtas kitas, tačiau 
mokyklos egzistencija pri
klausys kaip tėvai rems Ir 
rūpinsis savo vaikų švieti
mu.

Visų atliktų darbų kredi
tai daugiausia tektų skirti 
sumaniai valdybai, kuri klu
bo susirinkimuose patiekia 
gerai išgvildentus planus ir 
idėjas. O kada geri planai ir 
įgyvendinamos idėjos, kaip 
galima joms nepritarti. To
dėl, tokių būdu, moterys at
lieka, daug įvairių darbų ir 
įneša nemažą duoklę ir ben
druomeninę veiklą. (jp)

, WANTED EXPERIENCE
SIGN PAINTERS 

/ PATTERN PERSON
AND

ERECTION MEN
STEADY WORK FOR QUALIFIED SOBER MEN. 

TOP SALARY AND BENEFITS. CALL: WR1TE OR APPLY 

MOORE SIGN CORP.
P. O. BOX 748 

CHESTER. VA. 23831 
804-748-5836

(14-20)
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Kipro Petrausko 'Bruožai portretui' 
pagal Genriką Zimaną

Lietuvoje leidžiamame sa
vaitraštyje "Literatūra ir 
menas” (Nr. 48), Genrikas 
Zimanas davė kelis Kipro 
Petrausko charakteringus 
bruožus, ir, kaip jis rašo, 
tam, kad iš tų bruožų gali
ma būtų sudaryti Kipro 
Petrausko portretų.

Kažin, ar tai jam pavy
ko?

Mes, Kiprų Petrauskų 
prisimename kaip labai ge
rų operos dainininkų teno
rų ir puikų vaidintojų, apie 
kurį ir Zimanas teisingai 
pastebi, kad net "buvo sun
ku pasakyti, kas jo talente 
nusverdavo: aktorius ar 
dainininkas — taip derino
si abi šitos savybės". Tik
rai, dėl jo elegantiškos iš
vaizdos ir gražaus balso, 
visad kiekvienas jo vaidi
nimas Kauno operoje būda
vo malonus Įvykis. Toks 
Kipras Petrauskas pasiliko 
mūsų atminty be,jokių už
kulisinių nesusipratimų.

Zimanas savo straipsniu 
"Bruožai Portretui" paga
dino mums šitų malonų at
siminimų apie mūsų popu
liarų dainininkų, ištraukda
mas iš jo gyvenimo būtus 
ir nebūtus Įvykius: jo ne- 
išauklėjimų, nemandagumų, 
net grubumų. Į Zimano 
klausimų, kų Petrauskas 
galvoja apie savo kolegas 
artistus, jis sako: "Visi jie 
geri, tik per anksti ve
da" (?). "Negi tai bloga?", 
klausia Zimanas; "negi ge
naus merginėti?” "žino
ma, kvaila. Bet merginėti, 
aiškino Petrauskas, tai tu 
pats šeimininkas(?).” "Pa
ryžiuje turėjau tokių mon 
ami (tur būt amie?), tai 
ji vis mane bardavo, kad 
retai jų lankau". "Bet, 
maestro, teko girdėti, kad 
jūs nebuvote vienuolis". 
KP: "Nieko panašaus... 
Kiekvienas durnius žinojo 
apie mane tai, ko aš ir sap
nuoti nesapnavau. Buvau 
labai santūrus". "Kalbama, 
maestro, kad jūs ir Į stik
liukų nespjaudavote?" "Ir 
vėl prasimanymas, sako 
KP, mėgau pakviesti, pavai
šinti, o vaišindamas nemė
gau skaityti kapeikos. Į Ry
gą nuvažiavęs, tęsė KP, par- 
siveždavau po 30-40 tūks
tančių litų. Tai ir paūžda- 
vom su draugais, Metropo
lyje" (didžiausia Lietuvo
je alga buvo 5,000 litų!) 
— "O kaip ten buvo su ša- 
liapinu?", vėl klausia Zi
manas. "Ten visko buvo, 
sako KP. Buvome su šalia- 
pinu labai susidraugavę, jis 
mane mylėjo. Tik vienų kar
tą buvo kiek susipešę. Aš 
nesigirsiu, tęsė KP, bet 
Petrapilio Marijankos opero- 
je, turėjau visuomet didelį 

pasisekimų". "Kartų su ša-, 
liapinu dainavome. O tos 
mergšės (!) rėkia: Petrovs- 

kij, Petrovskij! Prie scenos 
bėga, gėlių meta. Aš nekrei
piu dėmesio, darau, kas man 
reikalinga. Bet šaliapinui, 
tai, matyt, nepatiko. Pri
ėjo prie manęs, (vaidinimo 
metu?) ir švokščia tyliai 
pro dantis: "Kiprijaša, kų 
tu darai? (rusiškai) Tave 
šitos mergšės iš kelio iš
vedė". Labai supykau ant 
Šaliapino. Nekreipiau dėme
sio Į jo žodžius ir baigiau 
savo partijų.”

Tas aprašymas neatrodo 
labai Įtikinamas, nes Petra
pilio Marijinkos opera buvo 
gal viena iš elegantiškiau
sių operų Europoje, todėl 
jokios "mergšės” ten ne
ateidavo, nei laike vaidini
mo nebėgo prie scenos ir 
nerėkė. Publika operoje bu
vo elegantiška, karininkai 
išeiginėse uniformose, sto
vėjo, kol neprasidėdavo vai
dinimas. Tik pertraukos 
metu galima buvo prieiti 
prie scenos, paploti ir iš
šaukti mėgiamą dainininką.

"Tris dienas po to atsi
tikimo, sako KP, su šalia- 
pinu nekalbėjau. Bet šalia- 
pinas neišlaikė. Priėjo pats 
prie manęs ir sako: ’Kipri- 
jaša, tu ant manęs nepyk, 
aš be reikalo tau sakiau. Tu 
buvai teisus, o aš buvau ne
teisus, dovanok*. — Pasibu- 
čiavom, kaip broliai.”

Zimanas, aprašydamas ŠĮ 
K. P. nesusipratimą su ša- 
liapinu, matyti, norėjo pa
rodyti, kad pasaulinė gar
senybė — šaliapinas — pa
vydėjo pasisiekimą dar tik 
kylančiai žvaigždei — Kip
rui Petrauskui ir net nuže
mintai jo atsiprašė už pada
rytą pastabą. Truputį keis
tokai tai skamba, bet iš ša
liapino galima buvo visko 
laukti. Jis laikėsi scenoje 
kaip dievaitis. Gal ir Pet
rauskas perėmė nuo jo šitą 
būdą elgtis ir brutaliai kal
bėti.

Toliau Zimanas klausia 
Petrausko, kokie jam buvo 
keblumai su šaliapinu? Kip
ras Petrauskas pats su di
deliais sunkumais išspruko 
iš komunistinės Rusijos ir 
sugrįžo Į Lietuvą. Vėliau jis 
iškvietė iš SSSR ir šaliapi- 
ną, jau gerokai sentelėjusį. 
Vieną kartą jie abudu Kau
ne dainavo Faustą, šaliapi
nas nemokėdamas lietuvių 
kalbos, dainavo rusiškai. 
Petrauskas jam atsakydavo 
taip pat rusiškai. "Kaip už
dainavau rusiškai, pasakoja 
Petrauskas, pakilo vyriau
sybės ložėje valstybės kon
trolierius Vincas Matulaitis 
ir išėjo lyg protestuodamas, 
lyg pasipiktinimą demons
truodamas. O aš dėl to tu
rėjau nemalonumų", pasa
koja toliau KP. "Nes ryto
jaus dieną skambina man 
pats švietimo ministeris Ša
kenis". "Gal žinai, buvo to
kia stora kiaulė? Jis ir sa

ko :’Ponas Kiprai, publika 
yra labai; pasipiktinusi, kad 
vakar mūsų teatre daina
vote rusiškai. Tikrai pasi
elgėte netaktiškai.’ Kad aš 
užpykau, sako KP, jokia 
publika nesipiktino. Vaidi
no supykusį tiktai vienas 
senas durnius! Jeigu neno
rite, sakau ministeriui, tai 
aš galiu visai nedainuoti, o 
jeigu dainuosiu, tai tiktai 
rusiškai. Taip ir pasakiau, 
ir padėjau triubelę. O kas 
man? Kų jis man padarys? 
Opera be šakenio galėjo bū
ti, o be Kipro — tai nuken
tėtų". (Negirdėtas dalykas 
toks pasikalbėjimas su sa
vo viršininkais!). "Sėdžiu 
namie, tęsia toliau pasako
jimų KP, tik po piet man 
skambutis, šį kartų pats mi
nisteris pirmininkas Tūbe
lis ir sako: 'Ponas Petraus
kai, eikite Į teatrų, galite 
atsakyti šaliapinui, kaip no
rite’. Eisiu, sakau, bet atsa
kysiu tiktai rusiškai”.

Įdomu, ar K. Petrauskas 
turėtų tiek drąsos taip sta- 
čiotiškai kalbėti su kuriuo 
nors komunistų vadų ir pa
vadinti jį "senu dumiu” ar 
"stora kiaulė”, kaip jis pa
vadino savo tautos garbin
gus asmenis? Ar toks įvy
kis su valstybės kontrolie
rium Matulaičiu nėra lakios 
Zimano fantazijos padaras? 
Nes, kaip jis pats rašo, nei 
publika, nei jis to Matulai
čio išėjimo iš ložės nepaste
bėjo. Bet prileidus, kad taip 
tikrai Įvyko, kad senos kar
tos Lietuvos veikėjas, ku
riam Rusijoje ilgų laikų te
ko kovoti už lietuvybę, iš
girdęs Lietuvoje, lietuviš
koj operoj, gerai pažįstamų 
lietuvį dainininkų, dainuo
jantį rusiškai, pasijuto ne
maloniai, ir išėjo iš teatro. 
Be to vargiai KP galėjo iš 
tolo, iš scenos tų Matulaičio 
išėjima pastebėti. O jeigu 
kartais ir būtų pastebėjęs, 
tai neturėjo to savo nepasi
tenkinimo tokiais vulgariš- 
kais žodžiais išreikšti. Tuo 
labiau, kad KP, būdamas 
Petrapilo konservatorijos 
studentu, pažinojo V. Ma
tulaitį kaip žinomų lietuvių 
veikėjų, kuris 25 metus bu
vo Lietuvių ir žemaičių 
Draugijos pirmininkas, glo
bodamas studentus, ir jų 
tarpe padėdamas pačiam 
Petrauskui. Grįžęs Į Lietu- 
vų ir sutikęs Vincų Matu
laitį Kaune, Metropolio res
torane, KP net po tiek me
tų, širdingai jį pasveikino 
ir linksmai, kitiems girdint, 
papasakojo, kaip Petrapily
je V. Matulaitis, atsisvei
kindamas su studentu Kip
ru, kuris važiuodavo atosto
gų Į tėviškę, nematomai 
{kišdavo jam į rankų auk
sinį pmkrublį. Anais lai
kais tai buvo didelis pini
gas, ypač studentui. Kipras, 
kaip ir jo brolis Mikas Pet

rauskas, gerai pažino Vincų 
Matulaitį, todėl nesinorėtų 
tikėti, kad jis galėtų taip 
grubiai apie jį išsireikšti. 
Tai yra jau, matyti, komu
nistinis stilius. Teisybė, 
Petrauskas grįžęs iš Rusi
jos į Lietuvų, buvo gerokai 
surusėjęs. Jis Kaune mėg
davo kalbėti rusiškai ir su 
teatro artistais, kada visi 
kiti kalbėdavo savo tarpe 
lietuviškai. Ir Kipro elgesy 
buvo rusiškų polinkių.

Zimanas rašo, kad jeigu 
anais laikais būtų buvę te
levizija ir radijas, K. Pet
rauskas būtų žinomas visa
me pasaulyje. Bet, tikru
moje, jis ir be televizijos 
bei radijo galėjo būti dau
giau žinomas dėl savo gra
žaus balso ir vaidinimo, 
kaip Caruso, Gigli, Battisti- 
ni ir kiti. Bet Petrauskas 
be rusų kalbos, kitos sveti
mos kalbos nemokėjo, o vi
sur užsienyje yra įprasta 
dainuoti vietos kalba arba 
ta, kuria opera parašyta. 
Priėmęs pakvietimų dainuo
ti žymiausioje Europos ope
roje "La Scala" Milane, jis 
nustatytų dienų nepasiro
dė laužydamas kontraktų. 
Lietuvos atstovas Italijoje, 
V. Čarneckis, turėjo daug 
nemalonumų ir išlaidų dėl 
tokio Petrausko nekorek
tiško elgesio. Petrauskas 
dainavo užsienyje tik su 
šaliapinu ir tik rusiškai. 
Viena kartų Berlyne net 
afišose gatvėse buvo pa

EKSKLRSIJOS Į LIETUVĄ
Iš

BOSTONO, MONTREALIO ir NEW YORKO

liepos 14 — $1045.00 rugsėjo 1 — $925.00 
liepos 28 — $1045.00 rugsėjo 16 — $725.00 

gruodžio 22 — $875.00

Dvi naujos grupės su Varšuva f4), Krokuva (2), 
Vilnium (5), Druskininkais (2) 
Birželio 20 ir rugpiūčio 8 — 

kaina $1136.60.
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 į:

TKAMUmC TRAVEL SERVUS
393 West Broadway, P. O. Box 1 16 

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

Air fares subject to charites aiid Governinent approval.

Norintiems atsikviesti giminės ii Lietuvos sutvarkome reikalau 
jamus iikvietimo dokumentus.

Wanted Journeymen or Įst Class Skilled 
VERTICAL BORING MILL 

OPERATORS
FOR ALL 3 SHIFTS

Mušt be able to sėt up from blue prints and close tolerance. 
Need 4 top quality operators to run new machines. Past 
experience reųuired on machines with 14 ft. or larger table. 
Only the best need apply for this high paying position.

Phone Mr. McDaniel
812-897-2187

(13-15)

skelbta, kad su šaliapinu 
dainuos Petrapilio Marijos 
operos tenoras "K. Piet- 
rovskij”. Lietuvos atstovas 
Vokietijoje V. Sidzikauskas 
su žmona po operos suren
gė Petrausko garbei’ didelį 
priėmimų, kviesdami ir žur
nalistus, kad būtų padaryta 
Petrauskui tinkama rekla
ma. Bet K. Petrauskas į 
priėmimų neatėjo ir neįspė
jo.

Zimanas charakterizuoja 
K. Petrauskų kaip žmogų, 
mokėjusį gerbti kitos tau
tybės žmogų, nenorėjusį jo 
įžeisti. Jisai, pasak Zima
no, suvokė tatai pats dėl sa
vo vidinio takto, subtilumo, 
pasakyčiau, rašo Zimanas, 
žmoniškumo. Gaila, kad K. 
Petrauskas to takto, subti
lumo, pagarbos žmogui ne
parodė grubiai ir įžeidžian
čiai kalbėdamas apie savo 
tautos garbingus žmones.

Vincenta Matulaitytė 
Lozoraitienė

• Cook County Circuit 
Court teisėjas Samuel B. 
Epštein kovo 10 d. sprendė 
dviejų Marąuette Parko LB 
apylinkių valdybų bylų dėl 
patikėtų Chicago Savings 
and Loan Assn. pinigų 
$254.97, kuriai bendruome
nei tie pinigai priklauso ir 
nusprendė, kad jie turi būti 
išmokėti Connecticut valsti
joje inkorporuotai Bendruo
menei.
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PAVASARIŠKOS PABAIGTUVĖS
BIRUTfi PŪKELKVIC1CT®

Maloniai Dirvos redakto
riaus užkalbinta, papasako
siu apie vieno savo plano 
pabaigtuves.

Prieš pat Kalėdas mažas 
Amerikos lietuviukas, var
du Rimas, nuskrido ant 
debesėlio j Trakus, pas Kęs
tuti. Ten jo laukė daugybė 
nuotykių: jis paragavo ber
žų sulos ir ant iešmo kepto 
jaučio, išmoko pūsti me
džioklės ragą, sutiko kuni
gaikštienę Birutę, žaidė su 
Vytautu moliniais kareivė
liais, nes Vytautas irgi — 
dar buvo mažas berniukas... 
Labai smagu buvo Rimui 
Trakuose! Vienu metu jis 
džiaugsmingai sušuko:

Oi Kęstuti, oi Kęstuti,
Kaip man linksma šičia būti! 
Jei tėtukas, jei mamytė 
Trakuose mane matytų — 
Tauro ragą aš pučiu 
Su pačiu net Kęstučiu!

šiuo nuotykiu ir baigėsi 
mano sumanymas — išleisti 
vaikams "Mažąją Bibliote
ką". Iki šiolei buvo pasiro
džiusios penkios pasakai
tės. "Rimas pas Kęstuti**, 
šeštoji knygelė, šią seriją 
atbaigė. Ji gausiai iliustruo
ta lėlių nuotraukom. Lėles 
aprengiau aš pati (tarp 
kitko, ilgiau jas rengiau, 
negu rašiau savo knygą 
"Rugsėjo šeštadienis"). Lė
lių nuotraukas padarė kun. 
Algimantas Kezys, S. J. ži
noma, ir aš, ir mano lėlytės 
labai džiaugėmės, kad toks 
žymus foto menininkas su
tiko mūsų linksmam nuo
tykiui talkinti.

"Rimas pas Kęstutį" yra 
80-ties puslapių knygelė — 
dvigubai didesnė už kitas, 
prieš tai išleistas. Kai siu
vau savo lėlėms rūbus, šar
vus, šalmus, kepurytes, ba-

• jk .

Renkis, aukis batukus — 
Mes keliaujam į Trakus!

Mieli Tėvai ir Mokytojai,

Jeigu Jūsų jaunimėliui 
kviečiame Maiąją Ribiioteką

PELIUKAI IR PLAŠTAKĖS 
DARŽOVIŲ GEGUŽINE 
KALĖDŲ DOVANA 
SKRAIDANTIS PARŠIUKAS 
KLEMENTINA IR VALENTINA 
SIMAS PAS KĘSTUTI

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
2.50

patikę ši paaakaltė, 
papildyti i

40 pual. 
36 pual. 
40 pual. 
36 pual.
36 pual. 
oO pual.

Visos knygelės gausiai iipuoėtos 
iliuatracijom.

Uisisakant pilną paaajcėlių komplektą tieeiai 
14 leidėjo, šeSios knygutės tekaėtuoja 7.50.

Nuolaida mokykloma, neiiflrint kiek ir kokių 
pasakėlių pageidaujama.

Viai knygelių veikėjai, žvėriukai, gyvulėliai, 
aaulutė ir vėjelis - sveikina maiuoaiua skaitytojue!

6940 S. Maplevood Ava., 
Chicago, IL 60629

Iki paeimatymo !

Štai
telius, — pati sau galvojau, 
kad, jeigu būčiau vaiku, 
man tokios lėlės patiktų 
daugiau, negu sausa istori
jos pamoka. Taip ir gimė 
šie mažieji žmogučiai, ku
rie dabar, atlikę savo "mi
siją”. tyliai sėdi mano 
kambaryje.

Drauge su šiuo laišku 
"Dirvai", noriu pasiųsti 
geros vilties linkėjimus vi
siems, kurie ne sykį pade
juoja, kad lietuviška knyga 
išeivijoje neperkama.

Dvi pirmosios mano kny
gelės ("Peliukai ir Plašta
kės” ir "Daržovių Geguži
nė") jau išparduotos. Esu 
palikusi po kelias dešimtis 
egzempliorių tiems, kurie 
eventualiai pageidautų viso 
knygelių komplekto. Tre
čioji knygelė ("Kalėdų Do
vana") taipogi eina prie 
galo. Bet — dar linksmai 
skraido erdvėje mažas, ru
builis lakūnas ("Skraidan
tis Paršiukas") ir mažytė 
vištytė, vardu Klementina, 
keliauja į kiną, kur vaidina 
mažytė žuvytė, vardu Va
lentina ("Klementina ir 
Valentina").

jpa'i votom
DIRVAI visą korespondenciją 
ir pinigus siųsti šiuo adresu:

Dirva, P.O. Box 03206, 
Cleveland, Ohio 44103.

, tėtuši, tavo kardas — jot be jo neatsargu.

Labą dieną, labą dieną, 
Lietuvos kunigaikštiene...

Na, ir Rimas — tebevie
ši Trakuose. Beje, nukelia
vęs pas Kęstutį, Rimas nu
sifotografavo su kitais kny
gelės veikėjais ir tą atmin
tiną atvirutę atsiuntė savo 
tėveliams. Kaip ir kiekvie
nas šaunus keliautojas.

Anksčiau išleistas kny
gutes puošia Kazio Vesel
kos iliustracijos — mažojo 
skaitytojo dėmesiui jis su

kūrė virš 160 spalvotų pie
šinių. O "Daržovių Gegu
žinėje" aš pasinaudojau au
toriaus "ekstravagancija”: 
nupiešiau daržoves taip, 
kaip jos šoka ir dainuoja 
mano vaizduotėje ...

Ir paršiukas, ir vištytė, 
ir žuvytė, ir Rimas — tik
riausiai, daugelį vaikų ap
lankys Velykoms. Drauge 
su margučių pintinėle. Ap
silankę — perduos mūsų vi
sų pavasariškus linkėjimus 
lietuviškam jaunimėliui:

A! Pavasarį beržynuos 
Teka pasakiškas vynas, 
Nes saulutė ir vėjelis 
Žemėj tąsyk puotą kelia! 
Jei su jais drauge žaidi, 
Laša tau sula saldi...
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Buv. Kuršių kolonijoje 
Tobago saloje
Pernai vienas DIR

VOS skaitytojas pagei
davo galimai daugiau 
informacijos, apie ta
riamąją mūsų protėvių 
— lietuvių koloniją, 
Venezuelos kaimynys
tėje esančioje Tobago 
saloje.

Venezuelos latvių ev. 
-liuteronų leidžiamame 
biuletenyje Vėstis Nr. 
278, 1976 vasario mėn. 
šiuo mums įdomiu 
klausimu, štai kas ra* 
Soma:

1974 m. rugpiūčio 11 die
ną sukako 320 metų kai bu
vo baigti paskutinieji sta
tybos darbai latvių protėvių 
gyvenvietėje Jekabpilyje 
(dabartn. Plymouth) ir Je
kabpilio sutvirtinimai — 
fortai prie Didžiosios Kur
žemės įlankos Tobago salo
je bei pašventinta pirmoji 
liuteronų bažnyčia Ameri
koje. šia proga įvyko iškil
mingos pamaldos šv. Dovy
do bažnyčioje, šios senosios 
šventovės vietoje.

Iškilmėse dalyvavo Tri
nidado ir Tobago vyriausy
bės atstovai ir skaitlingos 
latvių ekskursijos iš JAV, 
Kanados bei Venezuelos. 
Taipogi šiame sukaktuvi
niame minėjime dalyvavo ir 
nepriklausomos Latvijos at
stovas iš JAV, dr. Anatols 
Dinbergs, PBLA (Pasaulio 
Laisvųjų Latvių Apsijungi- 
mas atitinkąs mūsų PLB) 
atstovas Vilis A. Vitols, 
Venezuelos latvių atstovas 
dr. Ernesta Foldats ir Va
karų Indijos istorijos tyri-

nėtojas dr. Edgars Ander
sons.

šiais metais birželio mėn. 
Tobago salon vėl suskris 
laisviųjų latvių atstovai iš 
įvairių pasaulio kraštų, šį 
sąskrydį organizuoja, jau 
minėtasai istorikas, dr. Ed
gars Andersons. Jis, Vene
zuelos latvių biuletenyje 
Vestis, rašo: paprastai lat
vių tautos istorijoje atžy
mėta tik kentėjimai, prie
spauda, negalavimas bei ne
sėkmės ir t.t. Bet visai bu
vo pamirštas paminėti kur- 
zemniekų (latvių) skrydis 
j plačiasias pasaulio erdves 
už įvairių vandenynų bei 
okeanų Afrikon ir šiaurinėn 
bei Pietinėn Amerikon. Mū
sų — latvių protėviams 
anuomet, nelengva buvo 
lenktyniauti su didžiųjų 
valstybių kolonialistinėmis 
užmačiomis. Ir vis tik dau
giau kaip pusšimtį metų 
Kuržemės hercogistės vėlia
vos plevėsavo pasaulio jū
rose.

Su tam tikromis pertrau
komis nuo 1639 lygi 1693 
metų, nepaprastai gražioje 
Venezuelos kaimyninėje 
Tobago saloje buvo pagrin
dinė kurzemniekų-latvių iš
eities bazė Amerikos pa
kraštyje. čionai jie (kur- 
zemniekai-latviai) pasistatė 
keturias tvirtoves, miestelį 
— bažnytkaimį ir pirmąją 
liuteronų bažnyčią Ameri
koje.

Dar ir šiandieną Tobago 
saloje surandama užsiliku
sių gyvų liudininkų iš ano 
istorinio laikotarpio kur-

1976 METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
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 _ 

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!

ANEKIIH TRAVEL SEKVICE BI RE4II 
9727 South Western Avenue

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

AIR FARES SUBJECT TO CHANCE AND/OR COVERNMENT APPROVAL.

Maskva, Vilnius (viena savaitė) $ 760.00 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 
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

(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

zemniekų-latvių žygių, įvai
rių vietovių vietovardžiuo
se — Didžioji Kuržemės 
įlanka, Kuržemės upė, Kur
žemės dvaras, Jekaba forts 
ir t.t.

Po antrojo pasaulinio ka
ro Tobago sala, dėl savo is
torinės praeities, yra tapu
si įvairiuose kraštuose gy
venančiųjų latvių mėgiama 
bei viliojančia kurortine 
atostogų vietove. Daugelio 
metų tyrinėjimai, kurios 
esu atlikęs, sako dr. Edgars 
Andersons, Tobago saloje,

atidengia visai naują, ryš
kų, spalvingą ir pasigėrėti
nai garbingą Latvijos isto
rijos dalį.

Trinidadui ir Tobago sa
loms neseniai atgavus ne
priklausomybę, šių salų 
jungtinė vyriausybė pradė
jo įdomautis savaja istori
ja. Anglų viešpatavimo lai
kotarpyje, bet koks įdoma- 
vimosi kitų tautų: olandų, 
latvių, prancūzų ar ispanų 
periodais Trinidado ir Toba
go istorijoje buvo nutylima 
ar net slepiama. Visai ne-

FREE...SUPER GIFTS AT 
SUPERIOR SAVINGS!

RCA17"ColorTV 
for Certificates of Deposit

Limited 
offer while 

supply 
lasts.

• Deposit $1,600, • Deposit $2,500, • Deposit $5,000, 
4-year maturity 
and get the 
TV sėt now.

14 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

TELEVISIONS BASEO ON DISCOUNT CERTIFICATES.M to, M',,

29 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

Open Seturdays 
Closed Mondays

Open a new account or add to your present 
Savings Account and get 5'/«% daily interest PLOS...

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

Corning VVare 9-inch Pie Plate 
for a deposit of $250 or more.

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

Also available are 7K % C.D's for 6-yoar maturity in $1,000 unitą.

/bperior Avinę/ AND LCAN ASSOCIAnON

L
main office superior office euclid office cedar office
798 East 185th Street 6712 Superior Avenue 13515 Euclid Avenue 14406 Cedar Road (nearGreen) J

seniai, kada anglų kartogra
fų grupei buvo pavesta pa
ruošti naują Tobago žemė
lapį, buvo mėginama "ati
taisyti” 350 metų senumo 
"klaidą", atitaisant "Great 
Courland Bay" į geriau ang
liškai skambančią "Court- 
land Bay". Vietinė valdžia, 
po pakartotinų istorikų, 
įskaitant ir šių eilučių auto
rių dr. Edgars Andersons, 
intervencijos, privertė mi
nėtąją anglų kartografų ko
misiją "ištaisytuosius” že
mėlapius perspausdinti ir 
"pasitaikiusiasias klaidas" 
nebepakartoti.

Trinidado ir Tobago ar
chyvuose randama daug is
torinės medžiagos, liudijan
čios apie šių salų istorinę 
praeitį. Dokumentai liudija, 
kad Kuržemės hercogai-ku- 
nigaikščiai ir vietiniai ad
ministratoriai jau tuo laiku 
buvo labai liberalūs. Kolo
nijoje toleravo absoliučią 
tikėjimo laisvę. Tame laiko
tarpyje panaikino vergija ir 
buvusieji vergai, tapo lais
vais žemės savininkais arba 
amatininkais.

Pagal Venezuelos latvių 
ev.-liuteronų parapijos biu
letenį Vestis numatoma, 
kad šiame istorinės reikš
mės sąskrydyje š. m. bir
želio mėn. Tobago saloje iš
kilmingoms pamaldoms va
dovaus šio krašto latvių ev.- 
liuteronių pastorius Ro- 
mans R. Reinfelds. Taipogi 
laukiama gausių ekskursijų 
ne tik iš Venezuelos, bet ir 
iš kitų kraštų bei kontinen
tų.

(Iš latvių kalbos paruošė 
Vladas Venckus).

Skaitykit ir platinkit
D I R v 4
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REDAGUOJA POGRINDŽIO ŠTABAS

SIMPOZIUMŲ PROGRAMOS 
REIKALU

Pastaruoju metu paste
bėti pasikėsinimai gaišinti 
brangų išeivijos laiką vadi
namais simpoziumais, šie 
renginiai nėra nei banketas, 
nei vardinės, nei namų šil
dymas, nei bingo lošimas. 
Simpoziumai, atvirai tarus, 
nei velnias, nei gegutė. Tai 
šnekyklos, ir spauda vis 
slepia, kiek kietai užmigu
sių klausytojų išnešta iš 
simpoziumų tvaiko.

Simpoziumų lygmenį rei
kia kelti ir pakelti, kad jie 
taptų išeiviškos akcijos fak
toriais. Temos turi būt: 
karštos, užimančios žadą. 
Tada nebebus knarkiančių 
per pirmą paskaitos pusva

AUŠRELĖ LICKUTfi

SIMBOLIAI
Tiek daug tų simbolių, išties, 
Sudaro milžinišką ratą! 
Pelėda — ženklas išminties. 
PiErčDi reiškia daktaratą.

Pegasas ženklina: blogai, 
Kūrėjas vargsta, ėda šieną.
EmDi — tai šlama pinigai, 
Jų Medicare gamins kasdieną.

Garsusis simbolis širdis
Vaidams pridengti sutuoktinių: 
Jų meilės, rods, neišardys,
O jie visai jau prie muštynių.

Make up paženklina metus. 
Liežuvis ženklina plepumą, 
žiedelis ženklina spąstus
Pagauti vyrišką kvailumą.

žymė padorios pažinties 
šypsnys, kišenėj laikant špygą ...
Kas apie simbolius, išties, 
Mums parašys storiausią knygą?

PS —
Ir visada, ir visada,
Tikra tikroviška teisybė: 
Du kumščiai ir tarp jų lazda 
Yra... lietuviška vienybė!

— Esu Angolon nusiųstų ir ten žuvusių kubiečių dvasia.

landį. O, išmintingai pla
nuojant, paskaitos visiškai 
išmestinos. Įvestinos dis
kusijos ir pasisakymai. 
Kiekvienas gali pasisakyti 
apie viską ir apie kiekvie
ną. Baliai, maskaradai, pa
žįstamų šeimos gyvenimas 
— tai įdomi medžiaga sim
poziumų programai.

Galima pridurti žadą už
imančias regyklas: bikini ir 
visokių mini parodas, "su
augusių” kino seansus su 
komentarais, gražiausių ko
jų rinkimus, etc.

Dabartinių simpoziumų 
programos migdo. Refor
mos būtinos. Reformos turi 
būti paremtos žmonių natū
ros poreikiais.

Kambarėlis turistui Vilniaus 
viešbutyje (40 dolerių parai).

ČIA PRIĖJO 
KADŽIULIS 

IR TARĖ
— Veizdėkite, — nustebo 

tautietis, — bolševikas Jo- 
kūbka septintame "Vil
nies” numeryje keikia "Po
grindį” ir žiopliškai vadina 
Kadziulį Kindziuliu!

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Taip bolševikui Jokūb- 
kai parašė Vilniaus bolše
vikai.

★
— Rengiuosi aplankyti 

robotų parodą, — pasisakė 
technikos mėgėjas.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Be abejo, tamsta, ren
giesi važiuoti į Sovietiją.

★
— Kodėl tas recenzentas, 

net apsiseilėjęs, garbina so
listę už išraiškos maksimu
mą? — pasipyktino žiūro
vas.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Solistė turėjo rūbelių 
minimumą.

★
— Infliacijos metu pini

gus reikia investuoti į ne- 
kilnuojamąjį turtą, — sam
protavo piniguočius.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Reiškia, tamsta nori 
supirkinėti lietuviškas kny
gas.

★
— Kodėl Kvaišaitis skai

to "Akiračius”? — naiviai 
stebėjosi šiaip žmogelis.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Kvaišaitis nori sma
giai jaustis, kaip "Akira
čių” rašeivos: visas svietas 
kvailas, aš vienas razum- 
nas.

ILIUSTRUOTAS 
KOMENTARAS

"šiandien iš 'narsumo* 
jau kandame net patys sa
vo uodegą”.

Keleivis, nr. 32

LIETUVIŠKOJI ALISĖ STEBUKLŲ PASAULYJE

— Atsiminkit, mergaite, koks medis, tokie ir vaikai!

Iš SPAUDOS 
VERPETŲ 

Prašė 20,000 dol., 
gavo... 1,000

Prašymas buvo 20,000 
dol. sumai, bet niekas neno
rėjo kalbėti, nors neabejojo 
projekto svarba. Pirminin
kaujantis pasiūlė 2,000 dol., 
bet visi tylėjo. Pasiūlė 1,000 
dol. Tuoj visų veidai pagy
vėjo ir be vargo nubalsavo.

A. Kairys 
Draugas, nr. 33

Nė pustrečio vaiko 
nepagimdo

Dabar gi moteris per visą 
gyvenimą vidutiniškai pa
gimdo 2,4 vaiko.

Antanas Merčaitis 
Švyturys, Nr. 2

Komunistų vadeiva 
"gvoltavoja" eilinį 

kompartietį
Buvęs Vilkaviškio rajono 

vykdomojo komiteto pirmi
ninkas per trumpą laiką su
spėjo parduoti automobilį 
"Moskvič” ir nusipirko nau
ja-

Petras Griškevičius 
LTSR kompartijos 
pirmasis sekretorius 

Literatūra ir menas, nr. 5

Pirmojo puslapio sensacija
Pagaliau tapo išrasti "ka

talikiški” prezervatyvai.
Pirmasis puslapis 
Naujienos, nr. 40

Prikėlė iš mirusių
VI. Bakūnas, iš Californi

jos Naujienose rašąs isto
riniais ir visais kitais klau
simais, vasario 4 tame laik
rašty paskelbė naujieną, 
kad Jacųues Lipchitz, Drus

JAV AMBASADOJE MASKVOJ

Kai bolševikai leidžia ultra-trumpus šnipinėjimo spindulius.

kininkuose gimęs skulpto
rius, "dabar gyvena Ameri: 
koje”. Iki šiol tikėjome is
toriniu faktu, kad J. Lip
chitz mirė 1973 gegužės 26 
Capri saloj ir palaidotas 
Izraely.

Darbininkas

ORAS NETOLIMAI 
ATEIČIAI

Gilūs cikloniniai sūkuriai, 
kurie buvo pastebėti jauni
mo kongreso salėse, kukliai 
apsireiškė išeiviškos spau
dos terenoje. Už tai reikš
mingiau apčiuopiami mor- 
čiaus mėnesio nuotaikų an
ticiklonai Laiškai Lietu
viams backyarde. Laukia
mas dolerinių kritulių pot
vynis, lauktas po vasario 
šešioliktosios lietučio, tebu-_ 
vo kuklus upelis, nes pini
gingų kišenių kritulių iš
tekliai nukrypo į operos ir 
operetės daržą. Chicagoj, 
Halsted Street rajone, te
bedunda "tam tam” prime
nantieji griaustiniai ir to 
reiškinio akivaizdoje Phila- 
delphijos veikėjai vaikšto, 
su skiečiais prijungę prie 
jų rankenų, dėl visa ko, por
tatyvius žaibolaidžius. Tem
peratūros kaita nekieno že
mėje, tai yra žemėje tarp 
reorganizuotos ir organi
zuotos bendruomenių, pa
siekė dezorganizuotą stovį, 
grasindama gvatemališko 
stiprumo, 15 Richterio ska
lės, žemės plutos drebėjimu. 
Visiška šlapdriba kultūrinio 
veikimo šalpoj. "Laisvės” ir 
"Vilnies” rajonuose pastovi 
raudona pašvaistė. "Akira
čių” erdvėj gausūs tautinės 
drausmės buldogo krituliai 
ant Maplewood gatvės hid
rantų.
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Verikaičio ir Strimaičio
DAINI1 POPIETĖ CHICAGOJE

Š. m. kovo 21 d. Chicago
je, Jaunimo centro salėje, 
Margučio radijo valandėlės 
vedėjas Petras Petrutis su
ruošė dviejų dainininkų 
koncertą.

Pirmą kartą scenoje už
girdome tenorą Rimą Stri
maitį ir jau kelis kartus 
girdėtą baritoną Vaclovą 
Verikaitj, abu gyvenančius 
Kanadoje.

Balso pajėgumo atžvilgiu 
jie skirtingi. Verikaitis nuo 
pat jaunystės kultivuoja 
dainavimą ir šiai meno sri
čiai pašvenčia savo gyve
nimą. Jis turi gerą muziki
nį išsilavinimą. 1935 m. 
baigė Toronto konservatori
ją Kanados operos kompa
nijoje atliko solo partijas 
oporose Tosca, Manon, Už
burtoji fleita, Madam But- 
terfly ir kitose. Dainuoda
mas koncertuose ir opero
se, įgijo nemaža patirties 
vokalinėje ir vaidybinėje 
srityje. Scenoje jaučiasi 
laisvas. Jo balsas bosas ba
ritonas skamba pajėgiai ir 
sultingai, tik vietomis gir
disi duslesni tonai. Ypač 
skambios baritoninio pobū
džio aukštesnės gaidos. 
Laisva balso technika lei
džia jam šauniai pasireikš
ti sunkesniuose kūriniuose.

Mūsų lietuviškos operos 
solistų paįvairinimui ir pa
kaitai, jis būtų labai pagei
daujamas menininkas.

Strimaičio lyrinis, bei 
canto tenoras vietomis pra
skamba efektingai ir malo
niai. Po ilgesnės balso stu
dijų pertraukos, jis dabar 
deda nemažą pastangų bal
so tobulinimui. Tačiau jo 
pastangos ir galimybės am
žius gali riboti.

Anksčiau jis mažiau do
mėjosi dainavimu. Tik po 8 
metų pertraukos šį meno 
sritis vėl patraukė jo dėme
sį. Toks antraeilis dėmesys 
negalėjo neatsiliepti į balso 
lavinimą ir dainavimo pajė
gumą. Ir dabar dar šalia tie
sioginio darbo dainavimas 
jam yra antraeilis reikalas.

ANTANAS NAKAS

Labai gaila, kad likijnas 
jam nelemia ištobulinti tu
rimą talentą, prigimties da
vinius ir tapti neeiliniu dai
nininku, kurių mes turime 
taip mažai.

Koncerto programa buvo 
mišri. Nuo liaudies dainelių, 
estradinio pobūdžio dainų 
iki operų arijų. Kelias mar
gas daug ką vyliojantis. 
Programa buvo paįvairinta 
duetais. Kai kurie jų, pav. 
"Oi lekia, lekia gulbių pul
kelis’* Čiurlionio, žaismingi 
ir labiau bravūriški ”Stok 
ant akmenėlio”, ”Vai tos 
žuvys” J. Juozapaičio, kiti 
duetai nesukėlė didesnio su
sidomėjimo. Solistams at
skirai dainuojant pasitaikė 
labiau patrauklių dainų, 
įstrigusių į klausytojų at
mintį.

Verikaičio solo padainuo
tos trys Jakubėno dainos: 
"Sutemo naktis”, "Plaukia 
antelė”, ”Liūdnas eilėraš
tis" rečiau girdimos kompo
zicijos, kurias solistas pa
dainavo sultingai skamban
čiu baritonu, gera frazuotė 
ir jautriu eilėraščių teksto 
supratimu. Verdi arija iš 
operos "Macbeth” ir arija 
iš Planųuett’o operetės Kor- 
nevilio varpai" parodė Ve
rikaičio operinio dainininko 
nuosaikią bravūrą (techni
ka, virtuoziškumas), suge
bėjimus. Netruko šose kom- 
pozicjose ir duslesnių gai
dų, kurios tačiau negadino 
interpretacijos gerų savy
bių.

Nemažas dėmesys buvo 
skirtas visiškai nei čia, nei 
Lietuvoje negirdėtai Juozo 
Naujalio dainai ”0 neverk 
motušėlė", kurią galima 
priskirti prie balidinės for
mos dainų neįprastų Nau
jalio kūrybai. Ji ilgesnė už 
kitas to kompozitoriaus dai
nas ir ją galima priskaity- 
ti (jeigu tai yra Naujalio 
kompozicija) prie vėlesnio 
laikotarpio kompozitoriaus 
darbų, kuri galėjo būti ne
spausdinta ir palikta rank
raščiuose su kitomis to 

kompozitoriaus ir solo dai
nomis ir tik dabar Lietuvo
je surasta ir išvydusi pla
tesnį pasaulį.

Strimaičio pirmoje kon
certo dalyje padainuotos A. 
Bražinsko "Ugnelė”, B. 
Dvariono "žvaigždutė" ir S. 
Šimkaus "Ne margi saka
lėliai" dainos nesukėlė ypa
tingo dėmesio, tačiau E. 
Toseli Serenada, E. Lalo 
arija iš operos ”Le roi d’ys” 
ir P. Tosto "Tave nebemy
liu" buvo atliktos labai šil
tai, muzikaliai su gera dik
cija ir bei canto balso sub- 
li ir Tosti estradinės muzi- 
tilumu. Kompozitorių Tose- 
kos pobūdžio dainos labai 
atitiko solisto charakteriui 
ir vokalinio pobūdžio turi
miems daviniams.

Koncertą abu solistai už
baigė J. Juozapavičiaus bra- 
vuriniu duetu "Vai tos žu
vys".

Solistų dikcija gera. Sce
noje laikysena judri, gyva 
ir neperdėta. Abiem solis
tams muzikaliai akompana
vo Jonas Govėdas.

IŠ papratimo į "didžiųjų” 
eiles solistų dar nerikiuoki
me ir vainikų nepinkime. 
Lauksime jų tolimesnės vei
klos. Atsidėkoti suskubsi
me. Sekdami Goete dabar 
dar galime pasakyti, kad 
lengviau nupinti vainiką, 
negu rasti jam vertą galvą.

• Lietuvių Opera Chica
goje, minėdama savo dvide
šimtmetį ir kartu JAV Bi- 
centennial, kviečia visus bet 
kada Operoje dainavusius 
solistus ir choristus, visus 
joje dirbusius įvairiose pa
reigose ir visą lietuvių pla
čiąją visuomenę iš visų 
JAV miestų ir Kanados 
ruoštis atvykti į Chicagą ir 
dalyvauti trijų lietuviškų 
operų pastatymo spektak
liuose.

Yra statomos šios operos: 
Kačinsko "Juodas Laivas”, 
Gaidelio "Gintaro šaly” ir 
Marijošiaus "Priesaika”.

Spektakliai įvyksta ge
gužės 8, 9, 15 ir 16 dieno
mis. Bilietus jau dabar gali
ma užsakyti paštu. Jie bus 
išsiųsti pagal užsakymo ga
vimo eilę. Jų kainos — par
teryje: 12:50, 10, 8, 6 ir 
balkone: 11, 7.50 ir 5 dol. 
Užsakant paštu, prašome 
pažymėti spektaklio datą ir 
čekį siųsti šiuo pavadinimu 
ir adresu: Lithuanian Ope
ra, 6905 So. Artesian Avė., 
Chicago, III. 60629.

AUKOKITE TAUTOS FONDUI
Prašome iškirpti ir pasiųsti su Jūsų auka.

Lietuvai ir pavergtai lietuvių tautai gelbėti aukoju $................
Vardas ir pavardė ..........................................................................

Pilnas adresas ................................................................................

Aukas prašau siųsti:
Lithuanian National Foundation, Ine.
64-14 56th Road
Maspeth, N. Y. 11378

Detroito
KULTŪROS KLUBO 

SUSIRINKIMAS
Susirinkimas įvyko šv. 

Antano parapijos patalpose 
kovo 21 d. Atidarė klubo 
pirmininkas Antanas Mus
teikis ir jį pravesti pakvie
tė Joną Švobą pirmininku ir 
Vincą Tamošiūną sekreto
riumi. Susirinkime dalyva
vo 26 klubo nariai.

Klubo veiklos metinius 
pranešimus padarė: pirmi
ninkas A. Musteikis, vice
pirm. St. Kaunelienė, ižd. 
Juoz. Augaitis ir revizijos 
komisijos aktą perskaitė 
Alfa Gilvydis.

Metų bėgyje Kultūros 
klubas vienas arba susidė
jęs su kitomis organizaci
jomis atliko daug svarbių 
darbų.

Vicepirmininkė St. Kau
nelienė papildė A. Mustei
kio pranešimą. Jos pasaky
mu Kultūros klubas daly- 
vaulamas etninių grupių 
festivalyje ir Tarptautinia
me Institute pelno nepada
rė, bet labai gerai reklama
vo Lietuvą ir lietuvius. Pra
šė daugiau domėtis Tarp
tautiniu Institutu ir tapti 
jo nariais.

Finansų pranešimą pada
rė ižd. Juozas Augaitis. Klu
bo kasoj yra 1922,81 dol.

Revizijos aktą perskaitė 
Alfa Gilvydis. Pranešimai 
buvo priimti ir valdybai už 
gerai atliktus darbus pa
reikšta padėka.

Į Kultūros klubo valdybą 
perrinkti tie patys žmonės: 
Antanas Musteikis — pir
mininku, Rožė Bilaitienė, 
Stefa Kaunelienė, Lidija 
Mingėlienė ir Jonas Švoba
— vicepirmininkais, Vincas 
Tamošiūnas — sekretoriu
mi, Juozas Augaitis — iždi
ninku ir Algis Vaitekaitis 
valdybos nariu. Revizijos 
komisija: Alfa Gilvydis — 
pirmininkas ir Joana švo- 
bienė ir Kazys Sragauskas
— nariai.

Lietuvių bicentennial ko
mitetui, klubas paskyrė 100 
dol.

Jurgis Baublys atstovas 
įvairiuose komisijose refe
ravo apie atvykstančius į 
Detroitą Jurašus ir apie su-

lietuviai
karną filmą, kuris bus paro
dytas televizijos 2-me ka
nale. Juo rūpinasi dr. Algis 
Barauskas.

Susirinkimui pasibaigus 
turėjome kavutę.

★
Jūrų šaulių "švyturio” 

kuopos susirinkimas įvyko 
kovo 21 d. šv. Antano para
pijos kavinės patalpose. Su
sirinkime dalyvavo 40 na
rių. Atidarė kuopos pirmi
ninkas Alfa Šukys ir jam 
pravesti pakvietė: pirmi
ninku Antaną Sukauską ir 
sekretoriumi Vincą šarką. 
Pranešimus padarė pirmi
ninkas Alfa šūkis, finansų 
sekretorius ir iždininkas 
Vincas Rinkevičius, stovyk
los komendantas Stepas 
Lungys ir moterų sekcijos 
vadovė Angelė Šukienė. At
stovais į šaulių suvažiavi
mą balandžio 24 d. Toronte 
Kanadoje važiuoja: Alfa 
Šukys, Angelė Šukienė, Vin
cas Rinkevičius, Antanas 
Sukauskas, Petras Bitleris, 
Emilija ir Stepas Lungiai, 
Jonas Balsys ir Klemensas 
Urbšaitis.

FLORIDA
SPARČIAI DIDĖJANTI 

KOLONIJA
Š. m. kovo mėnesio pra

džioje į Juno Beach vasar
vietę, nuolatiniam gyveni
mui persikėlė iš Washing- 
tono Johana Puodžiūnienė. 
Jos jau senokai į čia atvyk
stant laukė jos senoji bičiu
lė V. Aušrotienė. B. ir V. 
Aušrotai čia gyveną nuo 
1974 m. pavasario.

Į šią apylinkę persikelia 
nuolatiniam gyvenimui iš 
New Yorko Bronė ir Bro
nius Oniūnai, kurie Maspe- 
the jau pardavė savo erd
vius namus ir Juno Beach, 
prie Atlanto kranto, nusi
pirko ištaigią rezidenciją.

Taip pat ir iš Clevelando 
į Juno Beach netrukus per
sikelia pastoviam įsikūri
mui Michalina ir Stasys 
Slabokai. Juodu taip pat jau 
užpirko sau gražią reziden
ciją prie pat gaivinančio 
Atlanto kranto.

COLORADO
40 acres $9,750.00! Beau- 

tiful COLORADO high 
mountain valley. Best hunt- 
ing & fishing area. $95 
down, $95 monthly 6% int- 
erest. Owner 806-376-8690.

TOOL & DIE 
REPAIRMAN

New Company moving Into the city 
require« tool and die repairman. Ex- 
perience in building or repairing of 
automotive stamping and metai mold* 
ing trim diea. Apply in person from 
9 a. m.-12 noon.

ALTA TOOL
1015 Spruce St.
Detroit, Mich.

(13*16)
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CHICAGOS LIETUVIŲ 
GYVENIMAS
Lietuvių Tautinių Namų 

narių susirinkimas įvyko š. 
m. kovo 20 d. savoje pasto
gėje. Susirinkimų atidarė ir 
jam vadovavo ilgametis val
dybos pirmininkas inž. Jo
nas Jurkūnas, sekretoriau
ti pasikvietęs Oskarą Kre
merį. Tai 4-tas susirinkimas 
savoje pastogėje ir devin
tas nuo įsisteigimo.

Pirmininkas J. Jurkūnas 
prisiminė apie narių kaitą: 
16 narių iškeliavo amžiny
bėn, dalis persikėlė į palan
kesnes gyvenimo sąlygas, 
kiti yra ligų prispausti. Di
rektorių Tarybos prezidiu
mo du nariai: pirm. gen. 
Mikas Rėklaitis yra ligoni
nėje, o dr. Juozas Bartkus 
jau ilgesnį laiką serga ir 
šiuo metu gydosi namuose. 
Valdyba neteko energingo 
valdybos nario inž. Alberto 
Vengrio. Jo ir kitų mirusių 
narių atminimas pagerbtas 
susikaupimo minute.

Pirmininkas pažymėjo, 
kad yra tęsiamos kultūrinės 
popietės, nors lankytojų 
skaičius po truputį mažėja. 
Popietės rengiamos kartu 
su Moterų Federacijos Chi
cagos klubo valdyba.

Valdyba ir direktoriai te
besidairo ir į kitus objek
tus, jei pasitaikytų tinkami 
ir prieinamomis kainomis. 
Toks vienas objektas buvo 
atsiradęs, bet valdyba nesi
ryžo užtraukti pusės milir 
jotio skolą.

Finansų apyskaitą, kuri 
visiems nariams buvo iš
siuntinėta, paaiškino iždi
ninkas Juozas Andrasiūnas. 
Dėl recesijos ar kitų prie
žasčių, nors apyvarta ir ne
sumažėjo, bet pelnas yra 
šiek tiek mažesnis. Kasoje 
paaugo grynų pinigų pozi
cija ir jais lengvai būtų pa
dengiama turima banke pa
skola. Skola nesiskubinama 
likviduoti, nes apyvartai 
reikia grynų pinigų.

Turtą sudaro namai ir S 
akrų sklypas Willow 
Springs. Nominalinė turto 
vertė, atskaičius amortiza
ciją, sudaro 110,6659 dol., 
bet faktiška vertė būtų 
daug didesnė. Nariams sko
la siekia 71,000 ir bankui 
25,350. Gryno pelno gauta 
4,500 dol. Stambesnė auka 
1000 dol. paskirta "Vilties” 
draugijai, atstatyti sudegu
siems namams ir spaustu
vei.

Administratorius Bronius 
Kasakaitis, supažindino na
rius su salės nuomavimo 
galimybėmis ir gaunamo
mis pajamomis. Lietuvių 
organizacijų veikla silpnė
ja ir retas parengimas pil
nai užpildo salę. Dabar jau 
daromi ir mažesni rengi
niai, nors jie, suprantama, 
mažiau ir pelningi. Pakilu-

ANTANAS JUODVALKIS

sios maisto produktų ir pa
tarnavimų kainos, lemiamai 
prisidėjo prie mažesnio pel
no sudarymo, nes stengtasi 
nuomos kainos nekelti.

Stambesnių remontų ne
daryta, tik salės šokių aikš
telė perkelta į vidurį. Nuo
latinių tarnautojų neturi
ma ir stengiamasi apsieiti 
sava talka, išskiriant sa
vaitgalinius renginius. In
ventorius ir namai yra ge
ram stovyje ir stengiamasi 
tokius juos išlaikyti.

Po pranešimų J. Jurkū
nas gaspadoriškai apžvelgė 
namų stovį, palygino su ki
tų metų apyvartomis ir pri
ėjo išvados, kad stovima 
geram kelyje. Namai nesie
kia didelių pelnų, bet sten
giasi patarnauti lietuviškai 
visuomenei, čia randa pa
stogę įvairių organizacijų 
susirinkimai, čia repetuoja 
neolituanų tautinių šokių 
grupė ir Valeišaitės išraiš
kos šokėjai.

Dėkojo direktoriams ir 
valdybos nariams už įdėtą 
darbą, o visiems nariams už 
paramą. Išskirtiną padėką 
Dareiškė iždininkui J. An- 
drašiūnui ir administrato
riui Br. Kasakaičiui. kurie 
nuolat ir be jokio atlvgini- 
mo prižiūri namus ir jais 
rūpinasi, kaip savais.

Diskusijų metu iškilo 
klausimų ir pasiaiškinimų 
dėl pateiktų apyskaitų ir 
pranešimų. Juos paaiškino 
valdybos nariai. Visų bend
ra nuomonė buvo, kad ne
verta ieškoti didesnių pa
statų, o tenkintis šituos tin
kamai išlaikyti.

Jaunimas nesidomi lietu
vių veikla ir nelanko lietu
vių susirinkimų, tad ir vy
resniųjų išaugintas turtas 
nebus kam palikti. Vyres
niesiems namai pakankamai 
erdvūs ir pilnai patenkina 
jų poreikius. Buvo norinčių 
įsigyti plataus masto kul
tūros centrą, bet tai tik ge
rų norų svajonė.

Kaziui Kasakaičiui pasiū
lius, susirinkimas pateiktas 
apyskaitas patvirtino ir pa
reiškė valdybai nuoširdžią 
padėką.

Pirmininkas pranešė, kad 
Namų direktorijatą sudaro; 
12 susirinkimo rinkti ir 5 
organizacijų skirti direkto
riai. Kas metai pusė direk
torių yra perrenkama. Šiais 
metais dviejų metų kaden
cijas baigė deleguoti: L. 
Tautinės S-gos — Jonas 
Jurkūnas, Akademinio Sam
būrio — Antanos šošė, Neo- 
Lithuanijos — Algis Mo
destas ir šeši susirinkimo 
rinkti direktoriai. Minėtos 
organizacijos baigusius ter
miną direktorius perdelega- 
vo naujam 2 metų terminui. 
Susirinkimui beliko išrink-

Lietuvių Tautinių Namų susirinkimo prezidiumas. M. Valiukėnas skaito praeito susirin
kimo protokolą. Prie stalo sėdi Oskaras Kremeris ir LTN valdybos pirm. inž. Jonas Jurkūnas. 
Apačioje dalis susirinkimo dalyvių. K. Pociaus nuotraukos

ti 6 direktorius. Nominaci
jų komisijos vardu Petras 
Vėbra pranešė, kad visi di
rektoriai sutiko vėl kandi
datuoti 2 metų terminui, 
būtent: dr. J. Bartkus, N. 
Juškus, K. Pocius, A. Traš
ka, V. Uznys, dr. A. Ramo
nas ir P. Vėbra. Susirinki
mas savo kandidatų nepa
siūlė ir visi vienbalsiai buvo 
perrinkti. Į mirusio A. Ven
grio vietą, vienų metų ter
minui išrinktas M. Valiukė
nas.

Susirinkimas užtruko po
rą valandų, buvo sklandžiai 
pravestas ir visi reikalai iš
spręsti.

Akt. Zita Visockienė atlie
kant meninę programą.

K. Pociaus nuotr.

Susirinkimui pasibaigus, 
dalis dalyvių išskubėjo par
sivežti antrųjų pusių, kad 
suspėtų į numatytą vaka
rienę, o kita dalis tarpusa

vyje šnekučiavo ir svarstė 
tautinių namų reikalus.

Namų administratorius 
Br. Kasakaitis, stengėsi vi
sus sutalpinti, o jo šeimi
ninkės — pavaišinti. Po 
puikios vakarienės, aktorė 
Zita Kevalaitytė-Visockienė 
paskaitė Bronio Railos ”Tu- 
baiforų klubą”. Rašinys ak
torės vaizdžiai perduotas, 
tiko šiam pobūviui ir visus 
gerai nuteikė. Aktorė susi
laukė šilto susirinkusiųjų 
įvertinimo.

TARPTAUTINIO MASTO 
MUZIKAS CHICAGOS 
JAUNIMO CENTRE

Cleveland Statė univer
siteto piano skyriaus vedė
jas, tarptautiniai žinomas 
piano koncertų virtuozas 
pianistas Andrius Kuprevi
čius šį šeštadienį, balandžio 
4 d. atvyksta į Chicagą ir 
duos piano rečitalį Jauni
mo centre 5 vai. p. p.

Kokio lygio ir garso yra 
pasiekęs pianistas Andrius 
Kuprevičius, rašo ”The New 
York Times”, ”Los Angeles 
Times”, Clevelando ”The 
Plain Dealer”, Los Angeles 
”Daily News” ir kitų di* 
džiųjų amerikiečių dienraš
čių muzikos kritikai po jo 
koncertų žinomiausiose tų 
miestų salėse, kuriose vyks
ta geriausių muzikų koncer
tai.

Bet visgi pianistui And
riui Kuprevičiui priklauso 
ne tik JAV miestų orbita. 

Jis irgi yra atlikęs pagar
sėjusius piano koncertus 
Venezueoloje, Urugvajuje, 
Brazilijoje, Argentinoje ir 
kitur.

Įdomiu sutapimu seniai 
jo lauktas rečitalis Chica
goje rengiamas ne kurios 
mūsų pagrindinės organiza
cijos, bet institucijos, auk
lėjančios jaunimą ateities 
tautinės lietuvių bendruo
menės eilėms papildyti. Bū
tent, Dariaus ir Girėno li
tuanistinės mokyklos tėvų 
komiteto.

Atsiliepdamas apie busi
mąjį koncertą, minimas mo
kyklos tėvų komitetas pa
stebi : "Koncertą rengiame 
anksti — 5 vai. p. p., kad 
jame lengviau galėtų atsi
lankyti žmonės važiuoją 
autobusais ir taip pat, kad 
tėvai galėtų'atsivesti vyres
niuosius moksleivius, ku
riuos būtų labai naudinga 
supažindinti su geros muzi
kos koncertu. Pianistas yra 
tam paruošęs puikią pro
gramą iš Mozarto, Beetho
veno, Ravelio, Šopeno muzi
kos, susilaikydamas nuo il
gesnių ir nuobodesnių kūri
nių”.

Tad šio šeštadienio kon
certas Chicagoje pademons
truos ne tik aukštą muziki
nę techniką bei kultūrą, bet 
taip pat turės ir auklėja
mos — pedagoginės reikš
mės. Tikėkime, kad į jį gau
siai atsilankys jaunesnioji 
ir pati jaunoji lietuviu kar
ta. VI. B.



Nr. 14 — 12

Išeivijos lietuviukų Odisėja

PERU DEBESYS
Jūratė Statkute - de Rosales

Įvažiuoti į Peru nėra len
gva. Reikėjo užpildyti blan
kus, daryti smulkią veža
mos valiutos deklaraciją. 
Muitinėje mus kratė taip, 
kad galvojome, jog netru
kus sargybiniai pradės ma
šinos motorą ardyti ir kiek
vieną šriubelį atskirai leis
ti per X-rays aparatą.

Pagaliau, apie 11 vai. ry
to išvažiavome iŠ muitinės 
ir nesustodami paspaudėme 
gazą tiesiog į sostinę Limą. 
Keliavome ištisai 30 valan
dų, tik trumpam sustodami 
benzino įpilti, ką atsigerti 
ar užkąsti.

— Nemanykite, kad mes 
sustodavome gražiuose res
toranuose, — šyptelėjo 
Aras. — Pakelės užeigos 
yra mažos kaimo krautuvė
lės; jose randasi ūkinin
kams reikalingos prekės, o 
maisto, jei kartais yra, tai 
dažniausiai užsisenėjusio, 
nešviežio. Pirkdavome (kai 
gaudavome) duonos, sūrio, 
vaisių, atsigerdavome ką 
nors ir ... atgal į mašiną. 
Vairavome mudu su Rimu 
pasikeisdami: vienas vai
ruoja, antras miega. Mer
gaitės šeimininkavo ir tvar
kėsi mašinoje kaip savuose 
namuose. Kelias buvo geras 
ir lygus, kairėje driekėsi ne
sibaigianti dykuma, dešinė
je dažnai matydavome Ra
mųjį Vandenyną. •

Limoje, Peru sostinėje, 
oras buvo apsiniaukęs, visą 
miestą dengė sunkūs debe
sys. Vėliau sužinojome, kad 
toks oras Limoje esti išti
sus metus — saulė ten tik 
retkarčiais teprasiskver- 
bianti pro nuolatinius de
besis. Miestas mums pasi
rodė liūdnas, niūrus.

— Turėjome su savim 
vieno lietuvio įstaigos ad
resą, žinojome, kad jis ten 
esąs direktoriumi. Aras ir 
Angelytė paliko mašinoje, 
mes dviese išlipome mūsų 
tautiečio paieškoti.
-Įstaiga buvo labai graži, 

o mes spinduliavome pra
■ ■

Dažniausiai sutinkama susisiekimo priemonė.

kaitų per trisdešimties va
landų kelionės dykuma ir 
pajūriu. Mes patys ir mūsų 
rūbai buvo plėmais apkli
juoti smėlio ir salitro miši
niu. Prieš įeidami, bandė
me susišukuoti, bet kad tos 
šukos nelindo. Rimas buvo 
dvi dienas nesiskutęs, o pas 
jį auga labai juoda barzda. 
Na, nežiūrint mūsų gana 
plėšiškos išvaizdos, po pir
mo nustebimo ir kelių pa
aiškinimo žodžių, buvome 
gražiai priimti. Deja, tuo
jau pamatėme, kad nelaiku 
pataikėme;

— šiandieną yra metinės 
nuo mano uošvio mirties. 
Pagal čionykštį paprotį, tu
rėsime gedulingas mišias ir 
teks priimti su vakarienę į 
mišias atėjusius žmones. 
Mano žmona šiandieną yra 
labai užimta, nes ateis daug 
svarbių asmenų, ir, be to, 
pas mane namuose randasi 
suvažiavę žmonos artimie
ji, — aiškino mums lietuvis 
limietis.

Padėkojome, kad mus* 
priėmė pakalbėti ir kėlėmės 
išeiti, bet mūsų tautietis 
mus užlaikė dar gerą pus
valandį.

Pasikalbėjimas buvo sa
votiškas. Mes užsiminėmė 
apie kongresą. Mūsų tau
tietis mums pasakojo apie 
savo reikalus, namą, vasar
namį pajūry, šeimos padėtį.* 
Gal jis priklausė tai kartai, 
kuriai teko didelius sunku
mus pakelti, iki prisitaikė 
ir įsikūrė naujuose kraš
tuose. Mes tuose kraštuose 
esame gimę, mums įsikurti 
nereikia: mūsų problemą 
yra išlaikyti mumyse ir ap
link mus lietuvišką liepsne
lę. Jo generacijos žmonės 
daug dirbo, kad įgyti socia
linį ir piniginį statusą — o 
mums šiuo metu nuvažiuoti 
į kongresą buvo svarbiau, 
negu prakaituoti dėl diplo
mų, kuriuos mes vistiek 
anksčiau ar vėliau gausime.

Jis norėjo mums padėti. 
Prirodė viešbutį, valgyklą,
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Pietų Kolumbijoje mažame miestelyje.

• r?'

sidabro daiktų krautuvę. 
Atsisveikinome ir išėjome 
iš gražiosios įstaigos.

Prirodytas viešbutis pa
sirodė esąs visai ne mūsų 
kišenei. Peru Automovil 
Touring Club, mums reko
mendavo mažą, pigų pen
sioną, kurio šeimininkė mus 
labai rūpestingai priėmė. 
Išsimaudėme, nuostabiai 
skaniai pavalgėme, šeimi
ninkės dukra mus pakvietė 
apžiūrėti miestą. Su ja, jau 
sutemus, nuvažiavome prie 
jūros. Ramusis Vandenynas 
ten mums pasirodė šaltas ir 
labai jau labai neramus.

Patogiai išimegoję, rytą 
vėl išjudėjome į priekį.

PRIEŠISTORINIU LAIKŲ 
"AERODROME”

Iš Limos į Nazča keliavo
me pusę dienos ir Nazcoje, 
senovės paslaptingų civili
zacijų mieste, atsiradome 
apie pietus. Popietį pašven- 
tėme preinkiškų griūvėsiu 
apžiūrėjimui.

Vaikščiojome po vadina
mąjį "inkų aerodromą”, ku
rį išgarsino filmas "Ateities 
Atsiminimai”. Tai yra mil
žiniško dydžio kalnų plokš
tuma, gryni akmenys, su 
išlygintais nepaprastai tie
siais keliais, žeme einant 
nematai jokio piešinio, tik 
eini tais keliais, bet žinojo
me, kad lėktuvu skrendant 
ir žiūrint iš didelio aukščio, 
čia pasirodo geometrinės 

figūros ir gyvių piešiniai. 
Niekas nežino, kas tą bery- 
bę plokštumą išlygino, kas 
ir kada tas akimi nuo že
mės neaprėpiamas figūras 
išraižė. Piešiniai vaizduoja 
įvairius paukščius. Keliai 
niekur neveda: jie staiga 
užsibaigia, kaip aerodromo 
"landing strips”.

Danutė: Jausmas ten 
vaikščiojant yra labai keis
tas. Pradedi žmogus galvo
ti, kas čia galėjo būti — o 
vietos yra visoms fantazi
joms, nes logiško paaiški
nimo tokiam dalykui nėra. 
Vietovės aukštis, plokštu
mos didis (akis jos negali 
apimti), visiškas augalų 
trūkumas, neįsivaizduoja
mas kelių lygumas akmeny
je — visa tai labai veikia 
nuotaiką ir vaizduotę.

Angelė Mažeikaitė

— Mudvi su Danute ra
dome tarp akmenų dvi puo
dų šukes, — karštai įsiter
pė Angelytė. — Aras juokė
si, sakė, kad koks girtuok
lėlis čio kukurūzų degtinę 
gėrė ir ąsotį sudaužė, bet 
mes tam netikime. Rimas 
su mumis ilgai šukes apžiū
rinėjo, ir jis rimtai susido
mėjo.

— Nakvojome Nazcoje 
mums jau įprastu būdu: jie 
palapinėje, mes mašinoje. 
Savijauta pas visus buvo 
keista, ilgai negalėjome už
migti, — pasakoja mergai
tės.

— Ne dėl savijautos, q. 
dėl kas 15 min. pro šalį va
žiuojančių sunkvežimių ne

galėjome užmigti, — paaiš
kina Aras, kuris prie ”savi- 
jautų” yra mažiau linkęs 
negu mergaitės.

(Bus daugiau)

STUDENTŲ VEIKLA

• Lietuvių studentų klu
bas Northern Illinois Uni
versitete, vadovaujamas Ri
manto Genčiaus, suorgani
zavo Vasario 16 proga žygį 
supažindinti DeKalb, III. 
apygardos kunigus ir tikin
čiuosius apie religijos per
sekiojimą Lietuvoje. Virš 
pusę visų DeKalb apygar
dos šventovių parėmė jų žy
gį. Apie 16,000 žmonių gir
dėjo apie lietuvių tikinčių
jų problemas Lietuvoje.

• Omahos liet. stud. klu
bas, vadovaujamas Danguo
lės Antanaitytės, ruošia pla
nus Studentų Stovyklai, ku
ri įvyks netoli Omahos rug
piūčio pradžioje.

• "Lituanus” žurnalas 
turėtų būti žinomas kiek
vienam lietuviui studentui. 
ŠALSS išsiuntė studentams 
blankus užsisakyti žurnalą.

• Bostono liet. stud. klu
bas vadovaujamas Mariaus 
žiaugros, ruošia Jaunimo 
Velykinius šokius.

• Chicagoje liet. stud. 
klubas ruošia Pabaltiečių 
jaunimo studijų savaitgalį 
spalio pabaigoje. Temos: 
JAV — užsienio politika, 
Amerikos kultūros ir etni- 
nios kultūros konfliktas ir 
etninis švietimas.

HELP WANTED
Expanding Screw Machine com- 
pany in northwestern Ohio needs 
automatic screw machine oper
atore and set-up men. Mušt be 
able to sėt up work from blue 
prints & close tolerance.
High wage8 for qualified people 

Mušt have experience 
Apply or call

Mid-City Products Ine. 
Statė Rt. 18 

Sherwood, Ohio 43556 
1-419-899-2158

(14-15)

SECRETARY
Experiericed only. Good short 
hand and typing skills neces- 
sary. Accurate record keeping 
and detail work involved.

MID-AMERICA STEEL
7306 Bessemer 

Cleveland, Ohio 44127 
216-341-4900
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Žmogus, kuris stengiasi išlaikyti 
ateičiai lietuvių kultūrinį archyvą

Pasukus iš pagrindinio 
vieškelio vedančio i Kento 
universiteto miestą, siauru 
kaimo keliu, pro atvirus lan
gus veržiasi malonus, svaigi
nantis pušų sakų kvapas. Va 
žiuojame vingiais, pro ku
riuos prabėga šakotos eglės, 
o už jų didelis vaismedžių so
das. Dar pavasario nepalies
tos obelų šakos stiepiasi i ko
vo saulėta dangų. Pagaliau 
sustojame ties nedideliu 
namu, primenančiu lietuviš
ką sodybą.. Dvi didelės bal
tos žąsys, iškėlusios plačius 
sparnus, su įtarimu vaikšti
nėja aplink svečius. Suloja 
šunys. Griežtas šeimininko 
balsas juos nuramina: Perku 
nai, Mergele, Dama - nutilki
te! Anapus namo sidabriniu 
atspalviu tyvuliuoja ežeras, 
apsuptas nuožulniais kran
tais. Senos, iškerojusios pu
šys šlama savo amžina pa
slaptinga kalba, tarsi ‘Anykš 
čių Šilelio* dvasia būtų persi
kėlusi per Atlantą j ši ramų, 
Kūrėjo ranką primenantį, 
bet didmiesčio triukšmo ne
paliestą kampelį. Pro stikli
nes gonkų duris matau daili
ninko rankos prašantį vaiz
dą: už stalo sėdi patraukli 
Madonos veidu moteris. 
Ant jos kelių maža gelton
plaukė mergytė žaidžia su lė 
lyte, o motina glosto mažytį 
šunelį, kuris glaudžia savo 
tamsią galvytę jos baltame 
delne. Įėjus į vidų, jaučiu 
malonų degančio medžio ir 
šviežiai iškeptos duonos kva 
pus. Gili ramuma, uždarius 
duris į lauką, negali būti su
drumsta nei žmogaus juoko, 
nei vaikų klegesio. Gyvena
majame kambary originali, 
senoviška geležinė krosnis 
skleidžia malonią, natūralią 
šilimą. Seniai pamirštas su
pleškėjusios žiežirbos vaiz
das ir ramus gyvos ugnies 
šnerėjimas taip nuostabiai 
derinasi su suvenyrais, lietu 
viškais puošmenimis ir kny

Prof. Cadzows’ šeima.

Aurelija Balašaitienė

gomis apkrauta aplinka.
John F. Cadzow, Kento 

universiteto profesorius, ir 
jo šeima pamilo gamtos ap
suptą ramybę, kurioje taip 
lengva mąstyti, kurti, mylė
ti ir gyventi. Dr. John F. Ca 
dzow išveda savo lietuvišką 
kilmę iš jau Amerikoje girnų 
sios savo motinos Lankuty- 
tės, kurios tėvai prieš dauge 
lį metų imigravo į Ameriką 
iš Kaišiadorių apylinkės: jo 
tėvas yra škotas. Būdamas 
dar vaiku, jis pramoko lietu
viškai iš savo motinos. Nežiū 
rint to meto nepalankios eu
ropiečių kilmės šeimoms ap
linkos, jaunasis Cadzow iš 
prigimties domėjosi Lietuva 
ir savo kilmės šaknimis. Dar 
pirmose gimnazijos klasėse 
Niagara Falls jis ieškojo kny 
gų apie Lietuvą, suradęs jų 
tiktai dvi, kurias jis nuodug
niai išstudijavo. Jau paau
gus, besilankydamas Michi
gano valstijoje savo dėdės 
ūkyje, jis turėjo progos dau
giau kalbėti lietuviškai. Nuo 
ankstyviausios vaikystės die 
nų, dėl jam pačiam nesupran 
tarnų priežasčių, jis savo vi
są intelektualinį dėmesį kau
pė į Lietuvos gyvenimą, jos 
istoriją, kultūrą, ir ypatingai 
į lietuvių imigracijos į Ame
riką faktus. Pasirinkęs uni
versitete studijuoti Rytų Eu 
ropos ir Rusijos istoriją, 
kuri taip glaudžiai susijusi 
su Lietuvos, profesorius Ca- 
dzow padėjo pirmuosius rim 
tus mokslinius pagrindus 
savo gyvenimo didžiajam 
darbui: mūsų istorijos rašy
mui ir mūsų kultūros verty
bių apsaugojimui. Besiruoš
damas magistro laipsniui, jis 
parašė platoką darbą tema 
‘Lietuvos klausimas trečioje 
Rusijos Durnoje*. Vėliau, 
siekdamas daktarato, para
šė disertaciją tema ‘Lietu
vos inkorporavimas į Sovie
tų Sąjungą*. Ieškodamas me
džiagos savo moksliniams 

darbams per eilę metų, pro
fesorius Cadzow ne tik paži
no Lietuvos istorijos didžią
sias problemas, bet priartė
jo prie mūsų tautos charak
terio, nuotaikų, pamilo jos 
kultūrini palikimą ir nutarė 
savo gyvenimo didelę dalį pa 
švęsti to palikimo išsaugoji
mui ir išlaikymui ateinan
čioms kartoms. Paklaustas, 
kas tokiam darbui davė tą di 
dįjį įkvėpimą, jis kukliai pri
sipažino, į tai atsakymo netu ■ 
rįs. ‘Galima laisvalaikį 
sunaudoti ir savo asmeniš
kiems malonumams - ar tai 
būtų golfas, ar žuvavimas, 
ar kokia kita pramoga. Ta
čiau ar nėra pats vertingiau
sias laiko sunaudojimas iš
gelbėjimui senos kultūros?, 
klausimu į mano klausimą at' 
skė jis.

Dairausi po svečių kamba
rį. ant sienos kabo dvi variu 
dengtos sunkios graviūros 
— Trakų Pilis ir porelė tauti
nių šokių šokėjų. Lietuviš
kos plačios juostos viename 
palangės šone tampa fonu 
mūsų tautinei vėliavėlei. 
Ant iš balkių sudarytos suve 
nyru lentynos stovi įmant
riai išdrožinėta lietuviška 
koplytėlė su smūtkelių. Kny 
gų lentynos kraštą dabina 
lietuviškas rankšluostis su 
įaustais žodžiais ‘Lietuva 
tėvynė*. O geležinėje kros
nyje pleški sausos malkos ... 
Virš durų į šalutinį kambarį 
pastebiu pakabintą drožinį, 
kuriame atvaizduojami šeši 
pelėdžiukai. Tai profeso
riaus vyresniosios dukrelės 
rankų darbas, kuriuo ji dau
giau ar mažiau išreiškia vi
sos savo šeimos vieningumą. 
Profesoriaus žmona Mary- 
ann yra ukrainiečių-lenkų kil 
mės jauna moteris, kuri 
netik sugeba šeimininkauti 
tikroje ūkio atmosferoje, la
vinti ir auginti keturis vaiku 
čius, bet taip pat yra savo vy 
ro darbe nepamainoma pade 
jėja ir bendradarbė. Buvusi 
aktyvi Kosmopolitinės Liau
dies šokių grupės šokėja, ji 
savo vyro darbą ir pasišven
timą lietuviškam darbui ne 
tik vertina, bet jame akty
viai talkininkauja. ‘Savo a- 
tostogas praleidžiame kėliau 
darni, ieškodami kapinių su 
lietuviškais užrašais, rinkda
mi brošiūras, ieškodami 
lietuviškų pavardžių telefo
nų abonenetų knygose. Jau 
prie to priėjome, kad vaikai, 
atvesti į kokią nors bažnyčią 
klausia, ar čia dar viena lie
tuviška bažnyčia*.

Keturi vaikučiai - du ber
niukai ir dvi mergytės, ra
miai sukasi apie svečių kojas 
su dideliu entuziazmu talki
ninkaudami, ieškant šeimos 
nuotraukų. Iš tolimesnio pa
sikalbėjimo aiškėja, kad pro
fesorius Cadzow, šalia savo 
profesoriavimo Kento uni
versitete, yra padavęs prašy ’ 
mus Federalinei valdžiai gau 
ti lėšų Etninės kultūros rei
kalams. Kento Universiteto 
patalpose esąs Baltic Room 
yra įrengtas jo pastangomis. 
Rinkdamas medžiagą savo 
daktaratui, jis gavo didelę 
paramą iš Putnamo ‘Alkos’ 
muziejaus, kurį tvarko ir pri 
žiūri Monsinjoras Pranas Ju

Prof. dr. John Cadzow.

ras. Gavęs iš jo vertingus 
knygų ir liaudies dirbinių rin 
kinius, taip pat naudojosi jo 
patarimais tolimesniam me
džiagos telkimui kelionių 
metu - lankyti lietuviškas pa 
rapijas, klubus ir pan.

Viename iš namo šalutinių 
kambarių dr. Cadzow turi 
milžinišką lietuviškų knygų, 
vadovėlių, brošiūrų, progra
mų ir įvairių leidinių rinkinį 
nuo seniausių laidų iki šios 
dienos. Apie jo asmenišką 
rinkinį bus kalbama atskira
me straipsnyje, tačiau jau 
dabar reikia paminėti, kad 
to rinkinio tikslas yra 
išsamus lietuvių emigracijos 
ir Lietuvos istorijos rašy
mas. Atskiroje spintoje jau 
yra visa eilė sugrupuotos me. 
džiagos ir rankraščių, o vie
na lentyna ištisai yra skirta 
medžiagai, surinktai iš lietu
viškų kolonijų pagal valsti
jas. Profesorius Cadzow yra 
aplankęs beveik visas lietu
vių kolonijas, išskyrus Wis- 
consino ir Nebraskos valsti
jas.

Kento Universiteto milži
niškoje, modernioje bibliote
koje jau sutelkti dideli mūsų 
istorijos ir kultūros turtai. 
Ir apie tai bus rašoma atski
rai. Tuo tarpu norėčiau at
kreipti savo tautiečių dėme
sį į tai, kad profesoriaus Ca- 
dzow darbas tarnauja ne 
vien Ohio lietuvių grupei, 
bet visiems lietuviams abi
pus Atlanto. Jis svajoja 
apie mūsų istorijos įamžini
mą ir apsaugojimą tolimes
nėms kartoms tokioje centri 
nėję vietoje, kurios nei ug
nis, nei laikas nepajėgs su
naikinti. Mūsų kultūrinių or 
ganizacijų centrai turėtų 
rimtai susidomėti jo pastan
gomis, padedant rinkti me
džiagą, senas knygas, laik
raščius, gaidas ir tai pristaty 
ti jam.

Iš savo pusės, susipažinus 

su misiją primenančiu jo dar 
bu, supratusi, kiek meilės ir 
pastangų, laiko ir pasišventi 
mo įdėta į darbą, kurio mes 
nepajėgiame patys nei suor
ganizuoti, nei atlikti, norė
čiau į jo asmenį atkreipti vi
sų mūsų kolonijų ir jų kultū
rinių institucijų dėmesį. Tai 
monumentalus užsimojimas, 
kuriam profesorius Cadzow 
turi puikų pasiruošimą, pa
lankias sąlygas ir nepapras
tą idealizmo įkvėptą energi
ją. Padėdami jam, statysi
me savo tautos brangiam pa
likimui nesugriaunamą pa
minklą, kuriam tvirti pagrin
dai jau padėti John F. Ca- 
dzow pastangomis.

• Perkat naują ar varto
tą automobilį? Pasitikrinki
te kiek sutaupysite su Statė 
Farm agento paruošta že
mo procento paskola. Pil
nam automobilių paskolų 
ir draudimo patarnavimui 
kreipkitės pas Kęstutį Gai- 
džiūną, telef. 289-2128.

• SLA 14 kuopos susirin
kimas įvyks balandžio 5 d. 
7 V. v. Lietuvių Namuose.

• Invalidai, žemiau 65 m, 
amž. gali gauti iš RTA ža
lius pasus veltui važinėti 
Clevelando miesto susisieki
mo priemonėmis, šiai kate
gorijai priklauso turintieji 
širdies ligą, akli, protiniai 
atsilikę ir kitokie invalidai. 
Nustatyti jo invalidiškumo 
ar nesveikumo laipsnį gali 
gydytojai ar United Torch 
Service Agentūra. Dėl pasų 
kreiptis į RTA 2 aukšte,, 
Personnel Dept. Office, 
1404 E. 9th St. žalias pasas 
duoda teisę važinėti veltui, 
išskyrus tarp 7-9 vai. ryto 
ir 4-6 vai. p. p.
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STEPONUI NASVYČIUI
mirus, poniai ALDONAI AUGUSTINAVIčIE- 

NEI, dr. ALGIRDUI ir inž. JAUNUČIUI NASVY- 

ČIAMS ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą

Edda ir Algirdas 
L i u t k u s

Atstovu rūmuose, prezidento spec. asistentas etninėms grupėms, ukrainietis 
M.B. Kuropas pasirašo į Čiurlionio aukso knygą. Šalia stovi R.Petrulienė, A. ir 0. 
Mikulskiai ir I. Bublienė.

GRASILDAI ŠLIŪPIENEI

mirus, sūnų VYTAUTĄ ir jo šeimą, giliai užjau

čiame

Renius, Lila ir Audra 
Pažeminai

AUKOS RELIGINEI 
ŠALPAI

šiais metais iki kovo 15 
d. Clevelande Religinei šal
pai aukojo: A. Alkaitis — 
100 dol. Po 50 dol.: kleb. 
kun. B. Ivanauskas, dr. V. 
ir A. Karobliai ir dr. J. 
Kriaučiūnas. Tėvai Jėzuitai 
30 dol.

Po 25 dol.: A. ir E. Gar- 
kai, M. Iešmantienė, dr. E. 
ir B. Juodėnai, dr. V. ir A. 
Mauručiai. Po 20 dol.: dr. 
J. Balčiūnas ir Alf. Kark- 
lius. Po 15 dol.: D. čipkie- 
nė, dr. Pr. Jucaitis, J. ir I. 
Kijauskai, A. Styra ir O. ir 
P. Žilinskai. Po 12 dol.: V. 
ir O. Jokūbaičiai, B. ir O. 
Maželiai ir dr. J. ir I. Stan
kaičiai.

Po 10 dol.: V. Augulytė, 
A. Balašaitienė, J. Budrie
nė, A. C., Kęst. Civinskas, 
A. ir R. Dauper, V. Dautas, 
V. ir I. Degučiai, kun. A. 
Goldikovskis, D. ir G. Ieš
mantai, A. Kasulaitis, L. ir 

Į 4 NAUJOS KNYGOS|
Angliškai: į

į; LITHLANIANS IN AMEK1CA, Dr. A. Kučas .... 86.—
-Į THE BROTHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas 86.— !; 
!’ Lietuviškai: Įi
![ PASAKYTA PARAŠYTA, Picz. A. Smetonos kalbos 810.— 
!; ATSPINDŽIAI ŪKANOSE,

novelių rinkinys, V. Alantas ............................ 6.— !•
]> Visos šios knygos gaunamos pas visus platintojus ir Įi
;! lietuvių enciklopedijos leidykloje į!
<; 395 \V. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS. 02127
![ Tol. 268-7730, vakarais — 282-2759 |į

TELLERS! TELLER TRAINEES! 
. PART TIME POSITION

OPEN N0W! 
Monday, Friday and busy days.

If you have a minimum of 3 year* work 
experienee, where you have handled large tumi 
of caah or have an accounting background, we 

yrant to talk with you. Opening now 
BROADVVAY, LEE AND HARVARD 

Excellent working conditions and 
fringe benefits.

Apply in person 
Downtown 

15th floor of our new 
tower complex.

CLEVELAND 
TRUST W

900 Euclid Avenue 
Cleveland, Ohio 44101

We Are An F.qual Opportunity Employer M/F

S. Kiženiai, dr. A. Martus, 
A. P. Muliolis, A. Nasvytis,
A. Puškoriūtė, K. ir O. Ra
liai, V. ir O. Rociūnai, P. ir 
O. Skardžiai, A. ir M. Smel- 
storiai, E. ir R. šilgaliai, J. 
ir M. Švarcai, K. Vaičeliū- 
nienė ir M. Žitkus. J. Šu- 
makarytė 8 dol. Po 6 dol.: 
V. ir M. Mariūnai, J. ir Ve. 
Steponavičiai ir V. Stum- 
burienė.

Po 5 dol.: V. ir S. Ake
laičiai, A. Ambrazienė, J. 
Augustas, M. Barniškaitė, 
V. Bartuška, P. ir B. Ežers- 
kiai, B. Gaidžiūnas, A. Gel- 
gotienė, J. Jasinevičius, Iz. 
Jonaitienė, V. Kasakaitis,
B. Kazėnienė, St. ir S. La- 
niauskai, J. Majauskas, O. 
Matusevičienė, St. ir M. 
Melsbakai, A. ir A. Miko
liūnai, D. Orantaitė, V. ir 
A. Palūnai, B. Smetonienė, 
M. Strimaitienė, A. šuma- 
karis, A. Verbyljenė, V. ir 
J. Vinclovai ir P. Zigman
tas. V. Juodis 3 dol. Po 2 

dol.: M. ir J. Bartkai, V. 
Kaunas, M. Miskulin, J. 
Vaičius ir J. Venciūvienė. 
J. Milas 1 dol.

Iš viso iki 3. 15. 76. gau
ta 936 dol. (79 aukotojai), 
širdingai ačiū. Laukiame 
dar neatsiliepusiu, jei ga
lima, dar gavėnios metu.

Rel. šalpos Komitetas

PERSIORGANIZAVO 
CLEVELANDO LSK 

ŽAIBAS
Kovo 6 d. įvykusiame Cle

velando Lietuvių Sporto 
Klubo žaibo Tarybos susi
rinkime buvo išrinkta nauja 
klubo vadovybė ir taipogi 
perorganizuota sporto sek
cijų veikla.

Naujuoju klubo pirmi
ninku išrinktas ilgametis 
sporto darbuotojas Juozas 
Kijauskas. Kiti pareigūnai: 
Leonardas Kedys, Vytautas 
žagarskas ir Vladas čyvas 
— vicepirmininkai, Romas 
Apanavičius — iždininkas, 
Algirdas Bielskus — sekre
torius. Nariai — Ona Jokū- 
baitienė, Julija Staškūnaitė, 
Gytis Barzdukas, Vytas 
Kliorys ir Raimundas Sa
baliauskas.

Sekcijų vadovai: krepši
nio — L. Kedys, tinklinio — 
J. Staškūnaitė, lengvosios 
atletikos — Raimundas Sa
baliauskas, slidinėjimo — 
Vytenis Čiurlionis, lauko 
teniso — V. Kliorys.

Buvo nutarta pagyvinti (15-16)

Vasario 16 minėjime Floridoje susitikę dainos menininkai: A. Dambrauskaitė, A. Brazis 
ir ponia, J. Daugėlienė.

GRASILDAI ŠLIŪPIENEI

amžinybėn iškeliavus, jos sūnui VYTAUTUI ir

šeimai reiškiu gilią užuojautą

klubo veiklą ypatingai at
kreipiant dėmesį į prieaug
lio organizavimą. Klubas 
stengsis dalyvauti įvairiose 
lietuvių, pabaltiečių bei vie
tinėse amerikiečių varžy
bose.

Artimiausi planai — da
lyvavimas Vid. Vakarų 
Sporto Apygardos Krepši
nio ir Tinklinio pirmenybė
se, balandžio 3-4 d. Chica
goje ir 1976 m. š. Amerikos 
Lietuvių žaidynėse, gegu
žės 8-9 d. Toronte.

Ligšiolinis klubo pirmi
ninkas Rytas Babickas va
dovavo klubui virš 10 metų. 
Per tą laikotarpį klubas iš
vystė gyvą ir šakotą veiklą. 
Ypatingai buvo iškelta tink
linio sekcija. R. Babicko va
dovaujama moterų tinklinio 
komanda pasiekė ameriki
nio lygio.

Artimoje ateityje numa
tomas sušaukti platesnės 
apimties visuotinis klubo 
susirinkimas, o taipogi ir 
tėvų-rėmėjų susirinkimas. 
Ateinantį rudenį klubas pla

Kazys Pažemėnas

nuoja surengti savo 25-me- 
čio minėjimą.

Treniruočių tvarkaraštį ir 
kitas savo veiklos detales 
klubas nuolatos skelbs spau
doje. (b)

MACHINISTS
FOR IST & 2ND SHIFTS

Need 15 people to fili the fol- 
lovving positions in energy re- 
lated fields.
Turret Lathe, engine lathe, N-C 
lathe, centerless grinder.
Minimum of 3 years experience 
reųuired. Up to $5.50 per hour 
starting salary. 8 paid holidays, 
paid vacations, paid siek leave, 
health & life insurance plan 
available. Apply at •

K & F MACHINE & 
MANUFACTURING 

1500 SE 89 St.
Oklahoma City, Okla. 73109 

405-631-1533
Equal Opportunity Employer 

 (13-15)

. WANTED IST CLASS SKILLED 
PlasUC EATRUDER OPERATOR 

Preferably experienced with mylar 
applicationa.

FOR ALL SHIFTS 
Permanent poeitions for qualified 
help, and fringe benefita.

Apply call or write to 
PRECISION EXTRUDED PLASTICS 

P. O. Box 3157
New Haven, Conn. 06515 

2033-387-6612
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CLKVILANDE 
IR APYLINKĖSE

• FILMAS 'SALA’, iš Los 
Angeles lietuvių gyvenimo, 
trunkąs 2 vai., po pasiseku
sių premjerų Chicagoje ir 
Los Angeles, bus pirmą kar
tą rodomas Clevelande, Lie
tuvių Namų salėje š.m. ba
landžio 4 d. 4 v.p.p. Filmuo- 
tojas A. Kezys, S.J., kartu 
išstatys ir savo fotografijas. 
Po filmo veiks saldumynų, 
punčo ir kavutės bufetas. 
Rengia Clevelando Skauti
ninkių Draugovė.

PIANO PAMOKOS
Danielius Gendrikas, bai

gęs Ohio Valstybinio Uni
versiteto Muzikos fakultetą, 
duoda privačias piano, akor
deono, vargonų ir kitų or
kestro instrumentų pamo
kas. Dėl informacijų prašo
me skambinti 531-9478.

Šiais metais balandžio 4 d. sueina 

jau 4 metai kai mes paskutini kartą 

atsisveikinome su mūsų brangiu vyru, 

tėveliu ir broliu

A. A.
DR. VLADU RAMANAUSKU.

Pamaldos už velionį bus atlaikytos 

balandžio 3 d. 8 vai. ryto D. M. N. Pa

galbos bažnyčioje.

Liūdinti šeima

MAGDALENAI 
KUAUSKAITEL VYŠNIAUSKIENEI 
mirus, jos vyrui KAZIMIERUI, sūnums 
JONUI, ALBINUI ir KAZIUI su šeimomis, 
broliams PIJUI, SILVESTRUI ir PETRU-’ 
KUI, giminėms ir artimiesiems gilią užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi

Henrikas ir Irena 
Johansonai 
Algis ir Romutę 
Majorovai 
Juozas ir Janina 
Bieliūnai

Algis ir Kristina 
Bieliūnai 

Henrikas ir Laima 
K r i p a v i č i a i

Algis ir Giedrė ' 
K i j a u s k a i 
Juozas ir Irena 
K i j a u s k a i

• FILMO ‘SALA’ PREM
JERAI CLEVELANDE, iš 
Chicagos atvyksta ir filmo 
autorius, Jaunimo Centro Di 
rektorius A. Kezys, S.J. kar
tu su žurnalistu V. Būtėnu.

• Renata Scotto ”Suor 
Angelica” operoje, kurią 
matysime Clevelande Met
ropolitan operos sezone šį 
pavasarj. Bilietai j operos 
spektaklius jau parduodami 
Cleveland Convention Cen
ter kasoje, 1220 E. 6th St.

Clevelando Lietuvių Namų bendrovės naujoji valdyba. Sėdi iš kairės: J. Duleba, S. Ma
čys, J. Stempužis, pirm. A. Širvaitis, Z. Dučmanas, J. Apanavich. Stovi: J. Lipnius, R. Švarcas, 
V. Plečkaitis, G. Motiejūnas, R. Kudukis ir V. Matas. V. Bacevičiaus nuotr.

• Juozas Sadauskas, Lie
tuvos vyčių ir daugelio or
ganizacijų senosios kartos 
veikėjas, šiais metais šven
čia 79 m. amžiaus sukaktį. 
Ta proga š. m. bąlandžio 11 
d. 4 v. p. p. Lietuvių Namų 
salėje Clevelando Lietuvos 
Vyčiai (abi kuopos) rengia 
jam pagerbti pietūs. Kaina 
asmeniui 10 dol. Bilietus 
įsigyti iki balandžio 4 d. pas 
rengimo komiteto narius: 
U. Kunsitis tel. 486-3694, 
M. Trainy — 431-8368, S. 
Sankal — 486-5279, E. 
Stempužis — 486-6055 ir 
kt.

• LB Clevelando Apylin
kės metinis susirinkimas 
įvyks š. m. balandžio 4 d. 12 
vai. Lietuvių namuose. 
Dienotvarkėje: apyl. valdys 
bos ataskaitiniai praneši
mai, atstovų dalyvavusių 
IIIPLJ kongrese pranešimai 
ir įspūdžiai paįvairinti 
skaidrėmis ir filmais. Val
dybos ir kontrolės komisi
jos rinkimai, įvairūs kiti 
reikalai, pasiūlymai bei su
manymai.

• Parduodamas didelis
šaldytuvas. Skambinti — 
531-7059. (14-16)

• Perkant ar parduodantį 
namus, prašome kreiptis 
pa* čipkus Realty, 31715’ 
Vine St, Willowick, Ohio 
44094* Tel. 943-0910.

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING 
Telefonas (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. 
Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms. 

Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius. 
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

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,

Šaulės programos dalyviams sega gėles: pirm. dr. K. Pau
tienių!, P. Nasvyčiui, A. Razgaičiui, Ž. Kliorytei ir V. Mingėlai.

V. PCTVIO MINĖJIMAS
Clevelando Kar. A. Juo

zapavičiaus šaulių kuopa 
kovo 14 d. suruošė V. Pūt- 
vio minėjimą Lietuvių Na
muose. Sekmadienį, 10:30 v. 
$v. Jurgio šventovėje buvo 
atlaikytos pamaldos už V. 
Pūtvį, žuvusius ir mirusius 
šaulius. Kun. Sabaliauskas 
pasakė tai dienai pritaikin
tą šauliams pamokslą. Pa
maldose šauliai ir ramovė- 
nai dalyvavo su vėliavomis. 
4 v. p. p. Lietuvių Namuose 
įvyko akademinė dalis. 
Kuopos pirm. dr. K. Pau
tienių atidarydamas minė
jimą, trumpai paminėjo V. 
Pūtvio nuopelnus Lietuvai, 
lietuvybei ir šauliams. Po 
Lietuvos himno ir mirusių 

pagerbimo, paskaitą apie V. 
Pūtvį skaitė iš Detroito at
vykęs rašytojas ir žurnalis
tas V. Mingėla. Po paskai
tos jaunimas A. Razgaitis, 
Ž. Kliorytė ir P. Nasvytis 
skaitė V. Pūtvio raštų iš
traukas. Jaunimui ir pa
skaitininkui šaulės prisegė 
po gėlę.

Po minėjimo šaulės A. 
Mekešienė, A. Smelstorienė, 
A. Jonaitienė, V. Langienė, 
M. Velykienė, M. Jarašūnie- 
nė, J. Vencienė ir O. Pau- 
tienienė pavaišino svečius 
saldumynais ir kava (kp)

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

IST CLASS 
MOLD MAKER 

Experienced. To build and repair in- 
tection and compression molds. Cood 
lourly rate plūs paid hospitalisation 

and olher fringe benefits. Day shift 
with overtime.

RESERVE INDUSTRIES
CORP.

216-941*3800
(13-18)

OWNER-OPERATORS— 1 year 
meat hauling experience. 
Tractors or trailer and tractor. 
References. 1972 or newer 
tractor. Call 317-539-203X 
Serving 44 statės. (13-15r

WANTED. OWNER OPERATORS 
Steel carrier vvith broad authority, 
needs drivers 2 years steel experience, 
advance on each load, union benefits, 
backhaul, weekly pay, company trail- 
ers available. Permits furnished.

INTERSTATE MOTOR FREIGHT 
SYSTEMS

P, O: Box 412 
Murrysville, Pa. 15668 

412-327-4003
(8-15)

WANTED 
MINE INSPECTORS 

Mušt have 6 yearš experience. 2 years 
•hich mušt have been underuround 

in Ohio.
Apply: STATĖ OF OHIO. DEPT. 

OF INDUSTRIAL RELATIONS, PER- 
SONNEL OFFICE. 2323 W. 5th Avė., 
Columbus, Ohio 43204, 614-466-3271.

(13-19)



DIRVA
TARĖSI DIRVOS 

ATSTATYMO REIKALU

Praeitą savaitgalį į Cle- 
velandą buvo atvykę Vilties 
Draugijos pirm. K. Pocius, 
vicepirmininkai J. Jurkū
nas, dr. V. Dargis ir sekr. 
T. Blinstrubas, kurie drau
ge su Clevelande esančiais 
valdybos vicepirmininkais 
dr. A. Butkus, A. Laikūnu 
ir S. Lazdiniu bei Dirvos 
redaktoriumi V. Gedgaudu 
kovo 26 ir 27 d. praleido 
tardamiesi Dirvos atstaty
mo reikalais.

Kovo 26 . Lietuvių Na
muose turėjo posėdį su Dir
vos įkurdinimo ir Vajaus 
komisijos pirm. dr. D. De
gėsiu ir dr. V. Blože, bei tų 
komisijų nariais ir ALT 
S-gos Clevelando skyriaus 
valdyba.

Priimtų nutarimų komu
nikatas bus paskelbtas vė
liau.

CHICAGOS ALT POSĖDIS

š. m. kovo mėn. 19 d. 
ALT Centre įvyks Chicagos 
skyriaus posėdis. Posėdžiui 
pirmininkavo Chicagos AL 
T-os pirmininkas Kazimie
ras Oksas.

Iš Vasario 16 d. šventės 
minėjimo apyskaitos paaiš

A. t A.

ELENAI VIRPŠIENEI
Lietuvoj mirus, sūnų STASĮ VIRPŠĄ, 

anūkę LIUCIJĄ VIRPŠAITĘ-HOFF- 

MANIENĘ, bei artimuosius nuošir

džiai užjaučiame.

Elena Legeckiene 
su šeima

Pranė Balandienė 
ir sūnūs

STASĮ VIRPŠĄ

ir dukrą LIUCIJĄ, netekus motinos ir

močiutės Lietuvoje, giliai užjaučiame

Elena u Justinas, Snieguolė 
Liaukai

kėjo, kad minėjimo aukos 
su įžangos mokesčiu davė 
10,001.05 dol. pajamų.

Iš tos sumos posėdžio da
lyviai paskyrė 7^000 dol. 
ALT Centrui. Gegužės 2 d. 
Chicagos Savings & Loan 
Assn. banko patalpose nu
tarta šaukti Chicago sky
riaus metinę konferenciją. 
Konferencijai pravesti su
darytos komisijos: Rezoliu
cijų — Ignas Andrašiūnas, 
Mikas Pranevičius, Juozas 
Beliūnas ir Kristina Aus- 
tin. Nominacijų komisija — 
Ignas Andrašiūnas, Mikas 
Pranevičius, Juozas Beliū
nas ir Teodora Kuzas. Man
datų Komisija — Antanas 
Švitra, Petras Jokubka, Ka
zys Smilgis ir Juozas Ka- 
pačinskas.

Taip pat nutarta pami
nėti tragiškuosius birželio 
trėmimus birželio mėn. 13 
dieną.

• LB Lemonto Apylinkės 
metinis susirinkimas įvyko 
kovo 14, Lemonto Maironio 
Lituanistinės mokyklos pa
talpose. Susirinkimą prave
dė pirm. Kazys Laukaitis. 
Sekretoriavo Agnė Katiliš- 
kytė.

Susirinkime buvo išrink
ti keturi atstovai dviejų 

metų kadencijai į Lemonto 
apyl. valdybą: Vytautas šo- 
liūnas, Romas Kronas, Sil
vija Breimerienė ir Juozas 
Ivanauskas. Dar vienų metų 
kadencijai pasiliko: Kazys 
Laukaitis, Birutė Navickie
nė, Kazys Balčiūnas ir Ag
nė Katiliškytė. Pasiskirs
čius pareigom, pirmininku 
liko K. Laukaitis.

• Dail. Povilo Puzino mo
nografiją (kaina 25 dol.), 
kuri tinka dovanoms, gali
ma užsisakyti pas; Mrs. A. 
Puzinas, P. O. Box 2074, 
San Mateo, Ca. 94401. Tai 
liuksusinis leidinys, at
spausdintas Japonijoje.

• Danys ir Ona Mekišiai, 
Long Beach, Cal., birželio 6 
dieną švenčia savo vedybi
nio gyvenimo 50 metų jubi
liejų. Ta proga šv. Kazimie
ro bažnyčioje, Los Angeles, 
bus atlaikytos padėkos Mi
šios. Gausūs p. Mekišių 
draugai bei pažįstamieji 
nekantrai laukia tos palai
mingos dienos, kada galės 
juos pasveikinti.

• Bronius Aušrotas, gy
venąs Floridoje, su jo vado
vaujama 6 asmenų grupe 
išvyko kovo 23 d. į Pietų 
Ameriką. Lankysis Brazili
joje, Urugvajuje, Argenti
noje, Čilėje ir Kolumbijoje. 
Į JAV grįžta balandžio 14 
d. žadėjo Dirvai iš kelionės 
duoti reportažų.

• Marija Knystautienė, 
gyv. Daubury, Conn., vietoj 
gėlių ant a. a. Stepono Nas- 
vyčio kapo, atsiuntė auką 
20 dol. Dirvai paremti. 
Ačiū.

Brangiam

DR. VACLOVUI PAPROCKUI 
netikėtai mirus, žmonai BIRUTEI, duk

rai KRISTINAI, sūnui VYTAUTUI ir 

visiems artimiesiems reiškiame nuošir

džią ir gilią užuojautą ir kartu liūdime

Stasė ir Stepas
M a 1 ė n a i

ir 
dukros su šeimomis

DR. VACLOVUI PAPROCKUI

staiga mirus, žmonai dr. BIRUTEI, 

dukrai KRISTINAI NOVICKIENEI ir 

sūnui VYTAUTUI reiškiame gilią

užuojautą

WANTED 
IST CLASS SKILLED

MACHINISTS
(N1CTH SHIFT)

Machinist with experience in repair. 
ing injection moldi reauired for our 
night shift. Mušt be able to aet up 
work from blue printa fc close toler
ance. Eacellent working condilions, 
and fringe benefita. Intereated peraons 
apply at:

KUSAN INC.
66 Massman Dr., 

Nashville, Tenn. 37210 
Equal Opportunity Employer M/F 

(14-18)

IMMEDIATE OPENINGS 
FOR 

TOOL and DIE MAKERS 
AND 

MILL HAND 
BRIDGEPORT 

Experienced in small precision 
work. Excellent pay and benefits 

Send resume to: 
UNICORN TOOL, INC.

Box 226 
Traversa City, Mich. 49684 

or call 
(616) 947-2742

A. Didžiulis

DR. VACLOVUI PAPROCKUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo 

žmonai Dr. BIRUTEI PAPROCKIE- 

NEI, dukrai KRISTINAI su šeima, sū

nui VYTAUTUI ir visiems artimie

siems

Dalia ir Jaunius
Gilvydžiai

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES

AND
LPN’S

FOR 3-11 SHIFT
Whltehall ia on of Florida'a fineat 

amaller nuraing homes with a long 
eatabliahed reputation of excellent 
palient care. Good atarting aalary 
and liberal peraonnel policiea and 
fringe benefita.

We are on 5 acrea of landacapec! 
grounda. We invite you to come out 
and aee if perhapa you might likę 
to Join the ataff at whitehal|.

APPLY CALL OR WRITE TO: 
WHITEHALL 

CONVALESCENT HOME 
5601 31st Street South 

St. Petersburgh, Fla. 33712 
813-867-6955 (14-17)

A. A.

DR. VACLOVUI PAPROCKUI 
mirus, jo žmoną BIRUTĘ, dukrą, sūnų ir kitus 

artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime

Marija Valiufcėnienė
ir

Delija Valiukėnaitė

DR. VACLOVUI PAPROCKUI 

įnirus, žmonai dr. BIRUTEI ir visiems giminėms 

reiškiame giliausią užuojautą

Ona Kanauka
ir

Aldona ir Viktoras Naudžiai
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