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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

TAUTIŠKUMO
BAIMĖ
TUO TARPU KAI MASKVOJE LEIDŽIAMAS
ŠIOKS TOKS INTELEKTUALŲ BRUZDĖJIMAS,
UKRAINOJE ĮTARIAMIEJI ‘SUTVARKOMI’
BE TRIUKŠMO. — PIRMIEJI MAŽIAU PAVO
JINGI, NES LIEKA RUSAIS. — KITATAUČIAI
KELIA NERIMO DĖL SAVO TAUTINIŲ AM
BICIJŲ.
---------

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

---------

"Nors viešas nepasi
tenkinimas Rusijoje yra
taip retas kaip barščiai
be rūgščios grietinės —
rašo TIME magazinas —
tačiau kaž kas panašaus
buvo iššaukta 4 jaunų in
telektualų nuteisimu".

Apie tų keturių bylą mes
šioje vietoje jau daug ra
šėme. Kaip žinia, jie bu
vo nuteisti jiems priki
šus 'bendradarbiavimą’
su rusų emigrantais Va
karų Vokietijoje, nes
grynai formaliai žiūrint
jie nebuvo prasižengę
Sovietijos įstatymams.
Sovietijos šviesuomenėje
tas
nuteisimas sukėlė ne
IŠ VISO PASAULIO
mažo triukšmo. Rašyto
jai ir universiteto profe
VIRŠUJE: Amerikos Lietuvių
• PREZIDENTAS JOHNSOsoriai pareiškė savo ne
valdyba vasario 3 d.
NAS, išlydėdamas karius l Viet
pasitenkinimą laiškais tarybos
pasiskirsčiusi pareigomis. Sėdi
namą, aplankė Californijoje va- ir peticijoms
val iš kairės: ALT garbės pirmi
sarojantj gen. D. Eisenhower|
džios
įstaigom.
ninkas L. šimutis, buvęs pirm.
ir 3 vai. vizito metu aptarė su
Viena peticija, pasi A J. Rudis, dabartinis ALT pir
sidariusią karinę padėti Vietna
rašyta net 52 intelektu mininkas E. Bartkus, I vice
me.
alų, teismui prikiša tai, pirm. dr. P. Grigaitis. Stovi
• VIETNAME prasidėjo nau
ji komunistų puolimai, kurie kad jis nebuvo viešas. vicepirm. T. Blinstrubas, ižd.
neaplenkia ir sostinės Saigono.
Girdi, 'teisėtas teis M. Vaidyla, sekr. J. Jasaitis,
Bombarduojama pagrindinė avi mas ne tik neturi bijoti vicepirm. J. Evans,I-mas sekr.
dr. V. Šimaitis ir finansų sekr.
acijos bazė ir miesto aerodro
viešumos, bet jos siek J. Talalas.
mas, be to, puolimai vyksta
ti.’ Nuteisto rašytojo
V. Noreikos nuotrauka
vienu metu | 47 miestus. Kai kur
Gincburgo motina net
vyksta smarkios kautynes gat
vėse.
bando patraukti teisman
• SENAT. ROBERT F. KEN pačią ’Pravdą' už tai,
NEDY paneigė pasklidusius gan kad toji parašė, kad jos kiek apie vilkų sudras
dus, kad jo brolis, buv. prezi
sūnus buvęs apmokamas kytus zuikius miške. Bet
dentas John F. Kennedy, ant
užsienio agentas — iš ir iš ten kartais ateina
rą kartą renkamas | preziden
tus jau būtų atsisakęs L. B. tikro apie apmokėjimą žinių.
Šiuo metu jau sėdįs
Johnsono ir būtų pasirinkęs ki teisme visai nebuvo kal
darbo stovykloje Ukrai
tą kandidatą viceprezidento vie. bos.
tai.
Bet visas tas bruzdė nos televizijos pranešė
Gandai ir jų atšaukimai kaip jimas, apie kurį plates
jas ViačislavChoronovil
tik dar labiau iškelia tųdviejų
nė Sovietijos visuomenė sugebėjo į užsienįišsiųsvyrų konflikto dulkes.
nieko
nežino, yra tik pra ti pranešimą, kad Ukrai
• JAV VYRIAUSYBES išva
banga,
prieinama pačios noje į darbo stovyklas bu
dos iŠ komunistinės ofensyvos
yra tokios, kad numatytieji tiks sostinės Maskvos gyven vo pasodinta net 15 va
dovaujančių intelektu
lai -- sukelti miestų gyvento tojams. Mažesnių mies
jų mases prieš Saigono vyriau tų, o ypač kitų sovietinių
alų. Jie visi buvo nuteis
sybę -- nepavyko. Nors komunis respublikų
ti slaptai.
gyventojai,
tai kariškai ir liko nepalaužti,
Tai komentuodamas
bet anksčiau ar vėliau jie pa susilaukia daug griežtes
net
super-liberalu s Nevv
nių
priemonių,
apie
ku

jus virš 30.000 prarastų karių
York
Times savo viena
rias pasaulis žino tiek,
nuostoli.
me fš vedamųjų rašė,
kad Maskvos byla buvo
tik dalis sovietų slapto
sios policijos veiklos.
Ukrainiečių persekio
jimas parodąs, kad šių
dienų K.G.B. (Valstybės
Saugumo komitetas) ne
užmiršo senų Stalino
NKVD pokštų. Ukrainos
heretikai turėję patirti,
kad koncentracijos —
darbo stovyklos dar ne
priklauso istorijai, bet
nūdieniam sovietų gy
venimui.
Tačiau vienas labai
svarbus elementas ski
riąs Maskvos persekio
jimą nuo persekiojimo
Ukrainoje. Ukrainiečių
intelektualai esą perse
kiojami dėl savo nacio
nalizmo. Ukrainiečiams
nesunku įžiūrėti, kad jų
kultūrai ir kalbai, pa
lyginti su rusų, yra ski
riama tik posūnio vieta,
Maskva — atrodo Nevv
Yorko laikraščiui — bi
jo, kad savos kultūros
puoselėjimas ukrainie
čius gali privesti prie
minties, jog Ukraina, bū
dama
laisva, savo gam
Danutė Bakanaitė sega jubiliejini ženkleli JAV kongreso atsto
tos
turtų
dėka, galėtų
vui Richardui S. Schveitheriui, kuris kalbėjo Vasario 16 minėjime
greitai pasiekti tokį lyPhiladelphijoje vasario 11 d.
V. Gruzdžio nuotrauka

AUSTRALIJOS LIETUVIU MUZIEJUJE
YRA RETAS ŽEMĖLAPIS
muose, buvo visa eilė Lie
tuvos žemėlapių, vaizduo
jančių Lietuva įvairiais lai
kotarpiais. Tačiau paskuti
niu laiku šis skyrius ypa
tingai padidėjo visu komp
lektu labai retų žemėlapių,
kurių laisvame pasaulyje
gį, kaip Prancūzija ar yra tikrai mažai.
Vakarų Vokietija.
Šį archyvo praturtinimą
Esą ironiška, kad pa padarė melbourniškis lietu
ti Maskva siekia išnau vis Kazys Šimkus (buvęs
doti visur atgimstantį Lietuvos aviacijos majo
nacionalizmą savo nau ras). Praėjusių atostogų
dai, kaip kurstydama ara • metu viešėdamas Adelaidė
bus prieš Izraelį, Portu je, K. Šimkus įteikė Archy
galijos kolonijų gyvento vo vedėjui 40 atskirų lapų,
jus prieš portugalus ir kurie sudaro Lietuvos že
(1:100.000). Tai Lie
t.t. Todėl sovietai fak- mėlapį
tuvos Krašto Apsaugos Mi
tinai neturėtų stebėtis, nisterijos Topografijos sky
jei Sovietų Sąjungos gy riaus leidinys, šis žemėla
ventojai ne rusai norėtų pis buvo naudojamas tik
tą anti-kolonialinę pro tarnybiniams reikalams ir
pagandą pritaikyti savo viešai jo niekas negalėjo
pačių situacijai, proble įsigyti. Kaip tik dėl to ir
moms ir aspiracijoms... jo kiekis laisvam pasaulyje
Visa tai tik sustipri labai ribotas.
žemėlapis spalvotas. Kai
na išvadas, kurias mes
kurie
jo lapai gaminti foto
iš Maskvos bylos jau pa
darėme šioje vietoje: at grametriniu būdu, t. y., pa
sargiai su vadinamu naudojant nuotraukas, da
'bendradarbiavimu'. Juo rytas iš lėktuvo.
Lapo rodyklėje trūksta
mes galime daugiau pa Tauragės
lapo (koordinuokenkti negu bent kam pa tės N. 1402).
Jeigu kas nors
dėti. Jei be jokių cere tą lapą turėtų, Adelaidės
monijų tvarkomasi su Lietuvių Muziejaus-Archyukrainiečiais, negeriau vo vedėjas p. J. Vanagas
elgiamasi ir su mūsų maloniai prašo padaryti jo
tautiečiais.
foto kopiją 1:1 masteliu ir

Jau anksčiau Australijos
Lietuvių Muziejus - Archy
vas, kurį suorganizavo J.
Vanagas ir kuris įrengtas
Adelaidėje Lietuvių Na-

jam atsiųsti.
Vartant šiuos retus že
mėlapius, kiekvienas gali
lengvai ekskursuoti po savo
gimtaviečius, nes žemėlapy
je pavaizduotos visos ma
tomos detalės, įskaitant at
skirus vienkiemius ir jų so
dybas, keliukus ir takelius.
Į jį žiūrėdamas, atrodo, gir
di net lietuviško beržyno
šlamėjimą, matai, kaip dre
bulės lapas keičia savo spal
vas.
Australijos Lietuvių Mu
ziejaus-Archyvo lankytojas,
be to šiandien čia galį ras
ti ir kitus dėmesio vertus
žemėlapius, būtent Lietuvos
okupacijos operacijoms pa
naudotą Sovietų Sąjungoj
gamintą žemėlapį, kuriame
tebėra raudonu paišeliu nu
žymėta raudonosios armi
jos dalinių dislokacija, čia
pat jam būtų parodytas ir
vokiškas karinis LietuvosVokietijos pasienio žemėla
pis, kurį naudojo vokiečiai,
pradedami karą prieš So
vietų Sąjungą. O jeigu kam
įdomi praeities — prašome
dirstelėti ir į Didžiosios
Lietuvos Kunigaikštijos že
mėlapį, iš kurio dvelkia
Lietuvos praeitis. Tai irgi
K. Šimkaus dovanos.
Reikia labai džiaugtis,
kad visi Australijos lietu
viai tikrai nuoširdžiai re
mia Australijos Lietuvių
Muziejų-Archyvą, atiduoda
mi jam retus ir vertingus
eksponatus. Kiti eina net
kryžiaus kelius, kad ką
(Nukelta į 2 psl.)

Australijos lietuvių muziejuje prie žemėlapių stovi iš kairės: K. Šimkus, muziejaus vedėjas J. Vana
gas, I. Taunys, J. Pyragius ir P. Bielskis.
A. Budrio nuotrauka

RINKIME Į SLA VADOVYBĘ PRITYRUSIUS ASMENIS
Patariame rinkti į Susi
vienijimo Lietuvių Ameri
koje Pildomųjų Tarybų ži
nomus, patyrusius, Susivie
nijimo reikalus artimai pa
žįstančius ir praėjusiose
n o m i nacijose daugiausiai
balsų gavusius mūsų orga
nizacijos veikėjus. Esame
įsitikinę, kad didžiajai mū
sų šeimai — Susivienijimui
bus naudingiausia jei Povi
las P. Dargis bus Preziden
tas, Stasys Gegužis — Vi
ceprezidentas, Bertha Pivaronienė — Sekretorė, Euphrosine Mikužiūtė — Iždi
ninkė, Steponas Bredes —
Iždo Globėjas, Josephine
Milleriūtė — Iždo Globėja,
Dr. Steponas Biežis — Dak
taras Kvotėjas.
Trumpai peržvelkime mū
sų rekomenduojamus asme
nis ir jų veiklų.
SLA Prezidentas Povilas
Dargis yra gimęs Lietuvo
je. Atvyko į Amerikų kaip
studentas, prieš 2 Pas. ka
rų. Lietuvoje baigė Šiaulių
Valstybinę Gimnazijų, lan
kė Kaune Universitetų stu
dijuodamas teisę. Būdamas
Amerikoje jis ir toliau tęsė
savo mokslų Duųuesne University, School of Law. Da
bar P. P. Dargis eina atsakomingas pareigas Pittsburgho Apygardos Teisme.
Jis per eilę metų Pittsburgho mieste tvarko ir veda
Lietuvių Radijo Programa
ir yra Lietuvių Tautinio
Kambario Pittsburgho Uni
versitete pirmininku.
1944-tais metais P. P.
Dargiui teko pirmininkauti
(Komisijai) organizuojant
ir surengiant Amerikos Lie
tuvių Tarybos Visuotinų
Seimų - Konferencija, kuri
buvo šaukiama Pittsburghe
ir kuri laikoma viena ge
riausiai pavykusių Lietuvių
Konferencijų. Jis ir dabar
yra Amerikos Lietuvių Ta
rybos Centro Valdyboje.
Kaip ALT Direktorius P.
P. Dargis lankėsi keletą sykių su kitais ALTo nariais
pas Amerikos Prezidentus
Harry Truman ir pas John
F. Kennedy, prašydamas
užtarimo mūsų vargstan
tiems broliams ir sesėms
Lietuvoje, sykiu prašė pa
remti mūsų visų pasiryži
mą atgauti laisvę ir nepri
klausomybę mūsų gimta
jam kraštui — LIETUVAI.
Povilas P. Dargis SLA
nariu yra nuo pat savo at
vykimo iš Lietuvos. Jis čia
Pittsburghe įkūrė SLA 253
kuopą ir šiuo laiku yra SLA
Pildomojoje Taryboje ir
garbingai eina SLA Prezi
dento pareigas.
Viceprezidentas Stasys
Gegužis gyvena Mahanoy
City, Pa. Yra žymus visuo
menininkas. Jis pirminin
kavo susirinkimui Vieno
milijono parašų, kuriais bu
vo raginama Amerikos vy
riausybę pripažinti Lietuvą
kaip laisvą ir nepriklauso
mą valstybę. Tie parašai
buvo įteikti VVashingtone
JAV prezidentui Harding.
Jis taip pat pirmininkavo ir
"LAISVĖS VARPO” Sei-

mui Chicagoje, to Varpo,
kuris buvo įrengtas Karo
Muziejaus bokšte Kaune.
Per 40 metų jis buvo Board
Member ir Auditor of United Mine Workers of America. Stasys Gegužis yra
Sandaros centro pirminin
kas, ALTo direktorius, bu
vęs SLA prezidentu, na, o
dabar eina pareigas Pildo
mo j Taryboj, kaip Susivie
nijimo viceprezidentas.
Sekretorė Bertha Pivaronienė yra gimusi ir augusi
Amerikoje. Ji turi virš 30ties metų biznio ir visuo
meninės veiklos patyrimų.
Yra baigusi high school ir
lankiusi Business College.
Ji yra daug darbo įdėjusi ir
s u o r g a nizavusi Lietuvių
Moterų Vienetus prie Lie
tuvių Piliečių Klubo, Lietu
vių Country Club ir Raudo
nojo Kryžiaus. Laike praei
to karo, B. Pivaronienė
įsteigė ir vadovavo Lietu
vių US Bonds skyriui, ku
ris pardavė už keletu mili
jonų dolerių US Bonds. Ji
įkūrė ir pirmininkavo dve
jose SLA Moterų kuopose.
Mrs. B. Pivaronas ir jos vi
sa šeima atsidavusiai dir
ba lietuviškuose darbuose,
ypač organizuojant ir ku
riant Lietuvių Kambarį
P i t tsburgho Universitete.
Ji yra Amerikos Lietuvių
Tarybos Direktorijate ir
šiuo laiku eina pareigas Pildomoj Taryboj, kaip SLA
centro sekretorė.
Iždininkė Euphrosine Mi
kužiūtė yra Amerikoje gi
musi lietuvaitė. Baigusi
University of Chicago,
Gamtos Mokslų Skyrių, gau
dama mokytojos diplomų.
Ji taip pat yra baigusi ir
Investment kursus. E. Mi
kužiūtė yra vedėja-manager Trademark Department,
Corn Products Company,
New York, N. Y. Ji pirmi
ninkavo Amerikos Lietuvių
Tarybos skyriui Chicagoje,
o dabar yra ALTo direkto

rė. Per eilę metų ji buvo
SLA Iždo Globėja, o dabar
eina pareigas Pildomojoje
Taryboje, kaip SLA iždinin
kė.
Iždo globėjas adv. S. Bre
des, gimęs ir augęs Ameri
koje. Yra baigęs aukštuo
sius mokslus ir jau nuo
1926 metų užsiima advoka
to praktika. Jis yra pirmi
ninku 38-tos kuopos Brook
lyn, N. Y., SLA 5-to Aps
krities ir šiuo laiku, SLA
Pildomojoje Taryboje, eina
Iždo Globėjo ir Legalio Pa
tarėjo pareigas. Advokatas
S. Bredes per daugelį metų
yra BALFo Direktoriajate.
Jo pasiūlymu, Amerikos
Lietuvių Taryba išsirūpino
pravedimų US Kongrese,
Kerstono Plano - Rezoliuci
jos, tas daug pagelbėjo Lie
tuvos bylai, iškeliant viešu
mon okupanto padarytas
skriaudas mūsų tautai ir
Lietuvos respublikai.
Iždo globėja Josephine
Milleriūtė yra Amerikoje
gimusi. Baigusi high school
ir business school. Ji yra
kvalifikuota pianistė, baikusi Eggert Music Conservatory. Josephine Miller
yra vedėja American Travel Service įstaigos Chica
goje. Ji priklauso prie daug
lietuvių organizacijų. Ji
yra 336 (SLA) kuopos iž
dininkė ir sekretorė Chica
goje. šiuo laiku J. Milleriū
tė yra SLA Pildomoj Ta
ryboj ir eina Centro Iždo
Globėjos pareigas.
Daktaras kvotėjas dr.
Steponas Biežis yra SLA
322 kuopos pirmininkas,
Chicagoje. Per eilę metų
jis buvo Amerikos Lietuvių
Gydytojų Draugijos centro
pirmininku. Jis taip pat
pirmininkavo ANTRAJAI
DAINŲ ŠVENTEI, kurį
įvyko Chicagoje ir kuri su
traukė virš 10 tūkstančių
lietuvių iš visos Amerikos
ir Kanados. Jis atsidavusiai

dirba mūsų jaunimui, ypač
daug sielos yra įdėjęs dirb
damas lietuvių skautams
paremti. Jis yra parašęs ir
išleidęs knygų sveikatos
reikalais. Dr. S. Biežis sa
vo gražiais darbais yra gar
bingai įrašęs savo vardų
Amerikos lietuvių istorijo
je. Susivienijimas skaito
sau už garbę turėdamas dr.
S. Biežį Pildomojoje Tary
boje kaip Centro Daktarų
Kvotėjų.
Kaip matome, išvardinti,
mūsų organizacijos parei
gūnai yra įtakingi visuo
menės veikėjai. Būdami
SLA vadovybėje jie pavyz
dingai tvarko apdraudos
reikalus, gerai prižiūri ir
veda SLA finansus. Tų yra
daug kartų patvirtinę val
džios arba Apdraudos De
partamento revizoriai, laiks
nuo laiko patikrindami Su
sivienijimo kasų, piniginę
atskaitomybę, apdraudų iš
mokėjimus, visas pajamas
bei išlaidas. Jie pripažino,
kad atskaitomybė vedama
tvarkingai ir visi reikalai
atliekami sųžiningai. Tuo
būdu SLA finansai auga,
stiprėja fondai, didėja SLA
turtas, kas, be abejo, stip
rina ir daugiau gerina Su
sivienijimo padėtį.
Todėl mums atrodo, kad
organizacijos priekyje ir
toliau reikia turėti dabarti
nius Pildomosios Tarybos
narius, kuriuos žinome ir
pažįstame iš jų darbų, ku
rie įrodė, jog yra naudingi
organizacijai, ryžtasi ir su
geba Susivienijimų gerai
tvarkyti ir jam tinkamai
vadovauti. Mūsų siūlomi
asmenys, patyrusio ir ener
gingo visuomenininko Po
vilo P. Dargio vadovaujami,
jau yra parodę savo suge
bėjimus tinkamai vesti Su
sivienijimo reikalus. Jie vi
si Susivienijimo gerovę lai
ko aukščiau srovinių ir bet
kokių politinių reikalų. Tai
teisinga mūsų organizacijos
kryptis, nes SLA apjungia
įvairių politinių įsitikinimų
bei pažiūrų lietuvius.

AUSTRALIJOJ...
(Atkelta iš 1 psl.)
nors retesnio muziejui pa
rūpintų. Taip buvo su 1939
metų Kauno telefono abo
nentų knyga. Jos ieškant
buvo išversta beveik visa
pavergta Lietuva. O kai ten
pagaliau buvo surasta, rei
kėjo daug vargo ją į Aus
traliją išsiųsti, šiandien ją
galite laisvai vartyti mu
ziejuj.
Pats Muziejus-Archyvas
jau tarnauja ne vien lietu
viams. Jis įtrauktas į Aus
tralijos propagandinius lei
dinius, kaip vieta, kurią tu
ristai galėtų aplankyti vie
šėdami Adelaidėje.
VI. Radzevičius
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Viena dėžė ... 21 bonkos Stroh’s. Tai
pasitenkinimui tinkąs būdas gėrėtis
Stroh’s alum, kurio skonis skiriasi
nuo bet kurio amerikoniško alaus.
Stroh’s yra kitoks dėl to. kad ir da
rytas kitaip, nei bet kuris kitas ame
rikoniškas alus. Jis daromas liepsna.
Išbandykite Stroh’s. Įsigykite dėžę.
Tai geriausias alaus pirkinys.

LIEPSNĄ DARYTO skonis

IŠ KITOS PUSĖS...

>
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Per kažkokį sutapimą pas mane užsiliko Šiau
rės Amerikos lietuvių sporto žurnalo 'Sportas’
praeitų metų numeris (1/17, 1967 m. kovo m.).
Džiaugiuos, kad taip atsitiko, nes galiu pademons
truoti kaip greitai ... senstame. Užtenka palyginti
ano numerio pirmą puslapį su nauja to paties žur
nalo laida Nr. 1(18), 1968 m. sausio m.)
Praėjusiais metais pirmame puslapyje dar ma
tėme 7 jaunas sportininkes — Toronto Aušros krep
šininkes, — kurios buvo kažką laimėjusios. Šiais
metais talentingas redaktorius Kęstutis Čerkeliūnas nerado pirmam puslapiui nieko geresnio kaip
Jono Šoliūno rašinį: "Kortų namelis arba išpažin
tis redaktoriui". Jį perskaitęs aš tikrai gailėjausi
senų laikų, kada išpažintys buvo atliekamos nevie
šai, bet daugiau ar mažiau privačiai, klausyklos
šešėlyje. Kiek daug nesąmonių liko tik tarp nusi
dėjusio ir nuodėmklausio!
Šiais besikeičiančiais laikais kone visas pasau
lis turi būtinai įsidėmėti, kad Joną Šoliūną"... spor
to aikštėn, greičiausiai, atvedė alkanas pilvas ir
neturėjimas kaip kitaip naudingiau laiką praleisti".
Po to seka mažiau originalūs graudūs verksmai,
kurių kulminacinis punktas yra toks:
"Mes esame dvigubi pabėgėliai ar tremtiniai:
netekome ne tik savo krašto, bet ir savo bendruo
menės... Emigracijoje praradome pasitikėjimą
sporto veikėju. Jis tapo nemokša, girtuokliu ir net
pajuokos objektu."
Aš nežinau, kokią atgailą už tai Šoliūnui paskyrė redaktorius Čerkeliūnas. Aš sakyčiau, eik
broliuk, pabėgiok, palošk ping-pongą — ar ką nors
panašiai. Juk sportas ir yra toks užsiėmimas,
kuris neatneša tiesioginės materialės naudos, vadinamas profesionalinis, pragyvenimą užtikrinąs,
sportas juk nėra tikras. Pagaliau iš tikro sportininko laukiama, kad jis ir pralaimėjęs tuoj pat
nepraskystų.
Bet taip buvo seniau, dabar madoje nepapras
tas savęs gailėjimasis. Jis įsiviešpatavo ne tik li
teratūroje, bet deja, ir mūsų sporto gyvenime. Ne
reikėjo nė pilnų metų, kad Sporto žurnalas netektų
jokios prasmės. Juk iš tokio spaudos organo laukia
ma žinių iš sportinio gyvenimo, tiesa, jų yra ir šio
numerio viduje, bet viršelyje jau pasirodė mirtinos
ligos ženklai. Tai senatvė.
(vm)
Pirmųjų ateivių karta
įkūrė SUSIVIENIJIMĄ, vė
lesnės kartos jį dar dau
giau išplėtė ir išaugino į
stiprią savitarpinės pagal
bos ir apdraudos organiza
ciją. Tokiu keliu eina ir da
bartinė SLA yadovybė, ku
ri ne tik rūpinasi mūsų or
ganizacijos ir jos narių ge
rove, bet kartu siekia išlai
kyti SLA eilėse darnų su
gyvenimą, visus telkdama
į vieningą patriotinį darbą
mūsų tautos teisėm ir lais
vei atgauti.
Todėl mes, žemiau pasi
rašiusieji, be jokios abejo
nės, į SLA Pildomąją Ta
rybą kviečiame rinkti da
bartinės SLA vadovybės
narius, kurių pavardės nu
rodytos šio laiško pradžio
je.
Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje Veikėjų Komi
tetas:
Dr. Algirdas Budreckis,
V. Kamarauskas, M. Vaidyla, Stasys Michelsonas, Pet
ras Žilinskas, Kazys S. Kar
pius, Antanas Sukauskas,
Vincė Leskaitienė-Januškaitė, Izabelė šimokienė, Vla
das Braziulis, Nellie T. Bayoras, Juozas Lėky.s, Jadvy
ga Tumavičienė, Liucija
Sperauskienė, Kazys J. Ma
čiukas, J. Krasinskas, Bro

nė Spudienė, M. Jurgeliūnienė, P. B. Balčiukonis, G.
Kapočius, H. čižauskienė,
Milda S. Anesta, G. Žilins
kas, A. Kaziunas, M. Zdankienė, Antanas Ramanaus
kas, K. P. Deveikis.
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6907 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103
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Perskaičius Dirvos
sausio 22-os dienos (Nr.
9-to) vedamąjį ”Bus tei
siamas komunizmas”,
pagaliau, manau, supra
tau pilną prasmę lietu
viškos patarlės:— "atė
jo ožka prie vežimo”.
Reikia skaityti teigiamu
dalyku, kad Dirvos redak
cija rado reikalo ir galė
jo atkreipti skaitytojų dė
mesį į šį vieną iš dau
gelių Amerikos antikomunistų žygių pavergtų
tautų laisvės naudai ir
komunizmo demaskavi
mui.
Bet, kaip ir Dirvos re
dakcijai "užkliūva nelem
tas ’bet’", paskaičius ve
damojo paskutiniąją pas
traipą, Dirvos teigimas
kad "kaltinamųjų komu
nistų partijų sąraše pa
sigendame Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos...” at
rodo politiškai neišgal
votas, turint mintyje tai,
kad Baltijos valstybės
yra Sovietų okupuotos ir
tik ADA "ekspertai" ga
lėtų daleisti, kad Balti
jos Valstybės ar net jų
kompartijos yra bent
kiek savarankiškos.
Dirvos patarimas ren
gėjams kad "tokiais at
vejais tiktų iš anksto pasiinformuoti*, atrodo, ga
lėtų būti pritaikytas pa
čiai Dirvos redakcijai.
Tada būtų paaiškėję,kad
tarp kitų kaltinimų ko
munizmui, yra ir Balti-
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LAIMĖJIMAI, KURIŲ
NEREIKTŲ PAMIRŠTI

Vasario 16 šventės proga į laikraščių redak
cijas plaukia senatorių ir kongresmanų pareiš
kimai, palaiką lietuvių tautos teises į laisvą ir ne
priklausomą gyvenimą. Juose užtikrinimą Ame
rikos valdžios nusistatymas palaikyti viltį lietu
viuose, pagerbti jų tautinę dvasią, nevengiant pas
tabų ir priminimų apie tragišką tos tautos likimą.
Amerikos nusistatymas komunizmo pavergtų
tautų atžvilgiu šiuo metu paremtas tik viltimis ir
paguoda, nesiangažuojant konkretesniems užsi
mojimams.
Žinant šio meto užsienio politikos bruožus,
daugiau ko iš tų pareiškimų būtų sunku ir tikėtis.
Politikų pareiškimai, bet gi, kartu gali tarnauti
barometru akyliau sekantiems šio krašto politinį
gyvenimą. Tie pareiškimai įšyla, darosi jausmin
gesni ir skaitlingesni rinkiminiais metais. Ir minė
jimų metu rengėjams nebesudaro sunkumų pasirink
ti svečių iš politikų tarpo.
Būdingu reiškiniu pasitarnauja kad ir New Yorkas. Tik įsakmios ALT pirmininko inž. Eug. Bart
kaus intervencijos dėka buvo išgauta New Yorko
miesto burmistro rezoliucija Vasario 16 proga.
Prieš tai burmistras buvo atsisakęs net lietuvių
delegaciją priimti. Intervencijos dėka buvo gauta ne
tik proklamacija, bet dar ir atsiprašymas...
Kai kuriuose lietuvių minėjimuose kalbėję val
džios atstovai net viešai nevengė išreikšti savo
džiaugsmo gausiu publikos skaičium, kuriame jie
dažniausia įžiūri balsuotojus artėjančių rinkimų
metu. Tokie "barometriniai” pasireiškimai, be abe ALT veiklos, suteikta pirm.
jo, dar aiškiau jaučiami laikraščių redakcijose. A. Ošlapo.
Demokratinėje santvarkoje tai normalus reiš
Straipsnio mintys nenu
kinys. Tik negalima į tai pažiūrėti vien iš neigia krypsta į žygius ”nuo jūrų
mos pusės. Tie reiškiniai turi tą gerąją pusę, kad iki jūrų”, o tiksliai savo
dar kartą paskatina mus visus labiau susidomėti skaitytojus informuoja apie
rinkimų principais, tąja piliečiams suteiktąja tei lietuvių pastangas ir darbus
se, kuri yra panaikinta komunistų valdomuose laisvei ir nepriklausomybei
kraštuose. Tą teisę turėdami gyvenant laisvuose atstatyti.
kraštuose ir tąja teise nepasinaudodami, skriau
LIETUVIŲ JURŲ
džiame tik patys save.
SKAUTUOS VADOVŲ
Vieni, aišku, nedaug ką galime nulemti. Bet
PAKĖLIMAI
didesnį susidomėjimą rodant, politiniame gyveni
Lietuvos nepriklausomy
me gyviau reiškiantis, pavergtųjų tautų atstovai
bendromis jėgomis gali žymia dalimi prisidėti bės paskelbimo 50-Čio su
prie išrinkimo į aukštąsias pozicijas tokių žmonių, kakties, VASARIO 16-sios
kurių mūsų bylai palankumas neabejotinas ir ku dienos proga, LJS Inkaro
rių skaitymąsis su rinkėjais nepasibaigia rinki Tarybos nutarimu, už pasi
lietuviško jūriniai
minių urnų uždarymo momentu. Tą faktą primena šventimą
skautaujančio jaunimo ge
me ne tik mes, bet mums dažnai jį primena ir vi rovei ir pareigingumą Lie
sa eilė politikų.
tuvių Jūrų Skautijos labui,
Mūsų pareiga, ypatingai šiais metais, ne tik žemiau išvardinti LJS va
džiaugtis senatorių ir kongresmanų šiltais linkė dovai, LJS Vyriausiam
jimais ir skatinančiais žodžiais, bet sekti jų dar Skautininkui pristačius, yra
bus, tų darbų tendencijas ir jų rezultatus. Mūsų pa pakeliami į aukštesnius va
reiga, jei tik esame šio krašto piliečiai, visomis dovų vyresniškumo laips
jėgomis burtis ir siekti, kad palankūs žodžiai virs nius:
I jūrų paskautininkus:
tų ir palankesniais darbais.
• Ohio gubernatorius J.
Rhodes Lietuvos nepriklau
somybės 50 m. sukakties
proga paskelbė Ohio valsti
joje Lietuvos metus. Kitur
skelbiama Lietuvos savaitė,
ar Lietuvos diena.
• Latvių laikraštis Laiks
vasario 14 laidoje pirmojo

puslapio pagrindinį straips
nį paskyrė Lietuvos 50 m.
sukakčiai atžymėti. Įsidėjus
V. Sidzikausko ir K. Valiū
no nuotraukas, patiektas
platus informacinis straips
nis apie lietuvių praeitį, jų
laimėjimus ir dabarties sie
kius. Ta proga jungiama ir
informacija iš New Yorko

PLANINGAS TAUPYMAS

Kazys OŽELIS, Bronius
KOVAS, Stepas LUKAUSKAS.
| jūrų skautininkus Povi
las JANČIAUSKAS.
Šia proga sveikinami pa
keltieji ir linkima Jiems
GERO VĖJO tolimesnio jū
rinio skautavimo ir jaunes
niesiems vadovavimo kely
je.
LJS Inkaro Taryba

jos kraštų okupavimas ir
teriojimas.
Šiuo atveju ypač reikš
mingas yra Dirvos daleidimas, kad galėtų būti
"kokių kontaktų stoka",
nors ir teigiama kad
"kontaktai yra turėti ir
iš lietuviškųjų organiza
cijų pusės." Svarbus
klausimas, kokie kon
taktai yra turimi, kokios
tos organizacijos, ku
rios turi tuos kontaktus
ir kodėl tai laikoma pa
slaptyje? Ar, pav., pasau
lio lietuvių studentų or
ganizacija pateikė teis
mui medžiagos? Ar NeoLithuania ar Lietuvių
Studentų Sąjunga pasisiū
lė teismo koordinato
riams surengti bylą? Ar
Ateitininkų Federacija
ar Studentų Skautų Są
junga žinias platina apie
teismą, ar organizuoja
lietuviško jaunimo daly
vavimą šiame teisme?
Bet dar svarbesnis
klausimas, kodėl yra "ko
kių kontaktų stoka"?
Kiek mūsų lietuviška
spauda informacijos yra
davusi ligi šiol apie ame
rikiečių antikomunisti
nes organizacijas, ypač
jaunimo tarpe? Kiek mū
sų spauda bei organiza
cijos yra raginę mūsų
lietuvišką visuomenę įs
toti ar bent bendradar
biauti ar patelkti ameri
kiečių
antikomunisti
nėms organizacijoms?
Išskyrus retais atvejais,
beveik visiškai ne.
Ypač sąryšvj su šiuo
teismu ir Dirvos nusi
skundimu "kontaktų sto
ka", atrodo ironišku
įvykiu lietuviškoje spau
doje 1961 metais. Jau ta
da vienas Dirvos bend
radarbis buvo parašęs
straipsnį,
norėdamas
per mūsų spaudą pain
formuoti lietuvišką iš
eiviją apie amerikiečių
antikomunistines organizacijas, su kuriomis ver
ta mums dirbti ar ku
rioms verta mums padė
ti. Dirva net gražino tą
straipsnį su laišku, ku
riame redaktorius teigė,
kad "kovoje prieš komu
nizmą mums reikia eiti
savitu keliu", ir kad, be
to, "dalis jų (organiza
cijų) neturi tokio orumo,
kokio reikėtų".
Kaipo buvusi Barnard
kolegijos, Columbijos
Universitete,
YAF
(Young Americans for
Freedom — vieni iš teis
mo rengėjų) pirmininkė,
galiu patvirtinti,kad nors
gerokai metų tokios or
ganizacijos, kaip YAF,
klausia kur pabėgėliai,
kur lietuviai antikomunistai šioje kovoje, lie
tuviai tikrai beveik iki
vieno "savitu keliu" ėjo:
Jie nebandė išeiti į Ame -

MOKA GERUS DIVIDENDUS.
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Mokamas už vieny metų taupy'Q mo lakštus nuo išdavimo datos

Metinis dividendas mokamas už
indėlius taupymo knygutėse.

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po
$1,000.00)

rikos visuomenę pa
skleisti savo per skaus
mą ir žiaurų patyrimą
įgytas žinias, nesidomė
jo tomis amerikiečių or
ganizacijomis, kurios sa
vo esme yra mūsų są
jungininkai. O jeigu, ne
žiūrint mūsų spaudos ty
lėjimo, nekurie sužinojo
apie tokias organiza
cijas iš liberalų ame
rikiečių ar jų spaudos,
tai nenuostabu, kad susi
darė įspūdį, jog tokios or
ganizacijos "orumo" ne
turi ir nenuostabu, kad
išsigando, jog komunis
tai jas "fašistinėmis" va
dina (užmiršdami, kad
jie patys vien bėgdami
nuo komunizmo užsitrau
kė tą pavadinimą).
Dėka aktyvių kontak
tų džiaugiuos galinti skai
tytojus plačiau painfor
muoti apie šį teismą:
Teismo pavadinimas yra
World Court of Public Opinion. Teisiamas pasau
linis komunizmas už jo
50 metų nusikaltimus
prieš žmoniją. Teismo
koordinatoriai, kaip jau
Dirvoje rašyta, yra YAF
ir Twin Circle-National
Catholic Press (naujas
žurnalas). Teismas vyks
ta vasario 19-21 dieno
mis, Hali of Nations, Georgetown
University,
Washington, D.C. — se
sijos numatytos 10:00 12:00 ryto ir 2:00 - 5:00
p.p. kasdien. Antikomu
nistinėj amerikiečių
spaudoje plačiai pa
skelbtame septynių punk
tų kaltinimo akte Lietu
va kaip komunizmo auka
minima dviejuose punk
tuose ir Baltijos kraštai
dar viename. Šis kaltini
mo aktas buvo įteiktas
kaltinamiesiems kolek
tyviai Sovietų Ambasa
doje lapkr. 7 d., 1967 m.
Teisme dalyvaus daug
žymiausių Europos, Azi
jos, Pietų Amerikos ir
JAV teisininkų. Infor
macijai kreiptis: LeeEdwards, Press Co-ordinator, World Court of

Public Opinion, VVashington, D.C. tel. (202)7834098.
Reikia tikėtis(kad bent
Washingtone, ar netolie
se esantieji lietuviai su
ras galimybę teisme
dalyvauti.
Dėl organizuotų kon
taktų stokos mes jau ne
išnaudojome Citizens
for Freedom atsišauki
mo ; skelbiant lapkr.
7 (Sovietų Revoliucijos
sukaktį) Gedulo Diena už
Komunizmo Aukas. Aiš
ku, kad dėl tų pačių prie
žasčių neišnaudosime ir
šio teismo teikiamų ga
limybių ir taip pat ne
galėsime teismo organi
zatoriams duoti jiems
taip labai reikalingos tal
kos. Tai tik du pavyz
džiai iš daugybės. Rei
kia laukti, kad šiais lais
vės kovos metais mes pa
simokysime ir pagrindi
nai pakeisime pažiūrą
dėl mūsų santykių su
amerikiečių antikomu
nistinėmis organizacijo
mis ir jų spauda. Dabar
gi lieka tik stebėtis, kad
nežiūrint mūsų oraus ėji
mo savitu keliu... teismo
rengėjai iš viso sužinojo;
kad Lietuva komunizmo
pavergta ir nori būti lais
va.
Lyvia Garsienė

REDAKCIJOS
BA:

PASTA

Dirva buvo pirmoji,
paskelbusi net vedamuo
ju apie artėjantį teismą
komunizmui.
Teismo
rengėjų gautoje medžia
goje nebuvo Lietuvos var
do. Tiek Dirva, tiek ir
Darbininkas
pasigedo
mūsų veiksnių ryšio su
teismo rengėjais. At
rodo, jog laiško autorė
nekreipė į tai dėmesio.
Dėmesys jos, atrodo, ir
nukreiptas į tas organi
zacijas, kurios bendrą
darbą vertina tik tada,
kada į jį einama tų orga
nizacijų — savitu keliu.

VELYKINĖS NUOLAIDOS
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COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.
45 West 45 Street, New York, N. Y. 10036
Tel.: 212 — C1 5-7905

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL
AGENCY, INC.
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
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IŠ ROCHESTERIO PADANGĖS
Nežinia kokia intencija
neseniai parašytas straips
nis "Pavojingi simptomai
Rochesterio lietuvių veiklo
je” ("Dirva”, 1968. I. 22,
J. A.) sudarė įspūdį, kad
Rochesterio lietuviai jau
baigia užmigti. Atrodo, kad
tendencingai buvo iškreip
tas Rochesterio lietuvių
veidas. Gerai, kad kas nors
sielojasi ir rūpinasi lietu
vybės išlikimu ir kad drįs
ta kelti spaudoje negeroves.
Tačiau negerai, kai tų ne
gerovių pradedama ieškoti
per padidinamą stiklą. Taip,
tu negerovių yra visur. Ir
kur jų nėra? Nėra namų be
dūmų. Mažesnėje kolonijo
je jos ir matosi ryškiau. O
vistik Rochesterio lietuviui
bent iki šiol pajėgė konku
ruoti, pavyzdžiui aukų rin
kime per Vasario 16-tas, su
didelėmis lietuvių kolonijo
mis, kaip New Yorku, Clevelandu. Negaliu sutikti su
straipsnio autoriumi, kad
esame susiskaldę, nesugy
veną su senosios kartos lie
tuviais. Rochesteriškiai to
nemato ir nejaučia. Ir ne
kartą teko išgirsti iš kitur
atvykusių ir pažinusių mus,
kad esame kaip tik vienin
gi, solidarūs.
Rochesteryje gyvena vos
pora šimtų lietuvių šeimų.
Tai tik lietuviškas kaimas.
O kiek čia visokių lietuviš
kų darbų padaryta! Iki šiol
nebuvo jokio didesnio kul
tūrinio ar politinio užsimo
jimo JAV-se, prie kurio Ro
chesterio lietuviai nebūtų
prisidėję ir jo neparėmę.
Tebęvykfta gyyas kultūrL
nis gyvenimas. Turime visą
eilę visuomenininkų, kultū
rininkų. Daugelis nesiribo
ja savo veikla vien tik vie
toje, ir jų vardai žinomi vi
soje Amerikoje. Gražiai
veikia lietuviškoji mokykla
su pusšimčiu mokinių, ener
gingai vedama Br. Krokio
ir padedama tėvų komiteto
su pirmininku inž. J. Lau
kaičiu. Turime nemaža ide
alistų ir pasišventėlių. Jau
trus mūsų reikalams kun.
Pr. Valukevičius, Ameriko
je gimęs, visų didesnių dar
bų ir žygių rėmėjas ir tal
kininkas. šiais laikais sun
ku mažai parapijai išlaiky

ti savo mokyklą, kai dide
lės, pav. vokiečių, italų pa
rapijos uždarinėja vieną po
kito skyrius. Duok Dieve,
kad visos lietuviškos kolo
nijos būtų tokios susipra
tusios ir jautrios lietuviš
kiems reikalams.
Turime gražaus jaunimo
su stipriu potencialu, gra
žiai įsijungusio į lietuvišką
veiklą. Gražiu pavyzdžiu
tenka laikyti dr.. J. Dėdiną,
energingą LV-nės pirmi
ninką, kurio iniciatyva ne
seniai sudaryta prie LB-nės
valdybos kultūrinė lekcija
išjudino ir sudomino visą
vietos akademinį jaunimą
rūpintis mūsų kultūriniais
reikalais. Ne vienas iš jų
jau yra įsijungęs ir į poli
tinį veikimą. Tad ar ne ge
riau būtų, kad ateityje bū
tų Keliamos spaudoje pozi
tyvesnės mintys ir realūs
pasiūlymai, kaip pagyvinti
lietuvišką gyvenimą.

POETAS JONAS AISTIS
ROCHESTERYJE

Poetas Jonas Aistis

Retas įvykis mūsų kul
tūriniame gyvenime — tai
vieno rašytojo vakaras. Be
rods, pirmasis toks atsiti
kimas Rochesteryje. Tai
poeto J. Aisčio vakaras,
kuris įvyko š. mėn. 3 d. šv.
Jurgio parapijos patalpose.
Poetas J. Aistis, svečias iš
Washingtono, buvo pakvies
tas minėtos kultūrinės sek
cijos, kurios iniciatyva ne
seniai buvo surengtas pia
nistės N. Dėdinienės reči

talis.
Pradžioje rašyt J. Jan
kus pasveikino svečią ir pa
kvietė I. žmuidzinienę, kuri
Chicagos
Lietuvių
meistriškai padekla m a v o
Opera
pirmą
kartą
stato
ištrauką iš Aisčio neseniai
veikalą,
kuris
nėra
vie
išleisto poezijos rinkinio
"Karalaitę, pririštą prie nas iš tų populiariųjų,
girnų”, vaizduojančią ale kasmetais randamų įvai
gorine prasme Lietuvą ne rių operos teatrų reper
tuaruose. Ar tai blogas
laisvėje.
Prof. dr. A. Klimas su ženklas? Greičiau ge
pažindino klausytojus, ku ras. Operos choras jau
rių prisirinko arti šimto ir čiasi subrendęs ir pajė
kurių daugumą sudarė jau gus didesniam išbandy
nieji akademikai, su Aisčio mui. Operos vadovai, ma
poezija. "Kiekvienas esame nau, galvoja, kad ir pub
paliesti mūsų poetų jėgos, lika, net jeigu per vienuovalios ir jausmo”, — kalbė liką metų ji vien savuo
jo dr. Klimas. "Visa mūsų
tautos dvasia yra nusakyta sius pastatymus tegirdė
jo (Aisčio) — nuo piemenė jo, yra pakankamai pri
lio iki partizanų”, — tęsė ruošta gilesniems, sun
suvirškinamiems
jis. "Aistis yra vienas iš kiau
pačių geriausių lietuvių po dalykams.
"Fidelio” yra vieninte
etų, davęs mūsų literatūrai
didžiojo vokiečių
gražiausių ir lyriškiausių lė
kūrinių, rašęs taip pat dra kompozitoriaus Liudvi
mų bei straipsnių, filosofi ko van Beethoveno opera
niais, kultūriniais ir visuo parašyta devyniolikto
meniniais klausimais”, — jo amžiaus pradžioje.
kalbėjo dr. Klimas ir savo Tuo metu, jausdamasis
žodį baigė, padeklamuoda pralenkęs tada muzikoje
mas vieną iš jo eilėraščių
"Mater dolorosa”, skirtą
tėvynės ilgesiui, skausmui
ir meilei apdainuoti.
"Platanai". Ir vieną ilges
Poetas J. Aistis savo kū nių savo kūrinių — tai poe
rybą pradėjo skaityti vienu mą "Giminės daina”.
iš pačių gražiausių ir nuoSavo kūrybą, kurioje tiek
taikingiausių eilėraščių — daug lietuviškos romanti
tai "Peisažu”-:
kos, lyrikos ir simbolikos,
"Laukas, kelia®, kryžius, poetas be galo jautriai ir
subtiliai sugebėjo perduoti
Šilo juosta mėlyna,
publikai. Tai buvo reta pro
Debesėlių tankus ižas
ga
susipažinti su poetu mū
Ir graudi, graudi daina”...
sų akademiniam jaunimui,
Lyg menininkas keliais pajusti lietuviškos poezijos
škicais puikiai nupiešė tė grožį, meilę ir tėvynės il
viškės panoramą, šiame ir gesį. Poetas paliko gilų ir
keletą kitų jo eilėraščių bu neužmirštamą įspūdį. Jam
vo jaučiama K. Binkio eilė buvo sukeltos ovacijos ir
raščių nuotaika bei mūsų pagerbtas jis visų atsisto
liaudies dainų eilėdaros įta jimu. Ta proga daugelis įsi
ka. Ypač jautriai poetas pa gijo jo paskutinį poezijos
skaitė "Vai, nedvelk, ne leidinį ir gavo autografus.
dvelk, vėjeli"..., "Naktį”,
Sekančią dieną prof. Vla
"Aš tik Tau", "Skausmą", da Sabalienė turėjo pras
Abejonę”, kurioje jis skun mingą pokalbį su svečiu
džiasi savo, kaip poeto da poetu per lietuvių radijo
lia.
pusvalandį, kur profesorė
Iš kitų eilėraščių pažy pastebėjo, kokią didelę įta
mėtini savo lengva forma, ką poetas yra padaręs mūsų
bet gailiu turiniu, dažnai jaunimui. Kaip pavyzdį ji
nusakytu simboliniais vaiz nurodė vieną jo poezijos
dais, tai — "Dienos”, "Kris rinkinį, kurį kaip brangiau
taliniam karste”, "Apie ru sią ir vienintelį turtą buvo
denį ir šunį" ir kiti.
atsivežęs iš Lietuvos vienas
Poetas paskaitė taip pat mūsų partizanas.
J. Jurkus
porą sonetų: "Darželis” ir

Fidelio muzika pergili žodžiams
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ALLENTOWN, PA. — 126 Tilflhman Street .............................................. HE 5-1654
BALTIMORE, M D. — 1900 Fleet Street ........................................................ OI 2-4240
BROOKLYN, N.Y. — 1530 Bedford Avenue ................................................ IN 7-6465
BUFFALO, N.Y. — 701 Flllmore Avenue ...................................................... TX 5-0700
CHICAGO, ILI____ 1241 No. Ashland Avenue .............................................. HU 6-2818
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DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue ........................................ • 365-6780
FARMINGDALE, N.J. — Freewood Acres .................................................... 363-0494
HAMTRAMCK, MICH. — 11338 Jos Campau Avenue ................................ TO 9-3980
HARTFORD, CONN. — 122-126 Hlllside Avė.
................................. 249-6216
JERSEY CITY, N J. — 219 Montgomer? Street .......................................... HE 5-6369
LO8 ANGELE8, CAL. — 107 So. Vermont Avenue .................................... DU 5-6550
NEWARK, N.J. — 250 Market 8treet ........................................................... Ml 2-2452
NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue .................................................... . OR 4-1540
PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue ........................................ PO 9-4507
RAHWAY, N.J. — 717 W. Grand Avenue ................
381-8997
ROCHESTER, N.Y. — 558 Hudson Avenue .................................................. 232-2942
80. BO8TON, MA88. — 396 W. Broadway ................................................. AN 8-1120
SOUTH RIVER, N.J. — 46 Whltehead Avenue .......................................... CL 7-6320
8YRACU8E, N.Y. 13204 — 515 Marcellus Street ........................................ 475-9746
TRENTON, N.J..— 1152 Deutz Avenue .......................................................... EX 2-0306
UTĮ C A, N.Y.
—
963 Bleecker Street .......................... ........................... RE 2-7476
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dominavusį Mozartątiek
simfoninės, tiek ir ka
merinės muzikos sri
tyse Beethovenas pano
ro išbandyti savo jėgas
ir operoje. Libreto ieš- .
kojo ilgai ir sunkiai
svarstydamas ir atmes
damas daugelio pasauli
nio garso rašytojų kūri
nius (jų tarpe "Romeo
ir Juliją", "Makbetą",
"Faustą"), eilę istorinių
ar legendarinių tematikų
(Aleksandras Didysis,
Romulas ir Rėmus, Ba
bilono žlugimas etc.).
"Fidelio"
pagrindą
davė trečiaeilio prancū
zų rašytojo M. Bouilly
dviveiksmė drama "Leo
nora, arba vedusiųjų mei
lė", kurios turinys yra
maždaug šitoks:
Gubernatorius Pizzaro neteisingai apkal
tina savo politinį prie
šą Florestaną ir uždaro
jį pilies kalėjime norė
damas numarinti badu.
Florestano žmona Leo
nora, persirengusi ber
niuku ir pasivadinusi Fi
delio įsiperša tarnu ka
lėjimo viršininkui Roko,
norėdama sumegsti pla
ną savo vyrui išvaduoti.
Roko duktė Marcelina įsi
myli Fidelio, užmiršda
ma savo sužadėtinį Džiaąuino.
Kada Pizzaro, nutaręs
savo priešu greičiau nu
sikratyti, įsako Roko iš
kasti duobę Florestano
kameroje, į kurią turės
būti įmestas jo lavonas,
savo pagalbininku Roko
pasirenka Fidelio.
Pizzarui atėjus Florestino nudobti ir jam jį
puolant tarpan įsimeta
Fidelio, išsitraukusi iki
tol drabužiuose paslėp
tą pistoletą. Tuo pačiu
momentu pasigirsta tri
mitai pranešą Ministerio atvykimą. Florestanas išgelbėtas. Ministeris jame atpažįsta savo
draugą. Niekšai nubau
džiami, teisieji —trium
fuoja.... Marcelina, ži
noma turi grįžti pas sa
HELP WANTED MALĖ vo sužadėtinį.
"Fidelio" libretui kri
tikai primetė motyvaci
BORING MILL jos stoką, literatūrinįneOPERATORS vertingumą, nedramatiškūmą ir daugelį kitų
ydų. Beethovenas jį ma
DIE MAKERS tomai
pasirinko dėl to,
kad
jam
imponavo Leo
DIE TRYOUT nora, stipraus
charakte
rio,
didelio
vitališkumo
PUNCH
moteris, herojiškai ir
aklai besiaukojanti dėl
FINISHERS
savo vyro. Leonoroje jis
įžiūrėjo
idealios vokie
DIE BARBERS
tės tipą. Beethovenas ne
galėjo pakęsti laisvo el
SHAPER
gesio ir silpnų morali
OPERATORS nių pažiūrų moterų Mozarto operose (kaip Fi
CUTTER
garo vestuvės ar Don
žuanas), ką jis ne kartą
GRINDERS
yra pasakęs. Leonora bu
MUŠT HAVE 8 YEARS
vo priešingybė, kurios
EXPERIENCE
Beethovenui reikėjo.
Pirmasis operos pa
CONGRESS
statymas 1805 metais ne
TOOL & DIE
buvo sėkmingas. Kriti
kų nuomone opera buvo
3300 DENTON
perilga, perdaug besikar
DETROIT, MICH.
tojanti ir komplikuota.
313 — 871-9202
Bičiuliai įkalbinėjo Beet
hoveną
daryti operoje
F E MALĖ
pakeitimus, tačiau pra
CLERICAL TYP1STS — Im- džioje jis nesutiko pa
mediate openings for young keisti nė vieno žodžio,
women with good typing abili- nė vienos gaidos. Sako
ties and math aptitude. Some ma, kad pagaliau sutikęs
knowledge of the comptometer
is necessary. If you have these tik savo artimai draugei
Lichnowsky
qualifications call for an inter- princesei
view appointment at Acme ant kelių atsiklaupus mal
Quality Paints, Ine. 313 —872- daujant. Kompozitorius
4800, E.vtension 205.
net susigraudinęs ir su
Ali I qual Opportunity l.inployi-r
šukęs: "Aš pakeisiu! Aš
(20-26)
viską padarysiu dėl ta

vęs ir savo motinos!"
Rezultate, kaip patsai
muzikas rašė vienam
Vienos laikraščiui "Var.
gu bent vienas muziki
nis numeris liko nepa
keistas... daugiau negu
pusė operos buvo naujai
parašyta". Tikrumoje iš
276 vokalinio teksto pus
lapių 134-uose buvo pa
daryta reikšmingų pa
keitimų.
Šiandien jau ir į pir
mąją "Fidelio" versiją
žiūrima kiek kitokiomis
akimis. Bostono simfoni
nio orkestro dirigentas
Erich Leinsdorf, radęs
ją kažkurioj Prahos senų
knygų parduouvėj per
nai vidurvasarį pastatė
koncertine forma. Su
žavėtų kritikų ir žurna
listų kamantinė jamas,
pertraukos metu besikeisdamas prakaitų per
mirkusį fraką jis pasa
kė: "Šioje versijoje Beet
hovenas, būdamas geni
jus, iš interpretatorių
reikalavo dalykų, kurie
jo laikais gal net nebuvo
įmanomi padaryti".
Gerokai apkarpyta ir
pakeista opera 1814 me
tais sulaukė didžiulio pa
sisekimo.
Premjeros
metu triukšmingais plo
jimais kompozitorius
buvo iššauktas scenon
jau po pirmo veiksmo, gi
antrojo veiksmo finalas
sukėlė Vienoje dar ne
girdėto publikos entuzi
azmo. "Fidelio" su pa
sisekimu buvo statomas
visuose Vokietijos ope
ros teatruose, kiek vė
liau Londone ir Paryžių
je, o pagaliau ir New
Yorke.
Kritikai ir dabar ne
buvo visai patenkinti,
primesdami operai sta
tiškumą, jos muzikos
sunkumą ir nelankstu
mą vokalinei intepretacijai. Librete irgi ras
ta trūkumų. (Beje, Pil
nas "Fidelio" libretas
yra išleistas atskiru lei
diniu. Jį, puikiame Bi
rutės PūkeleviČiūtė s ver
time galima gauti atsiun
tus vieną dolerį Lithu
anian Opera of Chicago,
6441 S. Kedvale Avė., Chicago, III. 60629). Kriti
kų teigimuose gal ir yra
bent dalis tiesos, nes
Beethovenas esmėje nė
ra vokalinis kompozito
rius. Nemažesnio muzi
kos autoriteto kaip H.
Berliozo žodžiais ta
riant: Beethoveno muzi
ka yra pergili žodžiams.
"Fidelio" pastatymai
kovo 23 ir 24, o taipgi Ir
30 d. Chicagos Marijos
Aukšt. mokyklos salėje
yra mūsų operos kolekty
vo žingsnis į antrąjį sa
vo gyvavimo dešimtme
tį. Tikiu, kad ir tu skai
tytojau būsi to istorinio
žingsnio liudininkas.
a. pavejis
• Mes ir Lietuva paskai
tų ciklo išeivijos ir oku
puotos Lietuvos santykių
klausimui analizuoti, antro
ji paskaita įvyksta vasario
23 d., 8 vai, vakaro Jauni
mo Centre, 5620 So. Claremont Avė., Chicago, III.
Kun. dr. F. Jucevičius iš
Montrealio, Kanados skai
tys paskaitą: "Mūsų san
tykių su kraštu klausimo
analizė". Santara-Šviesa vi
sus maloniai kviečia šios
paskaitos išklausyti.

Skaityk ir platink
DIRVĄ
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KIPRAS PETRAUSKAS ATGULĖ

Į VILNIAUS RASAS
KELETAS VAIZDU DIDŽIAJAM TENORUI MIRUS
Sunku rašyti, sunku
tinkamą žodį rasti, bet
Dirvos redaktorius karš
tai ragina, tai reikia
ryžtis!
Man niekad nebuvo
lengva ir paprastą re
portažinį straipsniuką
parašyti, o dabar ir
vėl nekrologas, ir
vėl rauda! Ir dar kam ji
skiriama — gi pačiam iš
kiliausiam mūsų laiko
dainininkui, anot Vaiž
ganto, gražiabalsei Lie
tuvos lakštingalai K i prui P et r au sku i, mi
rusiam Vilniuje 1968 m.
sausio 17 d., palaidotam
senose to miesto Rasų
kapinėse, kur jau ilsisi
amžinai ”užgesę žibu
riai” dr. Jonas Basa
navičius, M.K. Čiurlio
nis, Balys Sruoga, Vin
cas Mykolaitis - Puti
nas... Taigi tema, kuri
net ir tvirto žemaičio
širdies paviršium nega
li ramiai nuslysti...
♦♦♦

XIX ir XX amžiaus
sąvartoj, gal paties Vi
sagalio lėmimu, lietuvių
tauta buvo apdovanota di
džios kūrybinės galios
asmenybėmis. Mairo
nis, Vaižgantas, Jurgis
Baltrušaitis, O. Liubičius-Milašius, Vincas
Krėvė, M.K, Čiurlionis,
P. Rimša, J. Naujalis,

STASYS SANTVARAS

St. Šimkus, Kipras Pet
rauskas, Juozas Vaič
kus, Kastantas Glins
kis... Paskui juos atėjo
dešimtys ir š imtai blan
kiau, o kartais ir didžiai
gaivia šviesa skamban
čių vardų. Sunku dabar
pasakyti, bet veikiausia,
visų jų darbai liudys ne
kasmet pasikartojantį
lietuvių kūrybinės dva
sios suplazdėjimą.
Jei būtų galima meno
kūrėjo populiarumą tau
toj dėti ant svarstyklių,
tai velionis Kipras Pet
rauskas daug varžovų ne
turėtų. Darbų ir vardų
skambumu Lietuvoj, mi
nėto j amžių sąvartoj,
jam prilygo tik Mairo
nis, Vaižgantas, M. K.
Čiurlionis ir St. Šimkus.
Žinoma, kiekvienas jų
buvo savaip populiarus,
bet jie buvo tie viršu
kalnių žibintai, kurių
dvasios šviesa rado at
spindį milijonų akyse.
Patį Kiprą Petrauską
lietuvių tauta ne tik ger
bė, ne tik juo didžiavo
si, bet ir neveidmainin
gai jį mylėjo.
Kitų priežasčių nėra,
bent aš nepajėgiu jų
įžvelgti, tai gal, dėl to
populiarumo tautoj, Kip
ras Petrauskas, nors ir
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KRYŽKELIUOSE
Iš Sibiro kankinės Stefanijos Rūkienės užrašų,
kuriuos dviem tomais išleidžia Vilties leidykla
(3)
Kitos moterys ją užstoja, padaro priedangą, kad neuž
eitų komendantas ar sargybiniai.
Liuda vis gaudo gyvius, krauna tuščion vaistų
bonkutėn ir su pagieža barasi:
— Rupūžės, gyvatės, kad juos pirmas perkūnėlis
nutrenktų. Ir ką jie padarė iš mūsų tik per vieną mė
nesį! Jau mes ir į žmones nebepanašūs. Pririnksiu pil
ną bonkutę ir drėbsiu komendantui akysna, o geriausia
tai už kalnieriaus. Namuose mes gerai ir švariai gyve
nome, ir utėlės mūsų negraužė.
Paulina, matyti, rami moterėlė, neiškenčia neįsi
kišusi:
— Nerugok, kaimynėle, nuo to mums nepaleng
vės. Visiems tie patys pyragai. Manai, kad kitiems
širdis neverda pykčiu ir neapykanta ruskiui. Kol tu
rėjome savo kariuomenę ir buvome namie, reikėjo gin
tis. O dabar kaip avis sudarė ir gabena skerdyklon.
Už stulpo sėdėdama viena senutė atsiliepė:
— Barniais ir rūgojimais mes nieko neatsieksime.
Vargas mums, kad mūsų maža tauta ir silpna buvo
valstybė. Kas gali atsilaikyti prieš tokį milžiną, kaip
Rusija. Ne mes jiem reikalingi, bet mūsų žemė, sody
bos ir visa Lietuva. Aišku, kad jie nori nusikratyti pa

nenustumtas į pašalį,
nors ir visos Tarybų Są
jungos kultūros veikėjo
garbe apdovanotas, po
kario metais nebuvo per
daug garsiai glostomas.
Jei žinios nėra iškreip
tos, tai ir Kipro laido
tuvės Vilniuje nepasižy
mėjo išskirtiniu iškil
mingumu. Dainininkas
nužengė nuo scenos, dai
nininką galima po trupu
tį užmiršti...
♦♦♦

Kipras Petrauskas sa
vo kilme buvo dzūkas,
Krėvės apdainuoto Dai
navos krašto sūnus. Jis
gimė 1885 m. XI, 23
Keizių-Ceikinių k., Šven
čionių aps. Motina buvu
si dainininkė ir audėja,
o tėvas — vargoninin
kas, be bažnytinių pa
reigų dar mėgęs ir sta
liaus verslą.
Nerimo ir įtampos die
nom, 1940-41 m., Kip
ras Petrauskas viešai
prasitarė, kad jo tėvas
buvo stalius. Tas jo po
sakis, tur būt, apskrido
visą Lietuvą! Ir buvo da
romos išvados, jog tai
esąs didžiojo operos dai
nininko reveransas oku
pantui. Iš tikro, tą tiesą
įtikėjusius buvo lengva
apšviesti ir perkalbėti.
Kipras Petrauskas, suži
nojęs, kad šitaip yra aiš
kinamas jo pasisaky
mas, jaudinosi, pyko ir
kentė. Atrodytų, kad sun
kiom dienom darosi sun
kus kiekvienas žodis!
Tuo tarpu, ką tuomet
viešame teatro žmonių
susirinkime Kipras Pet
rauskas pasakė,tebuvo
tik tiesos pakartojimas,
kurią jis jau ir anksčiau
ne vienu atveju buvo skel
bęs (tą gali paliudyti
nepr. Lietuvos periodi
ka): jo tėvas buvo ne tik
vargonininkas, bet ir sta
lius, ypačiai mėgęs dirb
ti dailius baldus.

Zinaidos nuotrauka

Klpras Petrauskas Otelio vaidmenyje.

da, aukšta, liekna ir pro
porcinga, tiesiog išdai
linta figūra, nuostabiai
gražiu ir galingu balsu,
genialumu paženklinta
operine vaidyba.
Tačiau ir jis, gimęs
varganame dzūkų kraš
te, persekiojimais ir
priespauda svaigstan
čios caro valdžios va
lioj, didelių ateities vil
čių negalėjo net sapnuo
ti. Kaip tėvas, kaip jo vyr.
brolis Mikas, pradžioj ir
jis mokėsi groti vargo
nais, rengėsi būti bažny
čios tarnu. Ir jau buvo
pradėjęs vargonininko
kepsnio ragauti — dir
bo Gervėčiuose, Laba
nore, Onuškyje ir Dusmenyse. 1905 m. įsijun
gė į sąjūdį prieš rusų
valdžią, platino Vilniaus
Didžiojo Seimo atsišau
kimus, žandarų pagau
tas, pusę metų už tai sė
dėjo Trakų kalėjime.
Staigų posūkį į Kipro
Petrausko gyvenimą at
nešė Vilniaus lietuviai,
gal daugiausia jo brolis
komp. Mikas Petrauskaš 1906 m. senajame
Gedimino mieste buvo
statoma Miko opera Bi
rutė. Vienas iš tos ope
♦♦♦
ros vaidilų, vaidinęs Bi
Prigimtis Kiprą Pet rutės brolio vaidmenį,
rauską buvo apdovanoju buvo Kipras Petraus
si retai pasitaikančiom kas. Jauno ir dar žalio
dovanom: puikia išvaiz- jaunuolio balsas bei
vergtų kraštų gyventojais. Jie iš lėto ir nežymiai mus
visus sunaikins. Mes tremties keliais važiuojame ne
paskutiniai.
KOMITETAS

Kažkas kviečia, kad visi lietuviai susirinktų į vie
ną nurodytą baržos kampą. Tremtinė N. paaiškino, kad
kilo sumanymas išsirinkti komitetą, kuris rūpintųsi
tremiamųjų reikalais ir šalpa. Ir tokie mes buvome
tada naivūs, nesupratome savo apverktinos būklės ir
nejautėme, kokie pyragai mūsų laukia.
Paprašyta dar vienas senyvas vyras paaiškinti
apie komiteto tikslus. Jis papasakojo apie 1914 metų
karo pabėgėlius Rusijon, apie jų komitetų veiklą ir
rūpinimąsi lietuvių reikalais. Tačiau pamiršo jis pri
dėti, kad tai buvo "kruvinojo carizmo” laikais ir kad
tais laikais žmogus vistiek dar nebuvo laikomas gy
vulio vietoje.
Visi sutinka su pasiūlymu ir nutaria išsirinkti ko
mitetą. Kandidatai buvo siūlomi iš įvairių Letuvos
kampelių, kad nebūtų šališkumo savo parapijiniams
reikalams. Zarasiškiai pasiūlė mane. Visi susirinku
sieji pasiūlytiesiems kandidatams paplojo, ir taip buvo
išrinktas penkių asmenų komitetas. O tai jau buvo
nusikaltimas komunistinei santvarkai ir režimui.
Visi išrinktieji išėjome į vidurį pasirodyti rinki
kams, susipažinom, ir jau norėjome pasikalbėti mums
rūpimais reikalais, bet tuojau prisistatė uniformuoti
pareigūnai. Jie ėmė klausinėti, kas čia per triukšmas,
koks čia susibūrimas, ir įsakė visiems skubiai išsiskirs
tyti. Greitai nėrėme visi kaip pelės po šluota prie savo
maišelių.
Dabar dažniau pradėjo vaikščioti uniformų t i en
kavedistai, žiūrinėti mūsų ir varstyti akimis. Jie tik
rai norėjo susekti, ar šie beginkliai žm nės lr.hai pa

sceniniai gabumai vil
niečiams padarė stiprų
įspūdį, netrukus buvo su
telkta lėšų ir Kipras iš
keliavo į Petrapilį, į mu
zikos konservatoriją.
Laikraščiui būtų per
ilga pasaka, jei pradėtumėm šnekėti apie Kip
ro Petrausko gyvenimą
Petrapily, apie einamų
mokslų sėkmes ir nesėk
mes, apie jo pirmuosius
žingsnius scenoj. Esmi
nis dalykas, kad jis Im
peratoriaus konservato
riją baigė, Maskvos Di
džiajame teatre gavo de biutą Chs Gounod ope
roje Romeo ir Julija, kur
su dideliu pasisekimu at
liko Romeo vaidmenį, ne trukus (1911.X.U) buvo
priimtas į tarptautinį
garsą turintį Marijos te
atrą Peterburge. Šiame
teatre Kipro debiutas su
skambėjo 1911 m. rugsė
jo 24 d., čia jis pasi
rodė G. Verdi Rigoletto
Hercogo vaidmeny.
Imu rankosna Daini
ninko dalią, su atsargu
mu ir vidine kultūra pa
rašytus Aleksandro Kutkaus atsiminimus, toKut
kaus, kuris daugiau ne
gu 20 metų nepr. Lietu
vos Valst. Operos teat
re buvo Kipro Petrausko
antrininkas (anaiptol ne
šešėlis, o pats sau dai

nininkas ir aktorius), ir
žiūriu, ką jis pasakoja
apie tą nutolusį laiką, kai
Kipras dirbo Petrapily.
Štai tas Al. Kutkaus pa
sakojimas:
"Visiems yra supran
tama, kad jaunam daini
ninkui būna sunkūs ypač
pirmieji žingsniai. Ką be
kalbėti apie tokį teatrą,
kaip Marijos, kur pir
mųjų tenorų buvo apie
10! Kipras greitai su
prato, kad niekas nesi
skubins jo kviesti naujų
rolių mokytis, nes buvo
per daug tos pačios rū
šies balsų, bet pasižy
mėdamas retu muzikalu
mu, dėl visa ko, jis ėmė
si kiek galima daugiau
rolių išmokti. Tai jam
šimteriopai apsimokėjo
nes neretai pasitaikyda
vo, kad paskirtasis spek
takliui tenoras imdavo
ir susirgdavo. Teatro di
rekcijai nebūna didesnio
nesmagumo, kai skirtą
ją operą tenka pakeisti
kokia nors kita. Tokio
mis progomis mūsų Kip
ras būdavo ir prasita
ria, kad, girdi, jis tą ro.
lę galėtų be repeticijos
padainuoti. Direkcija pa
tenkinta, kad tvarka
lieka nepažeista, o Kip
ras gauna progos savo
repertuarą praplėsti ir
(Nukelta į 6 psl.)

vojingi sovietinei santvarkai. Jau tada pradėjo pla
nuoti, kaip juos išskirstyti, kad nebūtų vieningi ir susicementavę.
Mes irgi reiškėme savo nuomones apie jų išsila
vinimą, žmoniškumą, žiaurumą ir kultūringumą. Daug
kas mūsų tada dar nerūpestingai juokėsi iš "valdžios”
kiaurų kojinių ir nenumatė, kad tie "ponai” greitai
parodys mums savo galią.

PELĖSIŲ ATSARGOS
Dažnai duoną gaudavome jau pasenusią ir prade
dančią pelėti. Išpiaustytus pelėsius visi mesdavo upėn.
Ant denio stovime būrelis moterų, aptariame die
nos įvykius, ginčijamės ir kartais pašnekame apie nau
jausius gandus. Prie mūsų prieina ir į kalbas įsiterpia
dar visai žvalus senukas ir pataria:
— Nesibarkit. Savo reikalų tais ginčiais mes ne
pataisysime. Ir taip dar labai neaiškus mūsų rytojus,
žinote, kad jau prasidėjo karas, o kartu su juo eina
badas ir ligos. Ne svaidykite žuvims, geriau va rinkite
supelėjusią duoną ir džiovinkite. Ant denio vėjelis pa
pučia, saulutė smarkiai užkaitina ir mano sužiedėjusi
duonutė jau puikiai išdžiuvo. Vykstant Rusijoje revo
liucijai, bado metu žmonės ir vadavosi tik tokiais sau
sainėliais. Pelėsiai "yra kenksmingi ir jų daug prival
gius galima susirgti, todėl prieš valgant duonos sau
sainius reikia gerai išvirti ir pelėsiai nebus kenksmingi
sveikatai. Neskanu, bet badui žvelgiant akysna, skanu
mynų niekas neieško.

Po to senuko pamokslo visos susimąstėme ir pa
jutome tą bado šmėklą čia pat baržoje slampinėjančią.
Visi gyvename ta duonute, kurią gauname iš savo pa
lydovų. Negausime jos — jau ir badas.

(Bus daugiau)
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K. Petrauskas...
mams. Teatro vadovybė
ėmė jį labiau vertinti".
sceniškai pasitobulinti.
Išvadas iš Al. Kutkaus
Nežinau, ar jam pačiam liudijimo, man regis, nė
tekdavo girdėti, kad jis ra sunku pasidaryti. Kip
Marijos teatre buvo pra ras Petrauskas, be įgim
mintas ''greitąja pagal tų talentų, be rimto pasi
ba". Tai už tai, kad jis rengimo operos darbui,
visada būdavo pasiruo itin skrupulingai žiūrė
šęs visokiems netikėtu jo į savo pašaukimą. Ir
(Atkelta iš 5 psl.)

Jei jūs iš anksto apmokėtu
muitu siunčiate -

SIUNTINIUS į U.S.S.R.
JUMS GALI KILTI KAI KURIE

KLAUSIMAI:
1. Kas yra GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.?
2. Kodėl pritraukė tūkstančius klijentų visose Jungtinėse
Valstybėse?
3. Kuo Globė Parcel Service, Ine. pasižymi, patarnauda
mas savo klijentams?

JŪSŲ INFORMACIJAI TOKIE

ATSAKYMAI:
1. Globė Parcel Service, Ine., — tai firma, oficialiai auto
rizuota Vnešposyltorg’o priimti iš anksto čia apmokėtus
dovanų siuntinius į visas Sovietų Sąjungos dalis.

2. Per paskutiniuosius trisdešimt aštuonerius metus Globė
Parcel Service, Ine. suteikė puikiausi ir labiausiai pati
kimą patarnavimą savo klijentams, todėl klijentų skai
čius auga kas metai.
3. a. Globė Parcel Service. Ine. gautus klijentų siuntinius
supakuoja ir išsiunčia dvidešimt keturių valandų
laike.
b. Firmos specialiai paruoštas štabas patikrina kiekvie
no siuntinio sudėtį bei leidimą siuntinyje esamiems
daiktams.
c. Globė Parcel Service, Ine. apdraudžia nuo bet kokios
rūšies rizikos kiekvieną siuntinį, jo pilnoje vertėje.
d. Globė Parcel Service, Ine. aprūpina kiekvienam siun
tiniui pasirašytą pakvitavimą (kvitą).

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. yra PODAROGIFTS,
INC. autorizuota priimti dovanų užsakymus Sovietų ga
mybos daiktams, pvz., automobiliai, šaldytuvai, televi
zijos priimtuvai, drabužiai, avalynė, maistas ir t.t.
Jei jūs nesinaudojote mūsų patarnavimu. — įsitikinkit patys. Aplankykite arba susisiekit su bet kuriuo mūsų
skyriumi SVARBESNIUOSE JAV-bių MIESTUOSE (ku
rie, jūsų patogumui, turi didelį prekių pasirinkimą), ir
jūs turėsite daug naudos iš mūsų patyrimo.

nenuostabu, kad Marijos
teatre jis iškilo į operi
nio meno aukštumas.
♦♦♦

Marijos teatre ir ki
tuose Rusijos operiniuo
se teatruose Kipras Petrauskas dainavo ištisą
dešimtmetį. Tai buvo
jaunystės metai, galin
gų polėkių metai.
Nors ir aukštai ru
suose iškilęs, jis niekuo
met nepamiršo savo kil
mės, buvo susipratęs lie
tuvis patriotas, kada ir
kur kviečiamas — visuo
met neatsisakydavo pa
dainuoti ir lietuvių pa
rengimuose.
Kilus rusų revoliuci
jai, Kipras norėjo tuoj
grįžti į Lietuvą, bet
revoliucinė valdžia su
laikė jį Peterburge, kaip
įkaitą. Lietuvon iš Petraplio jis grįžo tik 1920
m. pradžioj.
Populiariai, beveik vi
suotinai, Kipras Pet
rauskas yra laikomas at
gimusios Lietuvos operi
nio teatro tėvu. Kalbos
nėra, operos teatro stei
gime, kurio atidarymas
įvyko 1920.XII.31, Kip
ras buvo didžios reikš
mės "veiksnys", tiesiog
reikalo pasisekimą bei

ateitį lemianti asmeny
bė. Tačiau "istoriniai
popieriai" už Operos te
atro įsteigimą nepr. Lie
tuvoj ne visą garbę ati
duoda Kiprui Petraus
kui. Čia daug nuopelnų
skiriama Liet. Meno Kū
rėjų d-jai, ypačiai jos su
darytai Operos tarybai,
kurios narys buvo ir Kip
ras Petrauskas.
Man rodosi, nenugin
čijama Kipro garbė, tik
rai dideli jo nuopelnai —
tai įsteigto operos teat
ro kultūros ugdymas, jo
meninio lygio kėlimas į
aukštumas. Šioj erdvėj
Kipras buvo tas švytu
rys, kurio liepsnom gai
vinosi dideli ir smulkes
nio sudėjimo jūrininkai.
Savam teatre, kuriam
Kipras skyrė tiek daug
jausmo ir savo vidinių
galių, jis dirbo iki vė
lybo gyvenimo rudens,
gal net 35 metus. Be ki
tų, čia jis sukūrė šiuos
operinius vaidmenis, vi
sa spalvų gama atskleidu
sius jo vokalinį pajėgu
mą ir vaidybinį genijų:
Romeo, Hercogas (Rigoletto), Faustas, Alfredas
(Traviatoj), Radamesas (Aidoj), Otelio, Canio (Pajacuose), Lohen-

grinas, Don Jose (Carmen), Eleazaras (Žydėj)
Griška Kuterma (Kiteže)
Germanas (Pikų damoj),
Liutauras
(Gražinoj),
Dės Grieux (Manon) ir
Verteris.
Kipro kūrybinio dar
bo vaisiai — operinio
meno suklestėjimas Lie
tuvoj.
♦♦♦

Kaip daugumas lietu
vių, ir Kipras Petraus
kas buvo sėslus žmogus,
nemėgęs trankytis pa
saulio briaunom. Gas
trolių daugiausia jis bu
vo išvykęs į Rygą, re
čiau į Talliną ir Helsin
kį. Koncertavo Vokieti
joj ir Švedijoj, rengėsi
keliauti į JAV, bet ne
prisirengė.
Žinomam
Buenos Aires Collon te
atre, Cooperiui diriguo
jant, drauge su kitais
mūsų operos solistais,
dalyvavo rusų operų sta
tymuose.
Pati svarbiausia Kip
ro Petrausko iškila bu
vo į Milano Teatrą La
Scalą. Čia jis dainavo
N. Rimskio - Korsakovo
op. Grand Kiteže Griškos Kutermos vaidmenį,
susilaukdamas pripaži
nimo ir pagyrimų.

Kitežas — ir libreti
nės poezijos, ir muzikos
požiūriu yra labai įdo
mus ir vertingas veika
las. Operos teatrai re
tai jį testato, nes vis ne
atsiranda tenorų,kurie
pajėgtų Grišką Kutermą
s uv a i d i n t i (padainuo
ti galėtų nesunkiai). Mū
sų Kipras tą nepapras
tai sunkų uždavinį įvei
kė. Jo sukurtas Griškos
vaidmuo, kaip ir Otelio
yra vargu bepakartojamas.
Gerai atsimenu, Kip
ras Petrauskas iš Mila
no parsivežė nemenką
pluoštą muzikos kritikų
atsiliepimų apie jo pasi
rodymą La Scaloj. Man
krito burtas būti vertė
ju, beveik pažodžiui tas
kritikas versti Kiprui į
lietuvių kalbą. Atsiliepi
mai buvo puikūs, tiesiog
jaudinantys. Ir juos at
spausdino ne kuri nors
"patepama" spauda, bet
tokie laikraščiai, kaip
Corriere della Serą ar
11 Popolo d’ltalia.
(Pabaiga kitame nr.)

Skaityk ir platink
DIRVĄ

PIRMAD. IR KETVIRTAI). 10 IKI 8:30, SKYRIUOSe\
PIRKITE MAY’S KASDIEN: MIESTE 10 IKI 5:45.
10 IKI 9:30 MES DUODAME IR IŠKEIKIAME EAGLE STAMPS

MAY'S s BASEMENTS]
Nauja siunta! Kainos - taupymui!
Pilno komplekto viengubos Hollywood

lovos

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

jn.99

716 WALNUT STREET
PHILADELPHIA, PA. 19106 Tel. (215) WA 5-3455
PHILADELPHIA, Pa. 19123
632 W. Girard Avė.
WA 5-8878
BALTIMORE, Md. 21224
3206 Eastern Avė.
DI 2-2374

SO. BOSTON. Mass. 02127
390 West Broadway
A N 8-8764
CHICAGO, III. 60632
4102 Archer Avė.
F R 6-6399
CHICAGO, III. 60622
2242 W. Chicago Avė.
BE 5-7788______________
CLEVELAND, Ohio 44119
787 Ė 185 St,
486-1836

DETROIT, Mich. 48210
6460 Michigan Avė.
TA 5-7560

ELIZABETH, N. J. 07206
943 Elizabeth Avė.
201 — 354-7608
HAMTRAMCK, Mich. 48212
11415 Jos. Campau Avė.
365*6350

KANSAS CIT Y, Kansąs 66102
18 S. Bethany
AT 1-1757

LOS ANGELES, Calif. 90026
2841 Sunset Blvd.
MIAMI, Fla. 33137
2755 Biscfcyne Blvd.
FR 9-8712

Dvigubos 49.99
NEW BRTTAIN, Conn. 06052
97 Shuttle Meadow Avė.
224-0829

Viešbučio tipo dryžuoti spy
ruokliniai matracai su pri
taikyta spyruoklių dėže.
Apmuštas lovos galas. Ko
jos su varžtuvais. Plieniniai
varžtai apmušti medvilne.
Skalbiamo vinylio.

OMAHA, Nebr. 68107
5524 S. 32nd St.
731-8577

PARMA, Ohio 44134
5432 Statė Rd.
749-3033

NEREIKIA (MOKĖJIMO
Patogios išsimokėjimo
sąlygos.

PITTSBURGH, Pa. 15222
346 Third Avė.
GR 1-3712
ROCHESTER, N. Y. 14621
683 Hudson Avė.
BA 5-5923

NEW YORK, N. Y. 10003
101 — First Avė.
OR 4-3930

SAN FRANCISCO, Cal. 94122
1236 — 9th Avė.
LO 4-7981
SEATTLE, Wash. 98103
1512 N. 39th St.
ME 3-1853
gPRINGFIELD, Mass, 01103
1840 Main St.
736-9654
RE 4-8354

SOUTH RIVER, N. J. 08882
168 Whitehead Avė.
201 — 257-2113

TRENTON, N. J. 08611
730 Liberty St.
LY 9-9163

MINNEAPOLIS, Minn. 55414
217 E. Hennepin Avė.
FE 2-4908

VINELAND, N- J- 08360
Parish-Hall
West Landis Avė.
609 — 691-8423

MILWAUKEE, Wis. 53215
3036 S. 13 St.
414 EV 3-1485

WORCESTER, Mass. 01604
82 Harrison St.
617-798-3347

CENTRINĖ IŠTAIGA
NEW YORK. N. Y. 10003
220 P.ARK AVENUE SOUTH
212 — 982-8410

Super dydžio baltos
žąsies plunksnų
pagalvės
21x27
dydžio

žąsies plunksnomis pripil
dytos 21x27 inčų pagalvės
su medvilnės priedais. Tiks
liai pripildytos patogiam
miegojimui. Be kvapo.

Sukirptos medvilnės
veliūro rankšluosčių
rinktinė
Voniai
25x50
Rankoms, 16x30 ................ 79 c.
Veidui. 13x13 .................... 39 c.
Sunkios medvilnės veliūro
rankšluosčių rinktinė mėly
nos. ružavos, žalios ir auk
sinės spalvos. Gerai siurbia,
lengvai vartojami ir nepū

kuoją.

Specialus pirkinys
”Rose Beauty” gėlės
medvilnės perkelio
paklodės j gg
72x99 viengubos

|

Viengubos pritaikomos ........ 2.29
Dvigubos pritaikomos .......... 2.49
81x99 .......................................... 2.79
42x36 užvalkalai .................. 69 c.

Švelnaus medvilnės perkelio
gėlėtos paklodės ružavos,
mėlynos ir auksinės spalvos.
Skalbiamos ir patvarios.

Priimami užsakymai paštu ir telefonu, šaukite < H 1-3070, Lorain 233-6141. Elyria 322-6304

BASEMENT DOMESTKS, DO\VXTOW.\*. HEIGHTS. PARMA. GREAT NORTHERN, SHEFFIELD
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L. .
^CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
ĮSPŪDINGAS MINĖJI
MAS CLEVELANDE
Nepaprastai didelis skai
čius Clevelando lietuvių vi
suomenės parodė reikiamų
dėmesį savo valstybinei
šventei, suteikė jai reikia
mo orumo ir parodė aukš
tiesiems valdžios pareigū
nams bei gausiems kitų tau
tų atstovams, kad šiame
tautų sutirpdymo katile lie
ka gyva, sąmoninga ir tvir
ta lietuvių tautinė dvasia ir
prisirišimas savo valstybės
nepriklausomybės idėjai.
Labai iškilmingos pamal
dos bažnyčiose, pats minė
jimas ir jo koncertinė da
lis, proklamacijos ir rezo
liucijos, visa toji šventiška
nuotaika apjungė lietuvius
naujam ryžtui, sustiprino
jų dvasią tolimesniems dar
bams.
Plačiau apie minėjimo ei
gą — sekantį kartą.

PAREIŠKIMAS

Ryšium su R. Babicko
pasisakymu J. Stempužio
redaguotoje praėjusio penk
tadienio "Tėvynės Garsų”
radijo programoje pareiš
kiu sekantį:
1. Mano vardo ir Ameri
kos Lietuvių Tautinės Są
jungos siejimas su R. Ba
bicko pasisakymu, yra klai
dinantis ir tendencingas.
2. Mano grynai privati
iniciatyva siekė sumažinti
grėsmingai augančias mū
sų visuomenės įtampas. Ji
ribojosi sąlygų sudarymu
R. Babickui pasisakyti ir
eventualiai reabilituotis.
3. Amerikos Lietuvių
Tautinės Sąjungos ir mano
nusistatymas praėjusių me
tų krepšininkų išvykos į
okupuotą Lietuvą reikalu
visiškai sutampa su veiks
nių nutarimais.
Jaunutis P. Nasvytis,
ALT Sąjungos
Clevelando skyriaus
pirmininkas

IR ŽEME TAPS ŽIEDAIS MARŠA...
1968 m. sausio 28 d.
Lietuvių Moterų Klubų
Federacijos New Haven klubo narės ir sve
čiai turėjo malonią pro
gą matyti iš New Yorko
atvažiavusio Dr. Henri
ko Lukaševičiaus fil
mus. Buvo rodomi ketu
ri filmai: "Ir žemė taps
žiedais marga", "Negrįžtančio gyvenimo šešė
liai", "Rudens spalvų
simfonija" ir "Pasaka iš
1001 nakties".
Su dideliu susidomėji
mu buvo sekamas gerai
perduotas gamtos gro
žis ne tik bendruose vaiz
duose, bet ir jų detalė
se. Ypatingai geri gam
tos vaizdai yra "Rudens
spalvų simfonijoje" ir
"Žemė taps žiedais mar
ga"...
Spalvų, šešėlių, švie
sų ir linijų judesys ir
žaismas filmuose yra
jautrūs ir estetiškai pa
jėgūs. Kompozicija me
niškai atjausta. Kiekvie
nas prabėgantis vaizdas
yra tartum dailininko ta
pytas paveikslas — ir
gamta, ir kažkas daugiau
kažkas gražiau ir įdo
miau.
Kai kurie vaizdai at
rodo
tartum moderniški
Vaizdai iš Vasario 16 minėjimo Clevelande. Viršuj meninės programos išpildytojai Roma Mastienė,
abstraktai,
pav. atspin
Juzė Krištolaitytė, Alfonsas Mikulskis ir Algimantas Grigas su kairėje stovinčiu ALT skyriaus pirmi
ninku K.S. Karpium. Apačioje Clevelande gyveną Lietuvos kūrėjai - savanoriai buvo pristatyti publikai: džiai šviesų, spalvų ir
formų vandeny: geltonų,
Braziulis, Edukaitis, Kašuba, Pautienis, Senbergas, Žilinskas, Kasakaitis.
J. Garlos nuotrauka
raudonų, auksinių lapų si
luetai, išsišakojusių me
transliuojama kasdien per
ESTIJOS NEPRIKLAU
džių
tamsios šaknys ar
5
stotį,
nuo
10-10:30
vai.
SOMYBĖS MINĖJIMAS
PARENGIMAI
juose bevirpą ugniniai
ryto, vasario 16 d. pati pro
Clevelando estų kolonija gramos vedėja, Miss Pal
salėlydžio spinduliai.
CLEVELANDE
T.— ■' Spalvose žaidžia ir ašt
savo nepriklausomybės 50 mer, trumpai paminėjo Va _________
metų sukaktį minės sekma sario 16-tos prasmę ir pa
rūs kontrastai, ir subti
VASARIO 24 D. Lietuviams
dienį, vasario 25 d., Maso- sveikino lietuvius.
lūs atspalviai; kiekvie
Budriams Remti Valdybos tra
nic Temple salėje 15300 De
dicinis vakaras §v. Jurgio para
na
variacija judanti, vir
• Lietuvių Teisininkų
troit Avenue, Lakevvood.
pijos salėje.
panti ir sukelianti pasigė
Draugijos Clevelando sky
pradžia 2 vai. p. p.
KOVO 2 D, ALT S-gos Clerėjimo jausmą ir patrau
P a g r i ndiniu kalbėtoju riaus metinis susirinkimas
vlenado
skyriaus
tradicinis
Va

kimą
gamtai.
įvyks
vasario
25
d.,
4
v.
p.
bus plačiai žinomas Cleve
Filmas paįvairina žvė
lando Tautybių Sąjūdžio p. teisininko Juozo Krygė sario 16 minėjimas. Bus įdo
mi paskaita ir koncertinė da
rių, žuvų, gyvulių, paukš
pirmininkas Ralph J. Perk. rio bute, 17812 East Park lis.
čių
įtraukimas. Prabė
Ten pat rengiama ir estų Dr., Cleveland, Ohio.
KOVO 9 D. Koncertas Nau
Darbotvarkėje: teis. R.
meno paroda, kuri tęsis va
gantis
ir sustojantis rie
jos parapijos salėje. Progra
sario 24 ir 25 d.d., pradžia SkypiČio išleistos knygos mą atlieka sol. Daiva Mongiršutą pagraužti voveruabiem dienom 10 vai. ryto. "Nepriklausoma Lietuva” daitė. Rengia šv. Kazimiero
kas, rimtai pamažu pra
Minėjimo rengimo komi 50 metų Lietuvos Nepri lit. mokyklos tėvų komitetas.
žygiuojantis dachshunteto pirmininkas yra An- klausomybės atstatymo pa
das, besnaudžią Flori
KOVO 17 D. Maldos ir aukos
minėjimui priminti. Teis. P.
dreas Traks.
dos krokodilai atrodo tar
diena už pavergtą Lietuvą.

Lietuviai kviečiami daly Mikšio dėl jos pasisakymas,
vauti estų minėjime ir pa skyriaus valdybos perrinki
rodoje.
KSK mas ir kiti klausimai.
Kaina: 10, 15, 25 c. Taip
L. T. D. Clevelando sky
pat yra atvirukų Motinos
•The Page Palmer Show riaus valdyba maloniai kvie
Dienai, Vardo Dienai ir — Clevelando televizijos čia visus skyriaus narius
gimtadieniui.
programa skirta moterims, atsilankyti.
VELYKINIAI ATVIRU
KAI GAUNAMI DIRVOJE

tum natūraliam gamtos
fone į savo rolę puikiai
įsijautę aktoriai.
"Pasaka iš 1001 nak
ties" sudaryta iš New
Yorko pasaulinės paro
dos vaizdų: akį patrau
kiantys betrykštą fonta
nai, moderniškos skulp
tūros, degančios Afrikos
paviljono ugnys...
Futuristiniai mechani
niai išradimai, blizgan
tis plienas, besikeičian
čios spalvos iš raudonos
į violetinę ir sidabrinę
formoms bejudant, taip
pat įrodo, kaip žmogaus
sukurti kasdieniniai gy
venimo objektai gali bū
ti įdomūs ne tik savo pa
jėgumu ir galingumu, bet
ir grožiu.
New Yorko dangorai
žiai, jų tiesios formos,
pasvirusios perspekty
vos linijos, mūrų atspin
džiai kitų pastatų langų
stikluose sudaro įdomų
ir didingą miesto vaiz
dą. Šv. Patriko kated
ra apsupta aukštos mo
derniškos statybos, nu
fotografuota tai nuo apa
čios, tai iš viršaus, dra
matizuoja ir senąją ir
naująją
architektūros
techniką ir estetiką.
Kiekvieną filmą lydėjo
darniai pritaikinta mu
zika. Žiūrovą jaukiai nu
teikdavo ir retkarčiais
pasitaikąs jumoras —
"Paminklas pirmajam
dypukui", "pragaras" .
Kągi daugiau būtų gali
ma pasakyti apie H. Lu
koševičiaus fotografijos
meną? Juk buvo aišku,
kad gamtos grožis meni
ninko sielos buvo giliai
pajaustas, išgyventas,
tiksliai išreikštas ir per,
duotas.
Žiūrovai buvo dėkingi.
Vakaro programoje
taip pat dalyvavo ir poe
tas Stasys Jakštas, ku
ris paskaitė savo poezi
jos kūrinių, ypatingai vi
sus sujaudindamas jaut
riu eilėraščiu "Moti
na".
V.

KOVO 24 D. Kaziuko Mugė.
BALANDŽIO 2U D. Vysk.
M. Valančiaus Lit. Mokyklos
metinis balius.

BALANDŽIO 28 D. parengi
mas senelių namų Putnamesta
tyba i paremti.
GEGUŽES 25 D. Vysk. M.
Valančiaus Lit. Mokyklos moks
lo metų pabaiga ir Aukuro an
samblio koncertas.

GEGUŽES 30 - BIRŽELIO 1
D. Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos su
važiavimas ir balius Cleveland
-Sheraton viešbutyje.
RUGSĖJO 28 D. Dirvos ren
giamas jaunųjų talentų vaka
ras.

Clevelande gražiai besireiškianti lietuvių tautinių šokių grupė "Suktinis", kuriai vadovauja J. Kava
liūnaitė ir M. Leknickas.
J. Garlos nuotrauka

• Išnuomojami šeimoms
be vaikų du butai po 5 kam
barius, naujai atremontuo
ti, po 60 dol. mėnesiui, šv.
Jurgio parapijos rajone,
virš Superior Saving banko
patalpų. Teirautis telefonu:
431-2497.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Savininkai; J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

Della E. Jakubs & VViIliam J. Jakubs

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

Kainos

žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

6621 Edna Avenue
EN 1 - 1763

936 East 185141 St.
KE 1 - 7770

CLEVELAND, Ohio

DIRVA

reigas nuo šio pareiškimo
paskelbimo datos.
Organizacinis komitetas
dėkoja lietuvių visuomenei
už parodytą išvykai dėmesį.
Organizacinis Komitetas

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

RESPUBLIKONAI NOMINAVO

SVARBIAM POSTUI

PATIKSLINIMAS DĖL
KARALIAUS MINDAUGO
IR MARO OPEROS
NUOSTOLIO
Spaudoje buvo pasirodę
III-jo Kultūros Kongreso
Rengimo Komiteto paskuti
nio posėdžio aprašymai, liečią komiteto nuotaikas ir
finansinius reikalus. Buvo
skelbiama, kad šis kongre
sas davė nepilnų $5000.00
nuostolį.
Tenka patikslinti, kad
III-jo Kultūros Kongreso
Rengimo Komiteto kores
pondentas ar per neapsižiū
rėjimą, ar tendencingai ne
paminėjo iš LB Centro val
dybos Maro pastatymui
gauto $1000.00 avanso. Be
to, pati Centro Valdyba
yra gavusi ir daugiau Ko
miteto neapmokėtų sąskai
tų, sudarant virš $400.00
priedą.
Viską susumavus tikslus
nuostolis siekia $6460.00.
CV koresp.

LOS ANGELES
NAUJA VALDYBA

Inž. Valdas Adamkavičius

Cook County respubliko
nų partijos vadovybė pra
eitą savaitę vasario 14 d.
spaudos, radijo ir televizi
jos atstovams paskelbė, kad
respublikonų partijos no
minacijų komitetas atei
nantiems rinkimams į Sanitary Distrikto Trustee pa
sirinko lietuvį inžinierių
Valdą V. Adamkų-Adamkevičių respublikonų partijos
kandidatu atsakomingoms
Sanitary Distrikto globėjo
ir prižiūrėtojo pareigoms.
šis respublikonų partijos
pripažinimas lietuvių tauti
nės grupės įvyko praėjus 10
metų nuo adv. Antano Olio
mirties, kuris šiame poste
išbuvo eilę metų.
Prieš tai į respublikonų
partijos centro komitetą
buvo nuvykusi didelė lietu
vių delegacija, kurią suda
rė Chicagos lietuvių laik
raščių redaktoriai ir didžių
jų organizacijų atstovai, o
taip pat ir velionio adv. An
tano Olio našlė.
šis lietuvių laimėjimas

pravesti savo tautietį rin
kimams į tokį svarbų postą
Chicagoje ir jo apylinkėse
yra dėka lietuvių respubli
konų lygos, kuri aktyviai
eilę metų artimai bendra
darbiauja su vietos respub
likonų partija ir remia jos
kandidatus.
Pažymėtina, kad respub
likonų partijoj buvo ir dau
giau kandidatų, siekusių
šių atsakomingų pareigų,
bet nominacijų komitetas iš
devynių kandidatų parinko
lietuvį V. Adamkų-Adamkevičių.
Rinkimai įvyks lapkričio
5 d.
PAREIŠKIMAS

Atsižvelgiant į šiaurės
Amerikos Lietuvių Fizinio
Auklėjimo ir Sporto Sąjun
gos visuotinio suvažiavimo,
įvykusio Toronte pasekmes,
pranešame, kad Krepšinio
Išvykos Aplink Pasaulį or
ganizacinis Komitetas atsi
statydina ir nustoja eiti pa-

ALT S-gos Los Angeles
skyriaus visuotinas narių
susirinkimas įvyko sausio
20 d. Liet. Tautinių namų
salėje.
Susirinkimą atidarė sky
riaus pirmininkas Bronius
Dūda, pakviesdamas pra
vesti susirinkimą Antaną
Mažeiką, o sekretoriauti p.
J. Rukšėnienę.
Trumpus apyskaitin i u s
pranešimus padarė skyriaus
pirmininkas Br. Dūda ir iž
dininkas K.^Statkus. Pra
nešimai vienbalsiai buvo
susirinkusiųjų priimti.
Po pranešimų įvyko nau
jos valdybos rinkimai. Nau
jai išrinktoji valdyba pa
reigomis pasiskirstė sekan
čiai: pirmininkas — Bro
nius Dūda, vicepirm. —
Juozas Raiby s, sekretorius
— Janina Rukšėnienė, iždi
ninkas — Henrikas Bajelis
ir narys ypatingiems reika
lams — Antanas Mažeika.
Į revizijos komisiją iš
rinkti: dr. J. Jurkūnas, V.
Mažeikienė, P. Skirmantas.
Einamuose reikaluose bu
vo diskutuoti Centro Val
dybos prisiųsti aplinkraš
čiai. Diskusijose gyvai da
lyvavo A. Latvėnas, A. Kiršonis ir kiti. Taip pat nu
tarta paremti Dirvą 25 dol.
auka. Nariai įpareigojami
padėti platinti Dirvą.
Po susirinkimo, prie ka
vutes ir ponių paruoštų už
kandžių dar ilgokai užsibuvota ir kalbėtasi įvairiais
skyriaus reikalais.
(ma)

AUKOS DIRVAI
V. Sutkus, W. Germany .. 5.00
P. Dzekonokas, Detroit .. 2.00
J. Juodikis, Chicago ....... 5.00
B. Basiulis, LongBeach.. 1.00
S. Pangonis, Omą ha......... 2.00
K. Nausėdas, Caracas .... 7.00
P. Milašius, Cleveland ... 2.00
L. Žolynas, Chicago........4.00
A. Mišelis, Chicago......... 2.00
S. Rydelis, Cleveland.......1.00
E. Baranauskas, Miami ... 2.00
N, Matijošaitis, L.A........ 10.00
R. Veitas, Ouincy ............. 2.00
F. Baranauskas, Cleveland 2.00
A. Januškis, Dorchester ... 2.00
S. Virpša, Chicago............ 2.00
delphijoje Vasario 16 minėjimo programą. V. Gruzdžio nuotrauka
B. Steponis, Cleveland .... 2.00
K. Pakalniškis, Toronto .. 5.00
A. Petrauskis, Cleveland ..2.00
J. Škėma, Clark............... 1.00
V. Bakenas, Willowick..... 2.00
A. A.
A. Rinktinas, Detroit........ 2.00
A. Valiulis, Los Angeles 2.00
RITAI J U C A I T Y T E I
Z. Dučmanas, Cleveland .. 2.00
J. Žvirblis, Grand Rapids 7.00
tragiškai žuvus, LAIMĄ ir JUOZĄ JUCAk'IUS ir
S. Paulius, Chicago......... 4.00
brolį ANTANĄ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
S. Nutautas, Sodus............2.00
A. Jurgėla, Brooklyn..... 10.00
liūdime
K. Starinskas, VVickliffe ... 2.00
J. Paškus, Detroit............2.00
Regina ir Vytautas Orintai
L. Puskepalaitienė, Detroit5.00
X.Y, Novelty....................... 7.00
t A. Puskepalaitis, Boston... 2.00

Floridos lietuvių delegacija pas St. Petersburgo burmistrą Don Jonės, kuris u proga pasirašė pro
klamaciją skelbiančią Lietuvos sukaktį. Stovi iš kairės: Veronika Jakusovienė, teisėjas John T. Zuris,
iš Chicagos ir tautiniais kostiumais apsirengusios Vanda Ainorienė ir Veronica Jomantienė.

B. Paulauski, Quincy........ 2.00
J. švarplaitis, VVingdale ... 2.00
A. Patalauskas, Detroit ....2.00
K. Januška, Chicago......... 1,00
J. Jurkus, Rochester
2.00
V. Sutkus, W. Germany .... 2.00
B. Šiupinys, Cleveland .... 10.00
J. Paltanavičius, Bakstown 3.15
V. Benokraitis, Cleveland 3.00

VVATERBURY
VASARIO 16 MINĖJIMAS
Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo auksinė su
kaktis Waterburyje pradėta
minėti lietuviškos trispal
vės vėliavos pakėlimu prie
miesto valdybos rūmų va
sario 16 dieną, 9 vai. ryto
ir tuom pačiu metu miesto
burmistras pasirašė prokla
maciją, skelbiančią lietuvių
dieną.
V i s u o t inas minėjimas
vyks vasario 25 d. iškilmin
gomis pamaldomis 11:30
vai. šv. Juozapo bažnyčioje,
o 3 vai. po piet parapijos
salėje atitinkamas sukak
tuvinis aktas. Minėjiman
pakviesti šen. T. Dodd,
kongresm. J. Monagan,
miesto burmistras ir kiti
svečiai. Pagrindinę kalbą
sakys Lietuvos pasiuntiny
bės patarėjas dr. S. Bučkis
iš Washingtono.
Kad ir nepalankiausiomis
oro sąlygomis, waterburiečiai visad gausiai atsilanko
į Vasario 16 šventę, o šiais
jubiliejiniais metais, tik
riausiai savo gausiu atsi
lankymu pakartotinai įro
dys lietuviškų jausmų jaut
rumą, kilnumą ir vieningu
mą. Ypatingas Waterburio
lietuvių požymis glūdi ta
me, kad nereikalingi ragi
nimų bei prašymų, bet kiek
vienas susipranta su nuo
širdumu tąja proga daly
vauti ir dosniai įteikia savo
auką Lietuvos laisvinimo
reikalams.
Waterburio ALT sky
riaus valdyba deda visas
pastangas, kad ši sukaktis
būtų pakilioj nuotaikoj at
žymėta.

Povilo Kaupo kūrinys "Mėlyni akordai" (aliejus), kuris su kitų
dailininkų darbais išstatytas šiuo metu Čiurlionio galerijoje vyks
tančioje Chicagos lietuvių dailininkų parodoje. Paroda tęsis iki va
sario 25 d.

PRENUMERUOKIME DIRVĄ!
Laiškai iš visų pasaulio kraštų byloja, kad pa
tikimiausias lietuvių ryšys ir informacijos šalti
nis yra laikraštis. Turime bičiulių ir artimesnių
žmonių visur. Ir ten, kur valiutos sunkumai, skir
tingos gyvenimo sąlygos, neleidžia skirti laikraš
čiui reikalingos pinigų sumos. Neapsunkinkime
BALF ar kitų labdaros organizacijų laikraščių
prenumeratomis ar knygų pirkiniais. Užprenume
ruokime laikraštį patys, tuo suteikiant didelę mo
ralinę paramą savo artimesniam žmogui.
Prašome, naudojantis žemiau dedama iškar
pa, pasitarnauti artimam broliui lietuviui P. Ame
rikoje, Vokietijoje ar kitur... o kad ir čia pat
Amerikoje...
DIRVA,
6907 Superior Avė.,
Cleveland, Ohio 44103
U. S. A.

DETROIT

Prašau siųsti Dirvą T metams
• Balfo 76 sk. visuotinis
narių susirinkimas šaukia
mas ateinantį sekmadieni,
š. m. vasario 25 d., tuojau
po 10:30 vai. pamaldų, šv.
Antano parapijos mokyklos
patalpose. Dienotva r k ė j e
skyriaus valdybos bei revi
zijos komisijos rinkimai ir
einamieji reikalai. Visi na
riai kviečiami dalyvauti.
Praėjusiais metais vaju
je surinkta 4.000 dol.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

metų) šiuo adresu

Jungiu čekį, pašto i>erlaidą 13 dol. (7 dol. Vi metų).
Ta proga jungiu Dirvai auką

dėl.

Parašas

Adresas

Dirvos prenumerata 1 metams — 13 dol., Vi metę
7 dol.

