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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

RUSIJA IR KINIJA
DAUG TRIUKŠMO DĖL NIEKO, AR ATEITIES?

Jau prieš keletą me
tų, kai susitikdavo So
vietų Sąjungos ir Kini
jos pasieniečiai, pasta
rieji apsisukdavo ir ... 
nuleisdavo kelnes. Prieš 
tą klasišką, žinoma iš 
senų senovės, paniekos 
pareiškimo būdą, sovie
tai rado modernišką at
sakymą. Jie atkišdavo 
Mao-Tsetungo paveiks
lą. Atrodo, kad sovietų 
pareigūnai šalia ginklų 
turi būti 'apginkluoti' ir 
Mao portretais.

Skamba kaip anekdo
tas, tačiau Maskvos am
basadoriai apie tai visai 
oficialiai ir iškilmingai 
pranešė kapitalistinių 
valstybių aukštiem parei
gūnam. Tiesa, jų stai
gūs vizitai buvo iššauk
ti ne tų incidentų, bet 
rimtesnių kautynių, ta
čiau ir aukščiau nuro
dytas 'pasikeitimas nuo
monėmis' buvopanaudo
tas iliustracijai apie su
sidariusią būklę.

Nesunku suprasti, kad 
tarp Sovietų Sąjungos ir 
Raudonosios Kinijos yra 
nemažai ginčytinų objek
tų. Mažiau aišku, kodėl 
abiejų kraštų vyriausy
bės nusprendė tuos skir
tumus kaip tik dabar ir 
taip dramatiškai pabrėž
ti. Apie įvykusius susi
šaudymus ar tiksliau di
desnio masto kautynes, 
dalyvaujant batalionams 
ir pulkams, galima buvo

• APOLLO 10, jei viskas bus 
gerai, gegužės 18 pakils suStaf- 
ford, Young ir Cernan ir pasieks 
mėnulio orbitą, kur Stafford ir 
Cernan persikels Į L.E.M. ir nu
sileidę iki 15 km., mėnulyje ap- 
žvalgys vietą kur sekančiame 
skrydyje turės nusileisti astro
nautai. Misiją įvykdžius, astro
nautai vėl persės J erdvėlaivį 
ir grįš į žemę.

• PRANCŪZAS vienišas navi
gatorius Moitessier, apiplaukęs 
pasaulį be sustojimo su burine 
jachta "Josima", vietoj grįžęs 
Anglijon, iš kur pradėjo kelio
nę, nusprendė toliau tęsti kelio
nę, antrą kartą be sustojimo 
plaukti aplink pasaulį.

• BALTUOSE ROMUOSE fo
tografai ir TV operatoriai atei
tyje galės fotografuoti tik iš 
jiems skirtų vietų. Washington 
Post fotografas neseniai padarė 
nuotrauką prezidento Nixono ir 
gynybos sekretoriaus Laird skai
tant slaptą dokumentą apie prieš- 
raketinius pabūklus. Nuotrauką 
reikėjo užretušuoti, nes doku
mento tekstas buvo lengvai iš
skaitomas...
• PLK. ABELIS, pagarsėjęs 

sovietų šnipas, kuris buvo suim« 
tas Amerikoje ir vėliau paleis
tas, dabar Sovietijoj vadovau
jąs kontražvalgybai.Pravdoj Įdė
jo atsišaukimą Į komjaunuolius, 
ragindamas susidomėti šnipų 
karjera ir stoti į kontražvalgy- 
bos tarnybą, nes sovietų šnipų 
kadrus reikia atnaujinti...
• MASKVOJE birželio5susi

rinks pasaulio komunistų konfe
rencija. Ji turėjo prasidėti gegu
žės mėnesį, bet dėl sovietų - 
kinų konflikto atidėta. Jugosla
vija atsisakė toj konferencijoj 
dalyvauti. Taip pat nedalyvaus 
Kinija, 2. Vietnamas, 2, Korė
ja, Albanija ir Kuba.

VYTAUTAS MESKAUSKAS

nutylėti ir niekas nebū
tų sužinojęs. Atrodo, kad 
tie susirėmimai nebuvo 
lokalinio pobūdžio jaus
mų pareiškimai, bet tie
siogiai iš Maskvos įsa
kyti. Šiuo metu raudonie
ji kiniečiai dar nesudaro 
rimtos grėsmės Sovietų 
Sąjungai, nors kiniečiai 
susirėmimų rajone ir tu
ri sutelkę 28 divizijas, o 
sovietai pusę to skai
čiaus. Kiniečiai, jei no
rėtų, galėtų lengvai pen-- 
kirsti Trans-Sibiro ge
ležinkelį į Vladivostoką, 
bet sovietai savo atomi
niais ginklais galėtų leng- kio parodė sovietų norą 
vai sunaikinti svarbius 
Kinijos pramonės cent
rus. Tačiau ir kinie
čiams įgijus atominius 
ginklus ir priemones 
jiems į taikinius nuga
benti, padėtis galėtų 
drastiškai pasikeisti.

Maskva iš pradžių dar 
stengėsi kalbėti draugiš
kai. Ministeris pirminin
kas Kosyginas dar š.m. 
sausio pradžioje pareiš
kė japonų laikraščiui 
’Mainichi’: "Mes esame 
įsitikinę, kad anksčiau 
ar vėliau sovietų-kinie- 
čių draugiškumas vėl 
triumfuos". Tą pareiš
kimą atspausdino ir 
Maskvos 'Isvestija', ta
čiau po 6 dienų partijos 
oficioze 'Pravdoje' pasi
rodė kaltinimai, kad ki
niečiai ieško karinių 
avantiūrų. ’Pravdos’ 
svarbesnių straipsnių ko
rektūrą skaito pats Brež.- 
nevas ir eina gandai, kad 
kiniečiai kaip vieną iš su
sitaikinimo sąlygų pasta
tė Brežnevo atleidimą iš 
pareigų. Mat, Brežnevas 
ne tik paskelbė savo dokt
riną pagal kurią sovietai 
turi teisės įsikišti, jei 
socialistinių (suprask, 
komunistinių) kraštų vy
riausybės 'negerai' el
giasi (pagal ją, sovietai 
okupavo Čekoslovakiją,
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Sovietų Sąjungos ir Kinijos pasienyje...

pagal ją jie turėtų įsikiš
ti ir į Kinijos vidaus rei
kalus), bet kartu Mask
voje suorganizavo egzi- 
linę Kinijos komunistų 
partiją su ilgamečiu gen. 
sekretorium Wang Ming 
priešakyje. Tai rodo, 
kad Maskva, jei Kremliu
je ir buvo ginčų kurios 
politikos laikytis, apsi
sprendė pradėti šaltą ka
rą. Sovietų karo ministe- 
rio maršalo Grečko ne
senas vizitas Indijai ir 
prekybos ministerio Pa- 
toličevo viešnagė Pa
kistane tai tik patvirtino.

Kartu sovietų amba
sadorių demaršai Bon- 
noje, Paryžiuje ir To

atgrąsyti Vokietijos, 
Prancūzijos ir ypač Ja
ponijos vyriausybes nuo 
glaudesnių ryšių ir ūki
nės pagalbos Raudonajai 
Kinijai. Per pasikalbė
jimą su kancleriu Kie- 
singeriu, Maskvos am
basadorius Carapkinas 
nepakartojo sovietų pro
fesinių sąjungų organe 
'Trud' pasirodžiusių kal
tinimų, kad vokiečiai iš
šaukė paskutinę Berlyno 
krizę susitarę su... kinie
čiais. Jis nurodė tik į 
'geltoną pavojų'. (Taprc 
ga įdomu pastebėti, kad 
savo diplomatinę atstovy
bę Pekine turi ne Vaka
rų Vokietija, o komunis
tinė Rytų Vokietija.)

Būdinga, kad Kinijos 
ambasadoje Varšuvoje 
lenkai, gali pasižiūrėti 
Katyno lenkų karininkų 
kapinių filmą su aiškiu 
nurodymu, kad dėl jų mir
ties kalti tik sovietai, dėl 
ko niekas ir neabejoja. 
Lenkų vyriausybė prieš 
tokį kiniečių teigimą pa
reiškė protestą.

Visus tuos reiškinius 
kartu suėmus atrodo, 
kad Kremlius po ilges
nio svyravimo pagaliau 
apsisprendė imtis griež
tesnės akcijos prieš sa
vo sėbrą Raudonąją Ki
niją ir talkos tam ieško

Lietuvos Nepriklausomybės 51 metų sukaktis nuotaikingai buvo paminėta New Yorke. Lietuvos Gene
ralinis Konsulas Anicetas Simutis ir Lietuvos Laisvės Komitetas, vasario 15 d. vakare, surengė pri
ėmimą Carnegie Endowment International Center, New Yorko mieste, kuriame dalyvavo nemažai 
svečių lietuvių ir Lietuvos draugų, konsulų bei politikų.

Prisiminus gen. konsulo Aniceto Simučio 60 metųamžiaus sukaktį, buvo nuoširdžiai pasveikintas. Nuo
traukoje dalis svečių: Trečiokai, B. Rockefellerienė (lietuvaitė), daktarai Armanai (iš Baltimorės) ir 
Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis. L. Tamošaičio nuotrauka

KOMUNISTAI NEBEPATAIKO
EITI KOJA KOJON

Komunistų partija Vil
niuje vėl piktai suurzgė 
prieš rašytojus ir redakto
rius. šį kartą Maskvos emi
saro Charazovo balsu.

Kovo 11 d. Vilniuje buvo 
sušauktas respublikinio CK 
visuotinis susir ink imas 
(plenumas) apsvarstyti jau
nimo indoktrinacijos su
stiprinimo priemones. Pa
grindinį pranešimą darė ne 
Sniečkus, o iš Maskvos prie 
jo priskirtas prižiūrėtojas 
Charazovas.

Kaip ir visada tokiose 
bolševikų kalbose, pradžioj 
išskaičiavo ilgą virtinę pa
gyrimų, anot kurių jauni
mo auklėjimas komunisti
nėj dvasioj Lietuvoj visur 
vykstąs puikiausiai. Po to 
— irgi, kaip visada — pra
sidėjo trūkumų skaičiavi-

ne tik Europoje, bet ir 
... Formozoje, kur so
vietų agentai turėjo il
gesnių pasitarimų su 
Ciang Kaišeko sūnum 
Čiang Cinku. Sovietų pa
vergtom tautom tai sutei
kia tik vilties. 

mai ir priekaištai. Aštriau
sias užsipuolimas buvo nu
kreiptas prieš rašytoją Jo
ną Mikelinską:

— Praėjusių metų pabai
goje, — kalbėjo Charazo
vas, aišku kieno nors pamo
kytas ir pakurstytas, nes 
pats juk Mikelinsko raštų 
negalėjo suprast, — "Per
galės” žurnale buvo iš
spausdinta J. Mikelinsko 
apysaka "Trys dienos ir 
trys naktys”, kurioje auto
rius su užuojauta aprašo 
savo herojų, nekenčiantį 
mūsų visuomenės. "Tiesos” 
laikraštis iš partinių pozici
jų davė tinkamą atkirtį 
šiam paskviliui, nukreiptam 
prieš tarybinius žmones. 
Negalima nematyti, kad pa
našūs kūriniai yra pavojin
gi mūsų jaunimo idėjiniam 
grūdinimui”.

Tai grėsmingas apkalti
nimas ne tik rašytojui, bet 
ir "Pergalės” redakto
riams ... O tie — kieti tit
nagai: A. Baltakis, Justi
nas Marcinkevičius — var
dai, kuriems kandant net ir 
Charazovo dantys šiais lai
kais gali išlūžt...

Mikelinskas jau ne pirmą 
kartą "paimamas į ataskai
tą”. Jau praėjusį pavasarį 
jis toj pačioj "Pergalėj” pa
skelbė novelę apie buvusio 
partizano su buvusiu stribu 
susitikimą, ir partijai tas 
j) a pa s akoj imas nepatiko. 
Tada vienas žinomas partie
tis išsibarė "Lit. ir Mene”, 
ir tuo viskas pasibaigė. Da
bar, praėjusio gruodžio 
'Pergalėj” pasirodė tos 
"Trys dienos ir trys nak
tys”, 60 puslapių apysaka, 
kurią kažkoks Antanas Bal
sys TIESOJ (sausio 26) "į 
miltus sumalė”, kaip neti
kusią meniniu, o ypač poli
tiniu požiūriu. Mat, toj apy
sakoj yra parodytas kuni
gas, ir parodytas ne taip, 
kaip partija reikalauja ku
nigą rodyt. Balsys kaltina 
Mikelinską, kad tasai "ku
nigo tiradoms” paskyręs iš
tisus puslapius, kad kuni
gas kalba apie surakintas 
lūpas, apie nebylio padėtį, 
kurioje esanti bažnyčia, į 
kunigo lūpas esanti "sudėta 
visa Vatikane besišliejančių 
r e a k c i ngųjų klerikalinių 
emigrantų propaganda”, ir 
visa tai esą palikta ne tik 
be tinkamo, bet iš viso be 
jokio atsakymo...

• • •

Mikelinskas buvo kaltina
mas, kad jis ir kito perso
nažo lūpomis suformulavęs 
"buržuazinių filosofų ir pro
pagandistų” pažiūrą į "ta
rybinę visuomenę”. Kaltini
me cituojamas toks pasisa
kymas apie tą visuomenę:

..jie (žmonės. E.) visi 
be išimties slepia už septy
nių durų su septyniais už
raktais savo dvasios turtą 
ir neturtą. Kodėl? Dėl to, 
kad kiekvienas individas 
pagal savo sugebėjimus 
maskuojasi, slepia tikrąjį 
veidą, vaidina svetimą vaid
menį, dangstosi demagogi
nėmis frazėmis ir meluoja, 
meluoja ... Juo apdairesnis 
ir vikresnis subjektas, juo 
sunkiau jį pažinti”.

Suprantama, kad parti
jos davatkoms plaukai pasi
šiaušė nuo tokių minčių. 
Bet J. Macevičius, rašytojų 
s-gos sekretorius (tai ir po- 
litrukas) oficialioj apžval
goj, kad ir pripažinęs šiek 
tiek trūkumų Mikelinsko 
apysakoj, nupeikė Balsio 
kritiką, sakydamas, kad to
je ”socialinės-estetinės ana
lizės kriterijai perauga į 
politinę frazeologiją ir tuo 
pačiu pažeidžiamas moksli
nis ir objektyvus kritikos 
charakteris”.

Prieš Macevičių partijos 
CK susirinkime pasisakė ra- 
dijo-TV viršininkas Janui- 
tis, o visiškai už Balsį, kaip 
jau pirma sakyta, — Cha
razovas.

Ta pačia proga Charazo
vas priekaištavo Kaune lei
džiamam "Nemuno” žurna
lui, "kurio puslapiuose”, 
esą, "kartais pasirodydavo 
silpni meniniu, ydingi idėji
niu atžvilgiu kūriniai”, ir 
neišliko sausa nė "Komjau
nimo Tiesa”, kuri, sakė, "nu
šviesdama tokį svarbų klau
simą, kaip jaunimo politi
nis švietimas, dažnai apsiri
boja medžiagos persispaus- 
dinimu iš centrinių laikraš
čių. Nėra reikiamo princi
pingumo, spausdinant kai 
kurias medžiagas literatū
ros, meno, etikos ir filoso
fijos klausimais ... žemu 
lygiu ir iš neteisingų pozi
cijų bandoma analizuoti at
skirų rašytojų ir meninin
ku kūrinius”.

žodžiu, aiškūs 
tai nebepataiko 
kojon . . .

komunis- 
eiti koja 

(ELTA)
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LIETUVIU BENDRUOMENĖS TARYBOS VOKIETIJOJE 
SESIJAI PRAĖJUS

Br. Liubinas. Jis kažkokiu 
keistu supuolimu išdėstė 
beveik visą Solidarumo blo
ke paskelbtą rinkiminę pro
gramą. Opozicijai, žinoma, 
nieko kita neliko: teko tik

Pernai metų lapkričio 23 
d. Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės Tarybos rinki
mai parodė, kad juose akty
viausiai dalyvavo ir kovojo 
du blokai: Vokietijos Lietu
vių Katalikų (VLK) ir Soli
darumo Blokas. Iš vardo 
tektų spręsti, kad pirmasis 
blokas yra religinės organi
zacijos junginys, tačiau iš 
bloko kandidatų sudėties, 
matyti, kad tai yra fronti
ninkų ir jiems palankių 
žmonių telkinys. Jų agitaci
niuose lapeliuose ne visur 
tie patys žmonės buvo re
komenduojami, bet jų pa
grindą sudarė: kun. dr. J. 
Aviža, tėv. Bernatonis, kun. 
A. Bunga, kun. B. Liubinas, 
kun. V. šarka, J. Barasas, 
V. Bartusevičius, J. Gri
nius, A. Laukaitis, A. Lin
gė, J. Lukošius, V. Natke
vičius ir J. Valiūnas. Skal
dymo sumetimais kai ku
riuose jų lapeliuose buvo 
įrašyti krikščionių demo
kratų ar kitų pažiūrų žmo
nės: P. Karvelis, Venckus, 
Lėnertas, Kiužauskas, Skė
rys. Solidarumo blokas, ku
rį sudarė tautinių, liberali
nių ir socialistinių požiūrių 
žmonės, išstatė į Tarybą 8 
kandidatus: R. Brinkį, V. 
Bylaitį, K. Dikšaitį, Z. 
Glemžienę, M. Kiužauską, 
V. Lėnertą, P. Liegų ir S. 
Vykintą. Blokas savo agita
ciniuose lapeliuose nenaudo
jo nei skaldymo, nei kirši- 
nimo, nei demagoginio me
todo. Paskelbė 8 punktų 
programą ir ją labiau ak
centavo, negu kandidatus.

Suprantama, kad po šitos 
blokinės dvikovos ir rezul

tatai buvo gauti gana įdo
mūs. Į Tarybą pateko dvy
lika VLK žmonių ir 3 Soli
darumo bloko. Nepateko: 
dr. P. Karvelis, J. Venckus, 
F. Skėrys, W. Banaitis ir J. 
Kriščiūnas.

Pažymėtina, kad senoji 
Taryba, nesiskaitydama su 
4 Tarybos narių nusistaty
mu, išsirinko Tarybos Rin
kimų komisiją iš savo gru
pės žmonių ar jiems prita
riančių. Todėl opozicinė sro
vė neturėjo nei reikiamos 
objektyvumo garantijos, nei 
kontrolės Rinkimų Komisi
joje. Už akių balsavusiųjų 
rezultatai buvo Rinkimų 
Komisijos nustatyti lapkri
čio 30 d. niekur viešai ne
paskelbus, todėl ir kitų pa
žiūrų stebėtojai negalėjo 
pasinaudoti rinkimų stebė
jimo teise.

Suprantama, kad taip rin
kimus pravedus, atsirado 
nemaža skundų. Juos įteikė 
Rinkimų Komisijai Stutt
garto apylinkės pirm. K. Ši- 
manauskas, kandidatė į Ta
rybą Z. Glemžienė ir kand. 
K. Dikšaitis. Visi šie skun
dai Rinkimų Komisijos bu
vo atmesti. Jie tada padavė 
skundus Garbės Teismui. 
Kadangi Garbės Teismą su
darė net du priešingosios 
pusės nariai: Garbės Teis
mo pirm. J. Lukošius ir kun. 
A. Bunga, tai ir dėl Garbės 
Teismo kyla abejonių, ar jis 
turėjo moralinio pagrindo 
šias bylas spręsti.

Tokioje nesmagioje at
mosferoje susirinko š. m. 
kovo 14-16 d. Tarybos na
riai į sesiją. Ją atidarė nuo
latinio prezidiumo pirm. dr.

J. Grinius ir perdavė vado
vavimą seniausiam amžiu
mi J. Griniui, kuris tuoj vėl 
buvo išrinktas į naujosios 
Tarybos 3 metų kadencinį 
prezidiumą. Buvo norėt? 
įtraukti į prezidiumą Soli 
darumo bloko narį V. Lė
nertą, bet jis atsisakė. Ta
da išrinko vicepirm. tėv. 
Bernatonį ir sekr. stud. A. 
Lingę.

Iš Kr. Valdybos pirminin
ko J. Valiūno pranešimo pa
aiškėjo, kad šiuo metu vei
kia 33 apylinkės, kurios tu
ri 853 narius. 4 apylinkėse 
veikia vargo mokyklos. Me
tų eigoje įvyko studijų sa
vaitė ir vaikų stovykla. Lei
džiamos informacijos. Gim
nazija atskirta nuo bend
ruomenės, įsteigta kurato- 
rija. Iždininkas pranešė, 
kad buvę sunkūs finansi
niai metai.

Ilgiausių ginčų , sukėlė 
Rinkimų Komisijos pirm. J. 
Pauliukevičiaus pranešimas. 
Tarybos narys St. Vykin- 
tas-Povilavičius, patei kęs 
keletą klausimų, diskusijo
se nurodė ištisą eilę Rinki
mų Komisijos prasilenkimų 
su rinkimų nuostatais.

Apsvarsčius ištisą eilę 
darbotvarkės punktų, ilgiau 
buvo sustota ties bendruo
menės veiklos perspektyvo
mis. Nežinia kodėl šią temą 
referavo ne Valdybos pirmi
ninkas, bet vicepirm. kun.

beveik visus pozityvius pa
siūlymus, paimtus iš jos 
programos užgirti. Bet ji 
pasiliko teisę stebėti, kiek 
šioji programa bus įgyven
dinta.

Gimnazijos dir. ir Kura- 
torijos pirm. V. Natkevi
čius padarė išsamų prane
šimą apie gimnaziją, šiuo 
metu gimnazija turi apie 
100 mokinių. Joje dirba 21 
mokytojas. Jų tarpe 5 vo
kiečiai. Pats didžiausias da
bartinis gimnazijos rūpes
tis — bendrabučio statyba. 
Šiuo klausimu Tarybos na
riai ilgai diskutavo. Po to 
buvo beveik visais balsais 
priimtas nutarimas, kad rū
pintis artimiausioj ateity 
p a s t a t ydinti kompaktinį 
bendrabutį, ne paviljonais.

Į Krašto Valdybą išrink
ti M. Kiužauskas, stud. A. 
Šmitas, J. Valiūnas, kun. 
Liubinas ir J. Barasas. Kon
trolės Komisijon išrinkti: 
V. šimkevičius, J. Pauliu
kevičius ir Tendzegolskis. 
Garbės Teismo pirm, iš
rinktas Just. Lukošius, na
riais: kun. V. Damijonaitis 
ir A. Jasinskas. Statutų per
žiūrėjimo komisijon: J. 
Glemža, J. Lukošius ir J. 
Barasas, Lietuvių Fondo: 
V. Natkevičius, tėv. Berna
tonis ir J. Matulaitis, Poli- 
tinėn komisijon: V. Bylai- 
tis, J. Grinius ir kun. Liu
binas. (kk)

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People

WILSON PURE 011
SERVICE STATION

8000 Bessemer Avenue 341-4041

GREETINGS and BEST W1SHES

EUCLID IGNITION COMPANY

1062 East 185th St CaD b2222

GREETINGS and BEST WISHES

EUCLID TRUCK RENTA L, INC.
14300 Milės Avė. 752-4242

HERMAN MALBIN, Manager

GREETINGS and BEST WISHES

SURPLUS CITY

13107 St. Clair Avė.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuota lietuvių įmonė, registruota 

U. S. Department of Justice 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2608 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2787 
2501 VV. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis,. žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS į mūsų vienintelę Chicagoje lietuvių įstaigą, 

turinčią teisę, SAVO VARDU siųsti siuntinius tiesiai iš 
Chicagos į Lietuvą.

Vetlėjai: E. ir V. ŽUKAUSKAI

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People 

JORDAN CAMERA & SUPPLY
STORE

3802 West 25th Street SH 1-5511

GREETINGS and BEST WISHES

SIXTH CITY BODY
”SINCE 1930”

COMPLETE BODY REPAIRS & PAINTING 
Insurance Estimates, Time Payments

6719 Carnegie Avė. 431-4516

GREETINGS and BEST W1SHES

USHER WASTE OIL SERVICE

2205 West 3rd St. 861-1907

GREETINGS and BEST W1SHES

THE L & K HOTEL
654 BO1.ĮVARU ItOAP 696-4172

GREETINGS and BEST WISHES

CHAMPION MOTOR & 
TRANSMISSION SERVICE

6928 Carnegie Avė. 391-6430

GREETINGS and BEST W1SHES

SS
DAIR Y—PRODUCTS

1829 E. 55 St. Call 881-1100

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU 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 įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

GREETINGS and BEST WISHES

DOWD OLDSMOBILE
SEE THE MOST OUTSTANDING
1969 OLDSMOBILE EVER BUILT

2900 Mayfield Rd. FA 1-9100

GREETINGS and BEST WISHES

ROTH STEEL PRODUCTS
1335 East 171st St. IV 1-8700

GREETINGS and BEST WISHES

KENT FIORIST INC.
FLOWERS OF DISTINCTION

2450 Fairmount Blvd. 462-2710 — 2711 — 2712
Cleveland Heighte, Ohid 44106

SPECIALISTS IN OVERSEAS GUARANTEED 
FLORAL DELIVERIES
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RUSINIMO POLITIKA 
PAVERGTUOSE 
KRAŠTUOSE

Neseniai Maskvos 
"Pravdoje" buvo iš
spausdintas Vilniaus 
"Tiesos" redaktoriaus 
G. Zimano straipsnis, 
kuriame jis labai aštriai 
puolė tautinius pasireiš
kimus Lietuvoje, šie 
reiškiniai matyti vis la^ 
biau plečiasi, nes Zima
nas sako, jog tautinis su
sipratimas pasireiškia 
ne tik "buržuazinės visuo
menės atstovų" tarpe, 
bet ir paprastoje liaudy
je. Jo nuomone, tokio tau
tinio susipratimo neat
meta netgi žmonės,ku
rie pripažįsta socialisti
nę ideologiją, bet nenori 
nutraukti savo ryšių su 
tautine pasaulėžiūra ir 
papročiais.

Pagrindinėmis Zima
no kritikos gairėmis rei
kia laikyti jo rūgojimus 
žmonių, nepripažįstan
čių ar kritikuojančių taip 
vadinamą "kadrų pasikei
timą tarp Sov. Sąjungos 
tautų", adresu. Čia kaip 
tik ir paliečiamas labai 
opus klausimas: kitų so
vietinių respublikų užplū
dimas rusiškaisiais spe
cialistais, partijos dar
buotojais ir kitais rusų 
"išeiviais".

Statistikos duomeni
mis vien tik laikotarpyje 
nuo 1959 iki 1961 metų 
300,000 rusų apsigyveno 
šiaurės Kaukaze, 800, 
000 — Kazakstane, 200, 
000 — vidurinėje Azi
joje ir 100.000 Pabaltijo 

. kraštuose bei Kalinin
grado srityje (buv. Ka
raliaučiuje). Tokios in
filtracijos pagalba buvo 
pasiekta, jog daugelyje 
sovietinių respublikų 
partinis ir administraci
nis aparatas yra veik iš
imtinai rusų rankose. At
rodo, jog ne be pagrindo 
Zimanas kalba apie "ne
pasitikėjimą svetimais 
kadrais", apie "nepaten
kinamus santykius su

kaip Jugoslavijos, Rumu
nijos, Čekoslovakijos 
bandymai vesti nuo Mask
vos nepriklausomą po
litiką, pažadino ir kitų 
tautų dvasią. Todėl su
prantama, kad Maskva, 
nenorėdama išleisti iš 
savo rankų valdžios vai
ro, vis labiau varžo na
cionalinę politiką. Pa
gal paskutines Brežnevo 
ir Kosygino tezes "aukš
čiausiu komunizmo tiks
lu reikia laikyti tautų su
lydymą į vieną šeimą".

Sis tautų "sulydymas" 
tikrumoje yra ne kas ki
ta, kaip sustiprintas ru
sinimas. Statistikos duo
menimis Sov. Sąjungoje 
13 milijonų komunistų 
partijos narių užima at
sakingus postus valsty
bės aparate. 8 milijonai 
jų yra rusai, nors jie, 
kaip žinia, nesudaro nė 
pusės visų Sov. Sąjungos 
gyventojų skaičiaus. Pas
kutinio gyventojų surašy. 
mo metu jau beveik 10 
milijonų nerusų pripa
žino rusų kalbą savo gim
tąja kalba. Nežiūrint to, 
jog Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos mokyklose buvo 
leista dėstyti gimtą ja kal
ba, šiuose kraštuose 
įvestas bendras mokymo
si planas, kuriame padi
dintos rusų kalbos pa
mokos.

Ši rusinimo politika ne
noromis primena Lenino 
žodžius: "pakrapštyk ku
rį nors komunistą ir pa
matysi didžiarusišką šo
vinistą".

Didėjant rusinimo po
litikai, diena iš dienos 
didėja ir jai pasiprie
šinimas, vis labiau au
ga paskirų Sov. Sąjungos 
tautų susipratimas. Dar 
neseniai Ukrainos moks
lininkai, studentai ir ra
šytojai, kurie reikalavo 
savo kraštui lygių tei
sių su rusais, buvo nu
teisti ištrėmimu ir lais-

North Hamstead Supervisor Robert C. Meade pasirašo proklamaciją, skelbiančią Lietuvos nepriklau
somybės savaitę Hemstead mieste, stebint inž. K. Miklui, Garunkštienei, J. Giedraičiui, G. Garunkšty- 
tei ir mažiesiems Miklo valkams.

Išnaudotinos visos priemonės 
Lietuvos bylos garsinimui

Labai dažnai mūsiškiai neiš
naudoja visų progų išgarsinti 
Lietuvos bylą kitataučių tarpe. 
Vasario 16 dienos sukaktis kas
met kiekvienai lietuvių koloni
jai suteikia progos pademons
truoti vietos visuomenei, kad lie
tuvių kolonija dar gyva, jai rū
pi Lietuvos reikalai ir lietuviai 
neatsisako nuo ryžtingos kovos 
atstatyti nepriklausomą Lietu
vos valstybę. Dažnai net ir di
delės kolonijos užsidaro para
pijos ar klubo salėje ir tik sa
viškiams primena Vasario 16 d. 
reikšmę. Kartais tik pro forma 
stengiamasi Įtaigoti miesto sa
vivaldybę ir prasiskinti takus į 
miesto laikraščius ar radiją.

Tokio užsidarymo priežasčių 
yra daug. Dažniausiai dėl to, 
kad kolonijos vadovams stinga 
landumo, lankstumo, vaizduotės 
ir net drąsos. Vengiamas as
meninis kontaktas yra raktas, 
kuris netikėtai atidaro duris. 
Einant Į asmeninį sąlytį su ki
tataučiais reiškia aiškiai žino
ti, ko norime. Bet taipogi reikia 
vaizduotės, drąsos, lankstumo 
ir landumo.

Visas šias kvalifikacijas tu- 
ri L. B. Tarybos narys inž. 
Kęstutis Miklas. Pernai jam 
savo iniciatyva pavyko išgau
ti penkias proklamacijas. Šiais

ALGIRDAS BUDRECKIS

vės atėmimu. Lietuvos, 
Estijos,- Uzbekistano, 
Armėnijos ir Gudijos stu
dentai kaltinami naciona
lizmu ir menka pagarba 
"didžiajai rusų tautai".

Šie trumpai suminėti 
faktai rodo ne tik rusiš
kųjų prispaudėjų pastan
gas dar labiau užgniauž
ti kitų tautų dvasią, bet 
ir visų prispaustų kraš
tų pastangas nusikratyti 
nekenči?mo jungo, išsi
kovoti tautinę laisvę. Nu
tylėti šiuos faktus nebe
gali net ir patys komu
nistai. (čs)

metais jisai pralenkė pernykš 
tj rekordą. Judrus ir lanks
tus, Kęstutis Miklas rado bū
dus iškelti Lietuvos ir lietu
vių vardą Long Islando visuo
menėje. Dažnas sakys, kad yra 
lengva jaunam vyrui prieiti prie 
amerikonų, kadangi susišneka 
be akcento. Inž. Miklas yra Lie
tuvos mokyklų auklėtinis. Jis 
nesidrovi savo akcentu. Anaip
tol, jis sako, kad tarsena jam 
padeda, kadangi akcentas pri
duoda autentiškumą ateiviui by- 
lotojui.

Visiems veikėjams būtų pra
vartu pastudijuoti inž. Miklo 
metodus. Jis yra surinkęs vi
są literatūrą anglų kalba apie 
Lietuvą, lietuvius ir dabartinę 
padėtį Lietuvoje. Ją išstudija
vo ir nusprendė, kur kokia me
džiaga tinka. Šiais metais jis 
panaudojo Veiksnių Konferenci
jos Washingtone manifestą, V. 
Vaitiekūno Lithuanįa, Vliko bro ■ 
Šiurą apie Lietuvą,ALT spau
dos komunikatus ir Baltic Re- 
view numerius.

Jo "politinės ofenzyvos" sri
tys buvo Long Islando Nassau 
apskritis. Nassau apskrityje gy
vena milijonas su viršum žmo
nių. Tai New Yorko užmiestie- 
Čiai, t.y. "grietinėlė". Nassau 
gyventojai susidaro iš bankinin
kų, verslininkų, žymių teisinin
kų, profesorių, prekybininkų ir 
inžinierių. Reiškia, "baltkalnie- 
rial". Jie skaito New York Ti
mes ir Wall Street Journal. 
Long Islande gyvena ir apie 
40.000 lietuvių kilmės žmonių. 
Tarp jų nemažai jaunų inžinie
rių ir chemikų. Deja, nors ir 
ne mažas skaičius, bet jie iš
mėtyti po visą apskritį. Vien 
Great Necke veikia LB apylin
kė ir vyčių kuopa.

Inž. Kęstutis Miklas užsimojo 
kuo plačiau amerikiečius supa
žindinti su Lietuvos problemo
mis. Anot jo, "čia gyvena vi
sas New Yorko elitas, kuris tu - 
ri nepaprastai daug Įtakos Wa- 
shingtone. Tokį užnugarį turint 
savo pusėje, Washingtonas bus 
lengviau pasiektas ir tuo pačiu

keliai Lietuvos klausimui bus 
daug lengvesni".

Vasario 16 d. populiariausia 
ir plačiausiai girdima Long Is
lando radijo stotis WGBB per
davė specialiai paruoštą pro
gramą apie Lietuvą. Nežiūrint, 
to, kad politinių žinių direkto
rius Wesley Richards yra ru
sų kilmės, jis pa rodė lietuviams 
didelį palankumą, šį kartą buvo 
leista pasisakyti tiesiog prieš 
sovietus ir prieš Lietuvos rusi
nimą. Programa pradėta "Lie- 
tuviais esame mes gimę". Kal
bėjo generalinis konsulas Ani
cetas Simutis, apibūdindamas is
torinę ir diplomatinę Lietuvos 
padėtį. Vliko valdybos narys Al
girdas Budreckis nušvietė da
bartinę krašto padėtį, o Kęstu
tis Miklas supažindino radijo 
klausytojus su numatytomis iš
kilmėmis Long Islande ir ap
lamai Vasario 16 d. minėjimais 
Amerikoje. Programa buvo pa
įvairinta lietuvių liaudies mu
zikos šedevrais ir baigta Lietu
vos himnu.

Vasario 13 d, 9 vai. ryto Mik
lo suorganizuota delegacija, su
sidedanti iš K. Miklo, J, Gied
raičio bei Kęstučio jr., Elenos 
Marijos, Sandros ir Kristinos 
Miklų, buvo priimti Town of 
Hempstead Presiding Supervi
sor Ralph G. Caso, kuris paskel
bė Lietuvos Nepriklausomybės 
Savaitę nuo vasario 17 iki vasa
rio 22 ir ta proga visą savaitę 
buvo iškėlęs Lietuvos trispalvę 
prie savivaldybės rūmų. Pro
klamacijos Įteikimo iškilmėse 
dalyvavo Hempsteado visa tary
ba ir- spaudos foto reporteriai.

Tą pačią dieną 11 vai. audien
cija Įvyko pas Town of North 
Hempstead Supervisor Robert 
G. Meade Manhasset miestely
je. Prie delegacijos prisidėjo 
Irena Garunkštienė ir Gina Ga- 
runkštytė, pasipuošusios tauti
niais rūbais. Ir čia buvo nemo
kamai pasirūpintas spaudos re
porteris. Lietuvos Nepriklauso
mybės Savaitė paskelbta nuo va
sario 16 d. iki 23 d. Iškeliama 
trispalvė prie rotušės. Nuošir
dumas nepaprastas, Meade pasi
sakė pažįstąs lietuvius, paž?dė-

broliškomis tautomis".
Čia reikia priminti ko

munistų partijos atakas 
prieš tautinius ir patrio
tinius reiškinius, paste
bimus ne tik Lietuvoje. 
Visiškai neseniai Mask
vos žurnale "Partijos gy
venimas" (Partijnaja 
žiznj) pasirodė straips
nis, kuriame remiantis 
įvairiais faktais iš ūki
nio, administracinio ir 
kultūrinio gyvenimo sri
čių, puolami Tadžikijos 
komunistai už jų "nesu
gebėjimą" kovoti suve- 
tiniais patriotiniais reiš
kiniais.

Nepaslaptis, jog dauge
lio rytų Europos šalių,

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIE

Mėtinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse. 5% Mokamas už vienu metu taupymo 

lakštus nuo išdavimo datos.
($5,000.00 ar daugiau, įdedant po $500.00)

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

Mokamas už vieny mėty taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

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

MUTUAL Federal SAVINGS
2212 WEST CERMAK ROAD ■ . CHICAGO ■ VI 7-7747

OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4, 
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

jo visokeriopos paramos.
Tos pačios sudėties delegaci

ja, tą pačią dieną 12 vai. 30 
min. popiet buvo priimta Town 
of Oyster Bay Supervisor Mi- 
:hael N. Petito. Oyster Bay sa
vivaldybė gerai žino apie lietu
vius. Vėl prokalamacija ir vė
liavos iškėlimas visai savaitei. 
Reporteris žavėjosi tautinių kos - 
tiumų grožiu ir nusiskundė, kad 
gaila, neturįs spalvoto filmo, 
Audiencijos metu įvyko staig
mena. Supervisoriaus vykd. sek
retorė Aronson pristatė ir pain
formavo lietuvių delegaciją,kad 
jos vyras Zola Aronsonas tuoj 
po antrojo pasaulinio karo, kar
tu su Amerikos armijos žvalgy _ 
bos kapitonu Antanu Vaivada, iš
gelbėjęs iš vokiečių kalėjimo 
Bayreuthe suimtus Vliko na
rius.

Iš Oyster Bay delegacija nu
vyko beveik Į patį Long Islando 
galą, Į Suffolk apskrities cent
rą,’ Riverhead. Čia prie dele
gacijos prisidėjo vietiniai lie
tuviai — Marija ir Andrius Ar- 
monai. Lygiai 3 vai. 30 min. 
įvyko pasimatymas su Suffolk 
apskrities viršininku H. Lee 
Dennison. Vėl proklamacija ir 
pažadas iškelti Lietuvos vėlia
vą, nuo vasario 16 iki 23 d.

Tai vienos dienos reprezen
tacinis darbas!

Vasario 14 d. K. Miklas gavo 
audienciją pas Nassau apskri
ties viršininką Eugene Nickerso- 
ną ir priėmė iš pastarojo visų 
Long Islando lietuvių vardu Nas
sau apskrities proklamaciją, 
skelbiančią vasario 17 d. iki 23 
d, Lietuvos Nepriklausomybės 
Savaite. Tuo pačiu Nickerso- 
nas davė įsakymą, kad per vi
są savaitę Lietuvos vėliava bū
tų iškelta prie jo būstinės Ml- 
neola mieste.

K. Miklas apgailestavo faktą, 
kad jei lietuviai būtų sudarę di
desnę aparatą, tai daugiau savi
valdybių būtų išdavę proklama
cijas. Visvlen jis dėjo viltį į 
tai, kad gal kitais metais susi
pratę lietuviai, ypač studentai, 
padės išplėsti Lietuvos bylos 
populiarinimo darbą Long Is
lande.

K. Miklui daugiausia padėjo 
generalinis konsulas A. Simu
tis, Laisvės Žiburio radijo di
rektoriai, A. Budreckis, J. Gied
raitis ir veikli Miklų šeima. 
Padėjo -ir asmeniniai ryšiai su 
Long Islando politikais. Mat, 
Kęstutis Miklas yra Bethpage 
Švietimo Tarybos vicepirmi
ninkas. Moralinę paramą jam 
suteikė New Yorko LB apy
gardos valdyba. Visas išlai
das padengė pats K. Miklas. Pro
klamacijų, spaudos komunika
tų ir fotografijų išlaidas paden» 
gė pačios savivaldybės, nes tai 
jų interesas yra parodyti gyven
tojams, kad jos remia vietos gy
ventojų visuomeninius užmojus.

Vizitai, proklamacijos ir Įstai
gų iškilmės išgarsina Lietuvos 
bylą politiniuose sluoksniuose. 
Vadinasi, politikai, valdininkai 
ir advokatai būna supažindin
ti su mūsų byla. Radijas ir 
spauda yra efektyviausias bū
das pristatyti reikalą plačiai 
visuomenei. Bet dažnai didmies
čių dienraščiai abejingi mūsų 
bylai. Tačiau palankesni būna pe
riferijoje išeiną dienraščiai 
ir savaitraščiai, kurių skaity
tojų tarpe yra Įtakingi žmonės. 
Kęstutis Miklas nesitenkina vien 
susirašinėjimais su redakto
riais. Dar sausio mėnesį jis pra
dėjo lankyti redaktorius ir įta
kingus žurnalistus, štai to lan
kymo pasekmės...

Dar niekad iki šiol Long Is
lando lietuvių istorijoje nėra 
buvę, kad Lietuvos vardas bo
tų taip plačiai paminėtas vie
tos amerikinėje spaudoje — 
kaip 1969 m. vasario 16-tos pro - 
gą.

Iki kovo mėnesio pradžios 
net dvidešimt keturi laikraš
čiai paminėjo lietuvių veik
lą Long Islande, Lietuvos Ne
priklausomybės savaičių paskel
bimą, patalpinant lietuvių dele
gacijų su valdžios pareigūnais 
nuotraukas ir įvairaus dydžio 
aprašymus. Miklas gerai su
prato raktą Į vietos spaudą. Rei
kia sutapatinti Lietuvos bylą 
su vietos lietuviais... tuo la
biau su vietos savivaldybėmis 
bei pareigūnais. Laikraščiai 
ieško vietinio atspalvio žinių. 
Jiems neįdomios bendrybės ir 
dalykai, kurie atrodo atitolę nuo 
vietos gyvenimo ir gyventojų. 
Vadovaujantis šita formule, 
jam pavyko Įsiskverbti į dien
raščius, kurie paprastai yra 
šykštūs mažų tautybių veiklos

(Nukelta į 4 psl.)
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MOKYTOJŲ KONFERENCIJA
Kovo 15 ir 16 dieno

mis New Yorke ramioje 
atmosferoje vyko labai 
svarbus suvažiavimas, 
būtent, tokių kokiais se
niai prieš karą vokie
čiai vadino tautos gene
rolais, arba bent savo 
svarbumu prilygstą ge
nerolam s vedantiems ar
mijas. Tai mokytojai, 
švietėjai ir auklėtojai 
jaunimo, kuriuo taip di
džiuojamės ir iš kurio 
daug laukiame. Jų pa
ruoštasis ir patriotiš
kai nuteiktasis jaunimas 
gausiai suplaukė į Lietu
vos nepriklausomybės 
kovų dalinius savu noru 
ir kovėsi; jų pastango
mis ir darbu per 23 me* 
tų nepriklausomybės lai
kotarpį išauklėta patrio
tinė lietuvių visuomenė. 
Ir dabar šiose ypatingo
se sąlygose laukiame iš 
tų civilinių generolų'ste
buklo. Kad jiems tai įvyk
dyti geriau sektųsi, jie 
stangiasi patys tobulėti, 
pasidalinti patyrimais, 
surasti naujus metodus, 
pritaikinti juos prie tų 
nepaprastų išeivių sveti
mame krašte aplinkybių. 
Tam tikslui jie daro 
karts nuo karto savo su
važiavimus, pasitari
mus. Tuo tikslu vyko 
ir anomis dienomis, šeš
tadienį ir sekmadienį, 
Rytinio Atlanto pakraš
čio lituanistinių mokyk-

IŠNAUDOTINOS

VISOS
PRIEMONES...

(Atkelta iš 3 psl.) 
žinioms. Long Islando didžiau
si dienraščiai — Newsday,Long 
Island Press (tiražas 275.000) 
ir Suffolk Sun ŠĮ kartą surado 
vietos nuotraukoms ar trum
piems aprašymams.

Savaitraščiai tuo atžvilgiu bu - 
vo duosnesni. Nuotraukos ir ap
rašymai pateko j spaudą, kuri 
apima skersai ir išilgai visą 
Long Islandą. Vienokiu ar kito
kiu bodu Lieuvos sukakti pami
nėjo šie savaitraščiai: Beth- 
page Tribūne, County Seat 
Press, Great Neck News, Great 
Neck Record, Herald Courier, 
Manhasset Mail, Marihasset 
Press, Garden City News, The 
Eagle, Newsgram, Centre Is- 
land News, Bellmore Life, Oys- 
ter Bay Guardian, Roosevelt 
Press, Syosset Guardian, Syo- 
sset Advance, Mid-Island Ti
mes, Levittown Times, Mid-Is-- 
land Tribūne, Mineola Ameri
can ir Williston Times. Pami
nėtina, kad Litmor savaitraš
čių sindikato kontroliojami 
laikraščiai, kurių Long Islan
de yra šeši, dėjo nuotraukas iki 
pusės puslapio dydžio. Ypatingai 
išsiskyrė Bethpage Tribūne. 
Tas savaitraštis paskyrė net iš
tisą puslapj vasario 27-tos die
nos laidoje aprašyti Vasario 16 
d. minėjimus LongIslande,duo
damas žinių apie Lietuvą,dabar
tinę jos padėtj, JAV Kongreso 
rezoliuciją reikalaujančią JAV 
vyriausybės iškelti Lietuvos 
klausimą Jungtinėse Tautose. 
Straipsnis baigiamas apeliacija 
J amerikiečių visuomenę ir pa
puošiamas nuotrauka su Lietu
vos vėliavos ceremonija pas 
Oyster Bay Supervisorių Peti
to.

Kad būtų atgarsis ir JAV At
stovų Rūmuose K. Miklas krei
pėsi l kongresmaną Lester 
Wolff, kad pastarasis patalpin
tų visas proklamacijas ir apra - 
šymus Congressional Record. 
Wolff sutiko tai padaryti kovo 
mėnesi. To pasėkoje, Long Is
lando iškilmės būsiančios išpo* 
puliarlntos ir JAV Kongrese ir 
Congressional Recordo skaity
tojų tarpe po visą Ameriką.

Reikėtų sutikti su generali
nio konsulo A. Simučio pasta
ba: "jei turėtume dešimt Mik
lų, galėtume "užkariauti" visą 
New Yorko valstiją."

A. KONCĖ gramoje skirta tam per- 
maža laiko.

Ivaškienė, jau pasi
reiškusi kaip jauna ra
šytoja, pedagogė, kalbė
jo apie nepaprastą reikš
mę lietuvybės auklėjime 
— šeimą. Čia ji nurodė 
daug pavyzdžių, gražių 
sugestijų ir patarimų, 
kaip įeiti į švelnią vaiko 
sielą ir ją nuteikti.

Sesuo Viktoria, jau
na, energinga ir labai iš’ 
radinga grupių vadovavi
me, kalbėjo apie stovyk
lų reikšmę, jų tvarkymą, 
mokėjimą suprasti daly
vių jausmus ir įdiegti 
meilę visam tam kas yra 
lietuviška, ar tai būnant 
stovykloje, ar bendrabu
tyje, ar kelionėje.

A. Rigelytė, naujau
sia ir jauniausia moky
toja, pasirodė tikra nau
jų kelių ieškotoja. Ji pri
tarė ir pabrėžė, kad lie
tuvybės auklėjime reikia 
revoliucijos. Pirmiau
sia reikia jos plačioje 
lietuvių bendruomenėje, 
reikia pralaužti tą lig. 
šiol nusistovėjusią sie
ną: netoleranciją, ideo
loginį išsiskaidymą ir 
vieni kitų peikimą, nieki
nimą, o mes šio krašto 
mokyklose mokėmės 
bendrai, kad žmones 
reikia mylėti, o lietuviai 
savo žmonėms nerodo 
pakankamai meilės. Jei
gu nesi mano organiza
cijos, tai tu esi blogas 
žmogus, tu esi priešas. 
Jaunesnis pasakė ne 
taip, kas neatitinka senų
jų sentimentui, jau į ta
ve šnairuoja ir tu nebe
mielas. Kaip eis jauni
mas pav. į Vasario 16 
dienos minėjimus, kai 
vis senu papročiu kokias 
4 valandas eina kalbos 
apie vis tuos pačius daly
kus, nusibodusius klau
syti, o kitiems neįdo
mius. Mokyklose reikia 
mokyti ne tiek apie pra
eitį, kiek apie dabartį. 
Jaunimas pats savyje tu
ri jausti kur jį traukia, 
kas jam įdomu, neper
tempiant jo jausmų...

Diakonas A. Saulaitis 
gale baigė savo labai įdo< 
miomis pastabomis iš pa
tyrimų stovyklose, ypač 
iš skautų stovyklos ma
žųjų reakcijos, įspū
džius, kokius jie įgauna 
grynai lietuviškoje at
mosferoje. Ant sienos 
jis rodė iškabintus tokių 
vaikų piešinėlius, kuriuo
se beveik be išimties 
vaizduojama kas nors 
surišta su Lietuva, nežiū
rint, kad jiems nebuvo 
duota jokia tema ir kiek
vienas turėjo nupiešti 
laisvai ką tik nori. Vie
nas iš viso nieko neno
rėjęs piešti, bet kai jam 
buvo sakyta jog vistiek 
reikia, tai ir tas trimis 
brūkšniais atvaizdavo: 
aukštai gaubtą lanką — 
tai stogas, tai Lietuva, 
jis laikosi ant dviejų stul
pų — tai Amerika. A. 
Saulaitis savo gražia kal
ba, socialiniu ir pedago
giniu supratimu ir tole- 
rantingumu yra didelė 
jėga lietuvybei.

Visiems simpoziumo 
dalyviams buvo nepagai
lėta daugkarštųplojimų. 
Iš publikos klausimų ne
buvo daug, nes problemų 
buvo iškelta ne viena, ne 
dvi, bet daug, ir tai kas 
buvo paskaityta ar pasa
kyta, nusispręsta at
spausdinti atskiru leidi
nėliu, kad juo galėtų nau
dotis ne tik mokytojai,

lų mokytojų konferenci
ja. Ją sušaukė to pakran
čių mokyklų inspekto
rius A. Masionis. Glo
bėjas buvo Maironio mo
kyklos Brooklyne vedė
jas mokytojas A. Samu- 
šis, kurio mokyklos pa
talpose, Apreiškimo pa
rapijos mokykloje vyko 
ir pati konferencija.

Visame rytiniame pa
kraštyje, nuo Washingto- 
no iki Bostono, yra 16 mo
kyklų ir iš visų dalyvavo 
ne mažas mokytojų skais
čius. Jų sąstatas buvo la
bai įvairus: vieni jau nu
senę, pražilę, kiti vidu
tiniško amžiaus, treti vi-- 
sai jauni ar jaunutės, ne
seniai baigę lituanisti
nes mokyklas stoję jau 
į tą pasiaukojimo darbą.

Programa kad ir buvo 
plati, bet gerai organi
zuotai pravesta ir buvo 
baigta ne dėl laiko sto
kos, kaip dažniausiai mū
sų suvažiuoto j ai skun
džiasi, o dėlto, kad mo
kėjo gerai tvarkytis ir 
sugebėjo aptarti visus 
reikalus. Visos švieti
mo ir auklėjimo proble
mos yra labai svarbios 
ir jų iki galutinio spren
dimo neįmanoma iškul
ti. Sugestijos atiduoda
mos individualiam suge
bėjimui ir kūrybai.

Šalia inspektoriaus A. 
Masionio instrukcinių 
pranešimų paskaitas 
skaitė: PLB Švietimo Ta
rybos pirmininkas A. 
Rinkūnas, atvykęs iš To
ronto, J. Junevičienė 
iš Chicagos Montessori 
mokyklos vadovė ir A. 
Veblaitis iš New Jer- 
sey, kurs moko vokiečių 
mokykloje ir yra tos mo
kyklos vedėjas, papasa
kodamas palyginimus su 
mūsų mokyklomis. Iš vi
sų pranešimų prof. A. 
Bendorius padarė išva
dą, kad reikia švietime 
ir auklėjime revoliuci
jos.

Visi pranešimai buvo 
reikalingi ir įdomūs. Bet 
bene įdomiausia buvo 
sekmadienį simpoziu
mas tema "Tautinis ir vi
suomeninis auklėjimas 
lituanistinėje mokyklo
je". Trumpus ir suglaus
tus, bet labai esmingus 
savo samprotavimus ir 
asmeniškus patyrimus 
auklėjime pranešimus 
padarė šeši simpoziu
mo dalyviai: du iš vy
resnės kartos, A. Samu- 
šis ir J. Matulaitienė,ki
ti 4 iš jauniausios, bū
tent, Ivaškienė (Banaity- 
tė) iš New Haveno, se
suo Viktoria iš Putna- 
mo, Rigelytė iš New Yor
ko ir jėzuitų diakonas A. 
Saulaitis, kurs kartu bu
vo ir simpoziumo mode
ratorium.

Pirmasis A. Samušis 
kalbėjo, kad gerų rezul- 
tų duodąs mokinius 
įsąmoninti lietuvybės 
aiškinant kas ir kokia 
yra lietuvių kultūra. Jis 
čia nurodė visą eilę bū
dų: aiškinant ir skaitant 
apie garsią lietuvių pra- 
eitį senovėje ir palygi
nimais ateitį iki dabar
ties, ir tt.

J. Matulaitienė rado 
nepaprastai didelės 
reikšmės tautiniuose šo
kiuose jaunimo dalyva
vimas, kas jį suburia ir 
per gyvenimą palaiko tar
pusavy bendravimą; ji 
skundėsi, švietimo pro

VUKO - PLB SĄVEIKA
š.m. kovo 1-2 d.d. Lietuvių 

Krikščiony Demokratų Sąjun
gos vadovybės nariams lankan
tis Chicagoje, Sąjungos pirmi
ninkas ilgesnę kalbą pasakė Chi
cagos krikščionims demokra
tams. Joje jis palietė šiandie
nos aktualiuosius politinius klau
simus, tarp jų VLIKo "refor
mos" klausimą, čia dedame tos 
kalbos dalj.

Kai kieno nenuilstančios pas
tangos reformuoti VLIKą nėra 
naujas fenomenas. Prieš PLB 
tampriau susiorganizuojant pa
grindinis argumentas buvo 
VLIKo tariamas nukrypimas nuo 
rezistencinio kelio. Tam argu
mentui išsieikvojus ir PLB su- 
stirpėjus pagrindiniu argumen
tu tapo VLIKo dalinumas, o PLB 
visuotinumas. Pradžioj dėtos 
pastangos VLIKą "atitiesti",da
bar kaip nors Įsprausti l PLB 
rėmus.

Kaip anksčiau taip ir dabar 
naudojama ir visa eilė kitų ar
gumentų: nuo politinių partijų 
tariamo bankroto iki PLB ta
riamo primato net virš tautos. 
Maža prasmės kiekvieną argu
mentą atskirai nagrinėti, nes ai
bė jų jau nagrinėti ir kaip neiš
laikė taip ir neišlaiko objekty
vios analizės ugnies.

Politinės veiklos vadovavi
mo reorganizacija neišlaiko kri
tikos iš esmės. Dirbtinai kuria
ma problema išryškėja kiek dau
giau jsigilinus tiek } VLIKo,tiek 
l PLB prigimtį

VLIKas yra politinis organas, 
sukurtas tautos politinę valią 
vykdančių politinių partijų -gru-

bet ir politikieriai, kurie 
kalba apie jaunimą, bet 
nevisi įsivaizduoja, ko
kios su juo yra proble
mos.

į vieną publikoje, p. 
Sandanavičienės iškeltą 
klausimą simpoziumo da
lyviai neatsakė, kur turi 
dėtis, t.y. ką turi dary
ti paaugęs jaunimas bai
gęs lituanistinę mokyk
lą. Daugel kur jis vaikš
to palaidas, nusklenda 
kur nereikia.

Senos kartos prityręs 
pedagogas Pauliukonis 
pasigėrėjo švietimo rei
kalų sėkmingu susitvar
kymu. Į tą darbą puolė
si patys mokytojai dar 
Vokietijoje niekieno ne-' 
raginsimi, o kad tai bus 
įvesta į sistemą, kaiku- 
rieiGs politikuojantiems 
atrodė esant neįmano
ma.

Baigiant konferenciją, 
inspektorius A. Masio
nis, patyręs pedagogas, 
su nuoširdumu patiekė 
dar apsčiai sugestijų mo
kytojams, reiškė opti
mizmo, kad įvairios kliū
tys bus įveikos. Padėko
jo visiems pagelbėju- 
siems šią konferenciją 
suruošti: A. Samušiui, 
parapijai už patalpas, 
kun. A. Račkauskui ir Ka
talikių Moterų Kultūros 
Draugijai už sudarytas 
sąlygas dalyvių alkiui 
nuraminti, Darbininkui 
už pagalbą spaudoje, vi
siems trims L. Bendruo
menės atstovams — New 
Yorko Apygardos p. A. 
Vakseliui, pietinės — p. 
B. Raugui, New Jersey 
— p. Jankūnui, ir vi
siems dalyviams, ypač 
svečiams iš toli: A. Rin* 
kūnui ir poniai J. Jukne
vičienei. Sekantis susi
būrimas būsiąs Dainavo
je rugpiūčio mėnesį.

Atskirai tenka pami
nėti, kad dalyviai turėjo 
didelę meno staigmeną. 
Mat konferencijos proga 
buvo antrą kartą J. Ma
tulaitienės surežisuo
ta ir vaikų suvaidinta P. 
Jurkaus parašyta "Mie
gančioji gražuolė". Aiš
ku, su dideliu pasiseki
mu!

pių ir rezistencinių kovos or
ganizacijų dar pavergtoje Lietu
voje. Politinės grupės ir okupa
cijų išdavoje atsiradę politinio 
pobūdžio rezistencinės organi
zacijos laisvu ir bendru sutari
mu deponavo VLIKe savo turi
mą galią atstovauti politinę tau
tos valią. Todėl VLIKas yra au
tentiškas visos tautos politinės 
valios reiškėjas ir vykdytojas 
jai pačiai to negalint, jos suve
renumo vykdymui esant laikinai 
sutrukdytam.

VLIKas veikia išeivijoje, bet 
jis nėra iš išeivijos ir nėra jos 
apspręstas. Jo šaknys yra po
litinėje (body politic, volkstaat) 
ir jo atsakomybė yra taibendruo- 
menei. Atsisakydamas ar vie
naip bei kitaip modifikuodamas 
savo mandatą VLIKas pažeistų 
savo prigimtį ir nustotų buvęs 
tuo kuo jis yra.

PLB yra visuomeninės -bend
ruomeninės prigimties, sukur
ta VLIKo, apjungti visus išei
vijos lietuvius vienon organiza- 
cijon - bendruomenėn. Ji ap
spręsta dviejų prigimtinių dės
nių - išeiviškumo ir specifiš
kai suprastos kultūrinės veik
los. PLB yra iš išeivijos ir iš
eivijai skirta.

Šie prigimtiniai skirtumai yra 
raktas j dirbtinai kuriamą pro
blemą. Ne PLB stiprinimas visų 
pirmiausiai rūpi VLIKo refor
matoriams (politinis elementas 
PLB tik silpnintu, kaip jau dabar 
vienos grupės politika silpnina), 
bet VLIKo gniuždymas. Kai įsi
gilini l reformatorių identitetą, 
aiškiai matyti, jog daugelio jų 
šaknys maitinasi tais pačiais 
syvais, kurie maitina ir kitųpro
blemų šaknis. Tiesa, gal dau
gelis pačių reformatorių nesu
vokia, tačiau VLIKo griovimo 
siūlai tęsta iš to pačio kamuoliu
ko kaip ir kitos akcijos, kurios 
šiandien skaudina išeivijos gy
venimą. Tas kamuoliukas gi nu
verptas iš tos pačios vilnos kaip 
ir kiti kamuoliukai, kurių siū

lai tįsta per liberalizmą, anar
chiją, liberalinę katalikybę, hlp- 
pies, studentų riaušes ir t.t. 
neretai iki pat tarptautinio Agit- 
ropo verpimo ratelio.

Problema yra opi, nes akcija 
nėra nurimusi. Tiesa, suintere
suota spauda jau džiaugiasi ra
mybe, tačiau faktai rodo ką ki
tą. štai chicagiškis moderato
rius net vedamajame neseniai 
juokėsi iš tautos įgaliojimų. Juo
kas menkas, bet intencija aiški: 
išskirti tautos valios principą ir 
VLIKo mandatą. Kanados LB 
pirmininkas ir LB valdybos 
narys jau renkasi kitą keliąs 
siūlo PLB Tarybos instituciją, 
kurioje galėtų ir VLIKas daly
vauti. Mintis, rodos, nekalta, in
tencija ta pati: pajungti VLIKą 
PLB valdžiai. Dar kitaip klausi
mą sprendžia PLB valdybos vi
cepirmininkas visuomeniniams 
reikalams: sudaryti veiksnių vir
šūnę. Mintis, rodos, logiška,in
tencija ta pati: pajungti VLIKą 
kitų organizacijų autoritetui. Ir 
vėl kitokj metodą vartoja Krikš
čionių Darbininkų lyderis "Ai
duose". Nežiūrint, kad PLB sei
mo rezoliucijoje kalbama apie 
PLB įsijungimą l laisvinimo 
veiklą, jo straipsnyje ta rezoliu
cija patampa PLB tarimusi su 
VLIKu dėl Jsijungimo j laisvini
mo vadovavimą. Klaida, rodos, 
nekalta, intencija ta pati: pri
pratinti visuomenę prie norimos 
minties. "Į Laisvę" žurnalas 
bent tiesesnis. Jis nevengia pa
negirikos VLIKo pirmininkui, 
bet purvais.drabsto VLIKo insti
tuciją ir jo veiklą. Panašiu keliu 
keliauja ir "Akiračiai" bei "Met
menys". Tokiu pačiu keliu pasu
ko ir LFB studijų savaitgalis 
Los Angeles.

Kaip aiškios tokios akcijos 
šaknys, taip turėtų būti aiškios 
ir išeivijos išvados. Reikalingos 
ir tolesnės pastangos, kad lais
vinimo organizacijoje ir struk
tūroje būtų pagerbta teisė ir 
tvarka, kurios yra kiekvienos ci
vilizuotos visuomenės pats esmi
nis bendro gyvenimo ir veiklos 
principas. (KDI)

GREETINGS and BEST WISHES

HARVEY’S GULF SERVICE 
STATION

6602 Superior Avenue 361-6767

GREETINGS and BEST WISHES

EAST 200TH HARDWARE
673 East 200th St. IV 1-8448

GREETINGS and BEST WISHES

TEDDY BEAR STORE
648 East 185 Street 481-8877

WE GIVE & REDEEM EAGLE STAMPS

GREETINGS and BEST W1SHES

STELLA MARIS HOSPITAL
FOR THE PROBLEM DRINKER

DAY AND NIGHT 24 HOURS SERVICE

Call SU 1-0550

GREETINGS and BEST WISHES

LEE ORRER’S 
BODY SHOP INC.

AUTO AND TRUCK SPECIALISTS 
Collision Repairs and Painting 

Complete facilities for Trucks & Trailers 
INSURANCE ESTIMATES, FRAME 

STRAIGHTENING, WHEEL ALIGNMENT 
3560 W. 140 St. 252-2393
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KŪRYBA IR MOKSLAS

Vaizdas iš operos "Dana" repeticijos. Kairėje Metropolitan operos sol. A. Brazis — Pakalnis. De
šinėje — režisierius P. Maželis. Už jy operos choro nariai. Z. Degučio nuotrauka

Į POKARINĘ GRIUVĖSIŲ

NUOTAIKOS EPOCHĄ
GRĮŽTANT

POKALBIS SU DANOS OPEROS REŽISIERIUM P. MAŽELIU

Danos operoje, kurios 
spektakliai jau čia pat, ma
tysime daug ką naujo. Di
džiausias naujumas, kad 
opera lietuvio kompozito
riaus ir libretisto tremtyje 
parašyta, kad ji lietuviška 
ir kad pirmą kartą išeina į 
scęnos rampą. Be eilės kitų 
naujybių, štai ir naujas re
žisierius — clevelandietis 
Petras Maželis, į talką atė
jęs su atvira širdimi, dide
liu kūrybiniu polėkiu ir pla
čiu talentu. Stebėjus jo ve
damą repeticiją, gavosi 
įspūdis, kad naujasis reži
sierius pasiryžęs į ”Danos” 
pastatymą įdėti ne tik savo 
širdį bei talentą, bet visam 
operos kolektyvui net duoti 
dramos studijų pagrindus, 
kurie praverstų ir kitiems 
spektakliams.

Vienos repeticijos per
traukos metu Chicagoje bu
vo progos rež. P. Maželiui 
pateikti eilę klausimų:

— Stebėjus Tamstos ve
damą repeticiją į akis kri
to, kad Tamstai gerai pažįs
tama ne tik režisūrinė, bet 
ir muzikinė sritis. Ar praei
tyje ką nors bendro teko tu
rėti su muzika, o gal ir su 
opera? ,

— Danos operos režisūra 
yra mano operinis debiutas. 
Todėl prieš premjerą kalbė
ti apie save mažiausiai no
rėčiau. Pridursiu tik tiek, 
kad man rūpėjo visapusiš
kas scenos menas, todėl ne
praleidau progų domėtis 
muzika, drama, judesiu, ta
pyba. Tremtyje bedirbant 
scenos darbą šios žinios bu
vo labai pravartu. Tikiu, 
kad Chicagoje yra žmonių, 
atsimenančių mane iš Kau
no teatre matytų operečių: 
Linksmosios našlės, Grovo 
Luksemburgo, Lengvosios 
kavalerijos, širdies ir ran
kos, diriguojant Bukšai, 
Tallat-Kelpšai ir kt.

— Skaitant St. Santvaro 
parašytą libretą, kur yra 
pagaunančių lyrinių ir dra
matinių vietų, vis dėlto lib
reto visuma kelia tam tikrą 
neįtikinumą ir net naivoką 
sprendimą. Bet repeticijoje 
išklausius kai kurias vietas, 
kaip Stanaičio ir Danos du
etą, kur, Jūsų repeticijoje 
tartais žodžiais, Stanaičio
uždavinys yra guosti Daną, 
padėti jai gyventi, atsiveria 
reto grožio scenos, prilygs-

VL. RAMOJUS

tančios net tarptautinėms 
operoms. Tad, būdamas pa
statymo režiesierius, kaip 
žiūrite į Danos libretą?

— Libretas dar nėra ope
ra. Tai medžiaga kompozi
toriui, tai operos turinys 
žiūrovui-klausy toj ui. Matė
me daug operų, bet prisi
pažinkime, kiek daug libre
tų esame skaitę. Tikrai ne
daug. Kaip palyginti? Lib
rete nėra vietos didesnei 
draminei linijai išrutulioti, 
reikia labai taupiai sukurti 
situacijas ir beveik tik užuo
minomis padaryti sprendi
mą. Kompozitorius visomis 
muzikinėmis priemonė m i s 
pavaizduoja nuotaikas, su
kuria dramos tikrąjį veidą.

Danos operoje nemaža 
dalis libreto iškrito ir, ma
no supratimu, keletu atve
jų gerąją prasme. Palygi
nus, Danos libretas yra ge
ras. Kadangi, kaip minė
jau, libretas dar nėra ope
ra, režisuodamas Daną aš 
daug vadovaujuosi muzika, 
jos dramine įtampa ir slink
timi. Gi žiūrovams pakanka 
atspausdinti operos turinio. 
Kiek apgailestauju, kad lib
retas kiek per lyriškas, o 
pirmas veiksmas apsunki
na statiškumu (kantatos 
repeticija), ypač komp. 

Gaidelio operos "Dana" repeticijos pertraukos metu. Stasys Baras, Chicagoje viešėjusi ir apsilan
kiusi operos repeticijoje Dirvos tarnautoja Nijolė Maželienė, Roma Mastienė, Danutė Stankaitytė, Jo
nas Vaznelis ir režisierius Petras Maželis. Nuotrauka Z. Degučio.

Stanaičio dirigavimo įvedi
mu.

— Dėl kurių sceninių 
sprendinių Jums tenka dau
giausia sukti galvą ir bend
rai ar Daną pamatysime tik 
siauruose rėmuose, kurie 
būtų įsprausti į lietuvių 
tremtinių gyvenimą Vokie
tijos stovyklose, ar ji jau 
bus platesnės pasaulinės 
epochos iškarpa?

— Džiaugiuosi, kad mano 
debiutui teko originali lie
tuviška opera — niekur ne
statyta, negirdėta, čia nie
ko nekopijuosi, nepaklausy
si plokštelėje. Tenka kurti, 
kartu su visais dainuoti, iš
gyventi nuo užuomazgos iki 
atomazgos. Ne stovyklinis 
gyvenimas šioje operoje 
svarbu, bet vykstanti dra
ma. Juk tremtinių buvo, 
yra ir bus visais laikais. Tai 
tarptautinė problema. To
dėl Danos operos neakcen
tuojame nei griežtu laiko 
mastu, nei vietove, nei au
tentiška apranga. Tai tik 
pokarinė griuvėsių nuotai
ka ir joje vykstąs gyveni
mas, atmieštas kančia, mei
le, nostalgija ir kartkartė
mis linksmesnėmis valandė
lėmis (išgertuvių daina, ba
letas). Tai sąlygos, kuriose 
gyvena Dana ir kiti operos 
veikėjai. Manau, kad galite 
Daną vadinti "platesnės pa
saulinės epochos iškarpa’'.

— Kokią nuotaiką paty
rėt susidūręs su Chicagos 
Lietuviu opera ir kaip verti
nai jos sceninį pajėgumą?

— Pirmą kartą po 23 
tremties scenos darbo metų 
pasijutau dirbąs lyg profe
siniame teatre, šiuo kartu 
Chicagos Lietuvių operoje. 
Mane stebina valdybos iš- 
maningumas, preciz iškas 
planavimas ir griežtas nu
matyto plano laikymasis. 
Visas kolektyvas lankstus, 
dinamiškas, ambicingas. So
listų, choro artistų bendra
darbiavimas ir bandymas 
įvykdyti manasias užmačias 
mane žavi. O rodomo rūpes
tingumo ir respekto mano 
asmeniui aš ilgai nepamir
šiu.

— Drauge dirbat su diri
gentu A. Kučiūnų, dail. A. 
Kurausku ir kitais operos 
meno vadovais. Įdomu ko
kios nuomonės esat apie jų 
darbą, nes juk visi bendro
mis jėgomis statote pirmo
sios išeivijoje parašytos ir 
Chicagos Lietuvių operos 
scenon išvedamos lietuvio 
kompozitoriaus operos me
ninį rūmą — Danos prem
jerą?

— Su dirigentu muz. A., 
Kučiūnų man dar neteko 
progos šiame pastatyme su
sidurti. Be to, muzikinė
operos interpretacija — ne 
mano sritis. Tačiau esu ne
paprastai laimingas, kad 
Danos operos apipavidalini
mas ir kostiumai atiteko 
dail. A. Kurauskui. Jo sko
nis, rūpestingas operos nuo
taikos ieškojimas ir techni
kinis išradingumas Danos 
operai suteiks tikrai meniš
ką ir operinį apipavidalini
mą. Visą operos pastatymą 
mes vedame šūkiu: "muzi
ka, spalva, šviesa ir dinami
ka”. To siekiame visi, šia 
prasme jungiasi ir balet
meisteris J. Puodžiūnas.

— Regis, savyje dar tu
rit minčių, kurios neįspraus
tos j šių klausimų rėmus. 
Malonėkite jas paryškinti.

— Daug rankų stato Da
nos operinį rūmą; visa savo 
esybe trokš.tu, kad ir mano
ji maža talka pasitarnautų 
šios lietuviškos operos di
dingumui ir lietuvių muzi
kos istorijai. Tikiu, kai grį
šime po operos namo, daug 
daug melodijų dar ilgai au
syse skambės, — baigė po
kalbį rež. P. Maželis ir jo 
laukė tolimesnė repeticijos 
eiga smagią sekmadienio 
popietę, kai daugelis tautie
čių ramiai sau ilsėjosi prie 
televizijos ar svečiavosi pas 
gimines bei pažįstamuosius.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

VYTAUTAS VALIUKAS APIE 
DABARTINĮ TEATRĄ

Aktorius ir rež. Vyt. Va
liukas, lietuvių teatrinėj 
veikloj savo darbais įrėžęs 
gilius pėdsakus, nėra didžiai 
išgarsintas. Tuo tarpu jis 
yra intelektuali ir teatro 
meno gilumas pažįstanti as
menybė.

Vytauto D. Universitete 
1934-38 m. išklausęs lietu
vių kalbos ir literatūros 
kursą, beveik tuo pat metu 
lankęs vaidybos meno mo
kyklą, 1959 m. baigęs Illi- 
nois Technologijos Institu
tą, Vyt. Valiukas savo gy
venimą stipriai surišo su 
liet, dramos teatru. 1937-44 
m. laikotarpy dirbdamas 
Valst. Dramos Teatre, Kau
ne, jis sukūrė eilę ryškių 
vaidmenų. Aitvaro teatre, 
Detmolde, vaidino Ant. Rū
ko Dundulį (akt. H. Kačins
kas vaidino Bubulį). Hanau 
liet, tremtinių stovyklos te
atre Atžalyne Vyt. Valiu
kas statė ir režisavo K. Bin
kio Atžalyną, St. Santvaro 
žvejus, A. Gehri šeštame 
aukšte. Metodingu ir kruop
ščiu darbu jis pakėlė Atža
lyno meninį lygį. Atvykęs Į 
Chicagą, jis ne tik vaidino, 
bet ir režisieriaus darbą 
dirbo. Ten jo statyti veika
lai: Anouilh’o Antigonė, 
Tennessee Williams’o Stik
linis žvėrynas, K. Ostraus
ko Kanarėlė. New Yorke jis* 
statė Ant. Škėmos veikalą 
Vienas ir kiti, K. Ostrausko 
Kanarėlę, parengė V. Krė
vės veikalų vaidinimą. Dirb
damas režisūros darbą, Vyt. 
Valiukas nepabūgo naujos 
ir neišbandytos vaidybinės 
medžiagos, emigracinėse są
lygose sukūrė ne vieną įdo
mų ir meniniu požiūriu iš
kilų spektaklį, šiuo metu 
jis organizuoja Lėlių teatrą.

Dideliu kruopštumu pa
rengtos, dalyką giliai pažįs
tančios buvo ir Pastabos 
apie dabartinį teatrą, ku
rias Vyt. Valiukas išraiš
kiai paskaitė kovo 15 d. Bos
tono kult, subatvakary. Pa
žvelgęs į dabarties dramos 
teatrą iš gilios perspekty

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

J. BERGER
WALL PAPER & PAINT STORE 

6919 Superior Avė. HE 1-3659
805 East 185th St. IV 1-6250

GREETINGS AND BEST 1VISHES

HAMILTON INSURANCE 
AGENCY

ROBERT HAMILTON CHARLES HAMILTON 
THOMAS HAMILTON

ALL FORMS OF INSURANCE

3107 Mayfield Rd. at Lee 371-5050

GREETINGS and BEST WISHES

WILSON and CO. 
INSURANCE

ALL K1NDS OF INSURANCE

11800 Shaker Blvd. Call WY 1-5800

vos, pripažinęs, kad, kaip 
kituose namuose, ir nūdie
ninio teatro ieškojimuose 
esą nemaža sąmyšio, atski
rom temom išskirstęs, jis 
kalbėjo apie dabarties teat
ro bei scenos architektūrą 
bei technikinius įrengimus, 
apie režisierių ir aktorių, 
apie šių dienų žiūrovą ir 
dramaturgą. Ypač būdin
gais šio meto dramaturgais 
Vyt. Valiukas išskyrė 
Brechtą ii’ Ionescu, kurių 
pirmas stovįs kairėj, atsto
vaująs socialinį ar net so
cialistinį teatrą, o antras 
stovįs dešinėj ir išpažįstąs 
absurdo teatrą. Apibūdinęs 
jų vieną kitą veikalą, prele
gentas rado, kad jų kūry
binė dvasia kažkur susitin
kanti. Savo vizijoj į ateities 
teatrą. Vyt. Valiukas teigė, 
kad jis būsiąs grynosios po
ezijos, muzikos ir choreo
grafinės pantomimos teat
ras. žinoma, kas čia atpasa
kota, tai tik nevykę griau
čiai Vyt. Valiuko Pastabų 
apie dabartinį teatrą. Tas 
jo darbas vertas kultūros 
žurnalo puslapių.

Atsakęs į eilę klausimų, 
Vyt. Valiukas paskaitė Jul. 
Kaupo Pasaką apie Arleki
no meilę. Tiek kalbos gry
numu ir dailumu, tiek dai
liojo skaitymo technikos 
požiūriu tai buvo tikra pa
saka. Ir susilaukė ji gausių 
ir nuoširdžių plojimų. Savo 
apsilankymu Bostone Vyt. 
Valiukas atvežė gaivų švie
sos spindulių pluoštą.

Kitas kult, subatvakaris 
Bostone, ALT S-gos namuo
se, yra rengiamas š. m. ba
landžio 19 d., 7 vai. 30 min. 
vak. Prelegentas bus Otta- 
wos Universiteto prof. dr. 
Ant. Ramūnas-Pap- 
1 a u s k a s. Jo paskaitos 
tema yra ne tik įdomi, bet 
ir aktuali: Susikirtimas, so
ciologinė ir psichologinė 
XX m. vizija.

Iš anksto maldaujam 
Bostono lietuvius tą dieną 
nerengti Juozapinių ...

St. S.
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j. keleCius Abstraktinė kompozicija

Naujas J. Kelečiaus 
posūkis tapyboje

JUOZAS PAUTIENIUS

Dail. Jono Kelečiaus ant
roji paroda Chicagoje atne
šė malonią staigmeną 
tiktai eiliniams žiūrovams, 
bet ir dailininkams — plas
tinio meno atstovams.

Aukšto meninio lygio pa
veikslai, skoningas jų eks
ponavimas ir apipavidalini
mas rodo neeilinius daili
ninko gabumus.

Tik įėjus j salę žiūrovą 
pagauna didelio formato 
drobės su patraukliais spal
viniais sprendimais, gerai 
išbalansuotomis konstruk
tyvinėmis kompozicijo m i s 
ir laisva tapybos technika. 
Drobės stačiai šviečia ne
matytomis spalvinėmis ga
momis ir lyg sako, kad į 
lietuvių meno sceną ateina 
plataus masto užsimojimų 
tapytojas. Nenuostabu, kad 
prie J. Kelečiaus kūrinių 
grupavosi tapytojai ir dis
kutavo jo laimėjimus, ku
riuose atsispindi naujas dai-

J. KELECIUS Gėlės

j. keleCius "Koiažas"

liniuko veidas, šis naujas 
posūkis, kuriame ryšku 

ne nuosaikaus modernizmo įta
ka tapytojas jau daug pa-
siekė.

Ne vienas mūsų dailinin
kų, ar siekiąs dailininko 
vardo pripažinimo, išstato 
darbus, kuriuose nemaža 
yra atsitiktinumo, o dar 
daugiau mėgėjiškumo. J. 
Kelečiaus, kūriniuose ma
žiausiai atsitiktinumo. Jo 
kompozicijos gerai sukons
truotos, nieko nėra kas ne
reikalinga. Tapytojas gal 
10 metų ar net ilgiau inten
syviai ir užsispyrusiai stu
dijavo meno mokslus Chi
cagos Art Institute, čia for
mavo savo meninę pasaulė
žiūrą ir neskubėjo išeiti 
viešumon. Kuklus be jokių 
reklamų kaupė savo jėgas, 
intensyviai sprendė neleng
vas tapybines problemas, 
kol pagaliau draugų pata
riamas prieš trejetą metų

DaiL J. Kelečius

suruošė pirmąją .savo indi
vidualinę darbų parodą. Jau 
tada meno kritikų, buvo pu
sėtinai įvertintas. Tapyto
jas išstatė ir tokias drobes, 
kuriose dar nenutrūksta 
ryšys su realiuoju pasauliu, 
tačiau naujausiuose savo 
kūriniuose daro posūkį į 
pusiau ar net visiška abs
traktą. J. Kelečiaus kūrybo
je nemažas dėmesys skiria
mas figūrinėms kompozici
joms, jis nevengia žmogaus 
ir reikia pripažinti, kad tie 
darbai yra iškiliausi visoje 
jo parodoje "Carmelita”, 
"Mergaitė”, "Sėdinti mote
ris", "Stovinti mergaitė’’ ir 
kt.

"Stovinti mergaitė” lyg 
vainikuoja dailininko nau
jojo posūkio rezultatus. Ju
ry komisija kaip tik šį ta
pybos darbą atrinko Čiur
lionio galerijai, čia domi
nuoja pilkšvai žalsvas kolo
ritas su mažais šiltais pus
toniais.

Dailininkas savo naujau
siuose darbuose nemeluotai 
išsako savo vidinį pasaulį.

Taigi, dailininko ekskur
sija ir naujas jo posūkis į 
pusiau abstraktą, jam buvo 

’ labai naudingas.
Tegul tapytojas Jonas 

Kelečius perdaug nenusime
na, kad iš 33 išstatytų kūri
nių meno mėgėjai dar ir 
jam paliko kelis darbus.

• Jauni kunigai,.kurie su
kėlė riaušes Clevelando šv. 
Jono katedroje sausio 26 
naktį atėję su gauja laikyti 
neva naktines mišias, kur 
jų agitatoriai skaitė viską 
s m e r kiančias proklamaci
jas, ir buvo vyskupo su
spenduoti, dabar, praeitą 
savaitę jau pasirodė kitose 
rolėse Washingtone, su ki
ta gauja, kurioje buvo du 
kiti kunigai ir vienuolė, už
puolę Dow Chemical firmos 
centro raštinę, išdaužė lan-

BALFO 
RINKLIAVOS 
ŽINIOS
1968 metais BALFo Clevelan - 

do skyriui aukojo žemiau iš
vardintieji asmenys. Nario mo
kestis pridėtas prie aukų su
mos.

Šia proga skyriaus valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiems au
kotojams ir visiems tiems, ku
rie nors Ir nebūdami skyriaus 
valdybos nariai prisidėjo prie 
aukų rinkimo. Ačiū.

AUKOJO:
(Tęsinys iš Dirvos Nr.23)
$10.00 -- Pr. Ambrazas, A. 

ir P. Ambrazai, S. Astraus
kas, R. Babickas, J. Balbotas, 
J. Bartkus, M. Blynas, V. Briz. 
gys, R. ir I. Bubliai, S. Butri
mas, J. Citulis, V. Čyvas, J. 
Darly, A. Dovydaitis, P. Dra- 
bišius, Z. Dučmanas, A. Eidu- 
kaitienė, B. Gaidžiūnas, V. Ge - 
ležiūnas, J. Gudėnas, A. Gylys, 
Jakubs & Sons Funeral Home,
E. ir Z. Jakuliai, J. Janulis, J. 
Kaklauskas, A. Kasakas, R. Ka
šubą, E. Kersnauskas, V. Knis-

gus, sunaikino baldus ir 
įstaigos dokumentus.

Šį kartą jie smerkė tą 
firmą už gaminimą chemi
kalų, kuriais neva būsią žu
domi žmonės.

Amerikiečiams sunku su
prasti kokias priemones ko
munistai naudoja rasdami, 
net paruošdami, parinktus 
jaunuolius neva kunigais, 
ardymui visos tvarkos iš vi
daus. Kur jie ką padaro, 
tuoj atsiranda ir "katalikų 
grupės’’ juos ginti, teisinti, 
remti — vis tos pačios gau
jos nariai, aprūpinti pini
gais, ir kaskart apsireiškia 
kitose vietose.

HELP WANTED MALĖ

DIE
CASTING

The manufacturer of Mer- 
cury outboards has built a 
new die east plant in Fone 
du Lac, Wisconsifi. Job op- 
portunities for experience< 
personnel are avaiblable.

FOREMEN
SET-UP
DIE REPAIRMEN
DIE DESIGN

Join the Mercury team in 
Wisconsin. Apply now at

KIEKHAEFER 
MERCURY

1939 Pioneer Rd.,
Fond du Lac, Wisc. 54935 

(22-24)

FEMALE
WANTED

EXPF.RIENCED
SEWING MACHINE OPERATORS

Preferred, vvill t min.
Steady work lor gualificd help. 

CHALFANT SEWING FABRICATORS 
11525 Madison
Cleveland, Ohio

(22-31)

OPPORTUN1TIES FOR 
REGISTERED NURSES 

Full and part time, all arean. After- 
noon and night shifts. Excellent 
starting salary and shifts premiuni.

ALSO
RN SUPERVISOR

Top starting salary for R. N. wilh 
supervisary experience for night shift, 
II p. m. to 7:30 a. m. Progressive 
Hupervisory experience for night shift, 
program including Life, A. D. & D. 
and disability Insurance, Blue Cross, 
relirement, siek leave, paid holidays 
and vacations. Apply Personnel Dept. 
Saginaw Osleopathic Hospital, 515 
N. Michigan, Saginaw, Mich. (20-29) 

tautas, A. K. Laikflnai, J. Le- 
peška, Lietuvių R.K. Susivie
nijimas Amerikoje 142 kuopa, 
J. Lipnis, T. Liutkienė, J. Mals
kis, A. Masllionis, dr. S. Ma
tas, E. Mazys, A. Mikoliūnas, J. 
Nasvytis, J. Naujokaitis, Z. Obe- 
lenis, S. Pabrlnkis, V. Petkus, 
H. Pikturna, J. Pivoriūnas, A. 
Plečkaitis, V. ir G. Plečkaičiai, 
V. Račkauskas, K. Ralys, V. ir 
J. Ramūnai, dr. A. Savičiūnas, 
P. Sejona, P. Skardis, S. Sla- 
bokas, A. Styra, SLA 136 Kuo
pa, V. šenbergas, K.E. širvins- 
kai, ALT Sąjungos Clevelando 
Skyrius, K. Tijūnėlis, E. Unger- 
is, E. Varekojis, J. Virbalis, D. 
Vismantas, P. Zigmantas, R. ir 
A. Zorskai.

$8.00 — M.S. Melsbakai.
$7.00 — V.T. Degučiai, G. Ig

natavičienė ir V. Krivickas, V. 
Mariūnas, D.D. Stanišklai, D. 
Vaičiūnas, J. Žygas.

$6.00 — S. Alšėnas, J. Bar- 
niškis, J. Čiuberkis, S.H. Idze- 
liai, K. Gaižutis, A. Gargasas, 
J, Inčiūra, K.S. Karpius, P.Kau
nas, J.S. Kazlauskai, P. Kliorys, 
S. Laniauskas, A. Lūža, E. Mar- 
tinėnienė, V. Matulionis, S. Nas
vytis, V. Palubinskas, J.P. Pa
lukaitis, L. Staškūnas, A. Sušins- 
kas, J. Švarcas, J.O. Žilioniai.

$5.00 -- V. Alis, S.P. Ambra
zevičiai, V. Andriušaitis, J.M. 
Apanavičiai, B. Auginąs, L. Au- 
gulienė ir V. Augulytė, M. Aukš
tuolis, V. Bačiulis, M, Bajorai- 
tienė, V. Bakūnas, K. Balaišis, 
J. Balsys, A. Balys, M. Balys,
F. Baranauskas, J. Baranaus
kas, S. Barzdukas, A.V. Beno- 
kraičiai, A. Beržinskas, V.R. 
Besperaičiai, V. Biliūnas, J. 
Blaškevičius, K. Bruožis, V. 
Bruožis, K.J. Budriai, A. Bujo- 
kas, A Buknis, P.B.R. Butkai, 
V. Civinskas, P. Čigas.S.D.Čip- 
kai, V. Čiurlionis, J.M. Damu- 
šiai, A. Daugirdas, J. Dautartas,
G. Degutytė, A. Gailiušis, K. 
Gaižutis, V. Galinis, B.S. Gar- 
lauskai, A. Garmus, V.S. Ged
gaudai, V, Gelažius, O. Geležio- 
nienė, V. Giedraitis, Z. Gobis, 
A. Gudėnienė, S. Ignatavičius, 
L Itomlenskls, B. Jakaitis, J. 
Jakštas, V. Januškis, O. Jara- 
šiūnienė, J. Jasinevičius.D, Ješ- 
mantas, M. Ješmantienė, P. Jo
cius, A. Jonaitis, V. Juodis, J. 
Juodišius, J. Junys, S. Jurgai
tis, V. Jurgelis, P. Jurgutavi- 
čius, P. Karalius, A.G. Karso- 
kai, J. Kasparavičius, A. Kas
paravičius, A. Kasulaitis, V.L. 
Kaunai, A, Kavaliūnas, O.V. Ka
valiūnai, J. Kazėnas, L. Kazė
nas, A. Kazlas, J. Kizevičius, 
F. Klimaitis, A. Klimas, J. Ko- 
šuba, E.P. Krištaponis, P. Ku- 
dukis, J. Kuzas, S.K. Lazdiniai, 
S. Lėlys, J. Lileikis, S. Luko

GREETINGS and BEST WISHES 
A. D. PELUNIS 

OLDSMOBILE INC.
SEE THE NEW 1969 OLDSMOBILE 

13123 Detroit Avė. AC 6-6433

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

JACK’S DONUTS

15652 Euclid Avė. Call GL 1-9872

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

HECKER TAVERN
WE SERVE THE FINEST CHOICE 

WINE — LIQUOR — BEET
MARY HRIBAR and MARY SUSTARSIC

1194 East 71st St. EN 1-9779

GREETINGS and BEST W1SHES

A. B. C. AUTO PARTS b
WRECKING COMPANY

SPECIALIZING IN LATE MODEL FORDS 
3920 Valley Road Call 661-3015

ševičius, P. Mainelis, C. Matu- 
sevičienė, K. Mažo na s, J. Mig
linas, J. Miglinas, A. Mikalo- 
nlenė, P. Mikšys, V. Miškinis, 
F. Modestavičienė, I. Muliolis, 
K. Narbutaitis, A. Nasvytis, A. 
Navickienė, F. Navickas, WJ. 
Norrls, E. Petkevičius, P. Pet
raitis, L. Petrulienė, J. Piktur
na, C.V. Prikocklai, J. Rastenis, 
J. Rinkus, V. Rociūnas, A. Ruk
šėnas, dr. Z. Sabataitis, A. Sa
dauskas, J. Seikus.J.Skavičius, 
V. Skirpstas, B. Snarskis, J. 
Sniečkus, Ig. Stankevilus, J. 
Stimburys', J. Stoškus, E. J. 
šarkauskai, V. Taraška, K.K. 
Titai, P. Titas, J. Urbšaitis, R. 
Valodka, V. Verbyla, P. Vilkas, 
M. Vinclovas, Ig. Visockas, F. 
Zylė, K. Žygas.

$4,00 — I. Gatautis, K. Ką
rą lis, K. Morkūnas.

$3.00 — A. Andriušaitis, V. 
Bacevičius, K.Bruožis, J. Dumb» 
rys, P. Ežerskis.L. Francel, F. 
S. Gaižutis, J. Garla, Bill Gott- 
freed, J. Kalvaitis, J. Kaunas, 
J. Krygeris, S. Mačys, F. Ma- 
chies, J. Montvila, L. Nagevi
čius, P. Naurušas, V. Neima- 
nas, S. Orantas, Z. Pivoriū
nas, A. Plavičius, V. Pliodžins- 
kas, A. Pinkuvlenė, M. Rudal- 
tienė, A. Sadauskas, V, Snieč
kus, P. Stempužis, H. Tatarū- 
nas, J. Zaunis;

$2.00 — D. Balčiūnas, J. Ba- 
lelka, B. Bernotas, G. Blend- 
gen, VI. Braziulis, J. Burba, V. 
Gelgotas, M, Giedraitienė, A, 
Grėbliūnas, P. Grigonis, S. Ha- 
laburda, P. Jarašiūnas, A. Juo- 
dvalkienė, A. Kolodzinski, Am. 
Lesky, J. Liuima, J. Macijaus
kas, Em. Macijauskienė, Ig. Ma 
lėnas, V. Melinauskas, E. Nai
nienė, R. Nasvytienė, J. Ožins- 
kas, K. Palubinskas, J. Pauža, 
J. Premeneckas, F. Razgaitis, 
V. Rutkauskas, S. Rydelienė,W. 
Tiškus, St. Urbonavičienė, O. 
Vasiliauskienė, A. Vėlyvis, F. 
Verbyla, U. Verbylaitė, B. Vid- 
mar, G. Žemaitis, K. Žiedonis, 
Don Young.

$ 1.50 - J. Vaičius.
$1.00 -- V. Amšiejus, Ig. 

Belžinskas, V. Degutis, St. Ha- 
laburda, K. Juodis, J. Kriaučiū
nas, A. Laniauskaltė, M. Lin- 
cevičienė, J. M. Margevičius, 
J. Merkys, V. Sakas, E. VaH 
navičienė, J. Zorubienė, M. Ži
linskienė, Neįskaitomas;

$ .40 — J. Cernauskas.
Dėl pastebėtų šitame sąra

še! netikslumų prašome kreip
tis l Balfo skyriaus valdybos 
iždininką -- Vincą Akelaitį, 634 
East 124 St., Cleveland, Chio, 
Telef. 851-0934, arba bet kurį 
kitą Valdybos narį.

BALFO SKYRIAUS VALDYBA
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^CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• ALT S-gos Clevelando 

susirinkime kovo 23 d., ku
riam pirmininkavo inž. J. 
Nasvytis ir sekretoriavo J. 
Mockus, buvo susipažinta 
su ALT S-gos įstatų pakei
timo projektu ir nutarta pa
daryti keletą pasiūlymų.

Į ALT S-gos jubiliejinį 
seimą New Yorke, be Tary
bos nario K. S. Kurpiaus ir 
skyr. pirm. J. Nasvyčio, dar 
išrinkti keturi atstovai: V. 
Butkuvienė, V. Gedgaudas, 
A. Laikūnas ir dr. V. Ra
manauskas.

Dr. V. Ramanauskas, 
LNF įgaliotinis Clevelande, 
painformavo apie šį sekma
dienį, kovo 30 d. įvykstantį 
dr. A. Geručio pagerbimą ir 
jo redaguoto veikalo Li
thuania pristatymą Cleve
lando lietuvių visuomenei. 
Kvietė visus gausiai daly
vauti ir atsivesti savo pa
žįstamus.

Pobūvis įvyks gražioje 
Crystal Tower salėje 23-me 
aukšte, 16000 Terrace Rd,.

• LB Clevelando I-os Apy
linkės metinis visuotinas 
susirinkimas įvyks balan
džio 13 d., 12 v. (sekmadie
nį, po liet, pamaldų) Lietu
vių salėje (apatinėje).

Darbotvarkėje: valdybos 
veiklos, piniginės atskaito
mybės ir kontrolės komisi
jos pranešimai. Naujos val
dybos ir kontrolės komisi
jos rinkimai.

Lietuvių Namų statybos 
šėrų įsigijimo klausimas, 
paklausimai, pasiūlymai bei 
ateities darbai.

Valdyba kviečia gausiai 
dalyvauti.

Rinkiminės komisijos pir
mininku pakviestas VI. 
Knistautas. Jo adresas: 
18224 Landseer Rd., Cleve
land, Ohio 44119. Telef.: 
481-5377 — tad visais rin
kimų klausimais prašoma 
kreiptis į V. Knistautą.

• Liucija Eidimtaitė, Jane 
Addams High School mokinė 
kovo 13 d. pripažinta gar
bės mokine (National Hon- 
or Society) už gerą moky
mąsi, elgesį ir kitus jai pa
vestus mokyklos darbus.

Liucija 7 metus lankė 
Vysk. Valančiaus lituanisti
nę mokyklą, priklauso Cle
velando Neringos skaučių 
tuntui. Tokie gerai besimo
ką mokiniai be kitų mokyk
los jiems teikiamų privile
gijų turi galimybės tolimes
nėms studijoms gauti sti
pendija. Sėkmės Liucijai 
Eidimtaitei.

VISI LIETUVIAI MALONIAI 
KVIEČIAMI

Dr. A. Gerutis

Šį sekmadienį, kovo 30 d., 4 vai. p. p. 
atsilankyti į dr. A. Geručio pagerbimą 
ir jo redaguoto veikalo LITHUANIA 
pristatymą Crystal Tower, 16000 Ter
race Rd. (prie Noble Rd.), ”Party 
Room”, 23-me aukšte.

Bus vaišės. Auka 2 dol. asmeniui.

Rengia:
Lietuvių Nepriklausomybės Fondo 

įgaliotinis Clevelande ir 
ALT S-gos Clevelando skyrius

Pianistas Andrius Kuprevičius koncerto metu

ĮSPŪDINGAS ANDRIAUS KUPREVIČIAUS 
FORTEPIJONO REČITALIS CLEVELANDE

Kovo 18 d. Clevelan
do Music School Settle- 
ment salė, visos nišos, 
kampai ir kampeliai, ko
ridoriai ir net į antrą 
aukštą vedantieji laiptai 
buvo užkimšti įvairaus 
amžiaus klausytojų. Ne
nuostabu, juk tai pirmas 
A. Kuprevičiaus rečita
lis, jam esant mokyklos 
fortepijono departamen
to direktoriumi. Sis "de
biutinis" rečitalis savo 
įspūdingumu, menišku
mu ir technika, Andriui 
Kuprevičiui buvo dar vie
nas užtikrintas laimėji
mas ir pelnytos simpati
jos.

Šiame rečitalyje A. 
Kuprevičius paskambino 
šešias Domenico Scar- 
latti sonatas, Beetho- 
veno sonatą opus 110, 
Debussy pirmosios kny
gos Images, Faurebala
dę opus 19 ir argenti- 
niečio Ginastera suitą 
"Danzas Criollas". Pas
tarojo kūrinių atlikimas 
reikalauja virtuozinės 
technikos. Taigi, šio re
čitalio programa kieta 
epochos, stiliaus ir nuo
taikų atžvilgiais.

Dienraščio The Plain 
Dealer kovo 19 d. laido
je muzikos kritikas Ro
bert Finn pačioje ant
raštėje rečitalį pavadi

na "Kuprevičiaus debiu
tas — laimėjimas". Pa
čioje pradžioje kritikas 
tvirtina: "Nėra jokios 
abejonės kad Andrius Ku
previčius pakeitė Theo- 
dore Lettvin ne tik kaip 
muzikos mokyklos for
tepijono departamento di- 
rektorių, bet ir kaip iš
kiliausią mokyklos mu
zikinę asmenybę". (Theo- 
dore Lettvin yra žymus 
koncertinis pianistas. P. 
M.)

Toliau Robert Finn at
sargiai prasitardamas, 
kad Scarlatti sonatose 
A. Kuprevičius buvo nu
tolęs "šešėliu" nuo jam 
įprastinės technikinės 
formos, rašo:

"Beej;hoveno sonatoje 
Kuprevičius surado švel
nią vientisumo liniją ir 
išgavo taip būtiną kompo
zicijos lyriškumą. Gali
ma kiek suabejoti pianis
to pasirinkta dinamine 
kryptimi, kur jo forte 
kartais praskambėdavo 
kaip fortissimo.

"Trijuose Debussy kū
riniuose Kuprevičius pa
rodė daug pianistui būti
no laisvumo ir skonio, 
sukurdamas savitas ir 
išlaikytas nuotaikas. Su 
dideliu neatlyžtamumu 
išlaikyta kompozicijos 
trijolinė slinktis, galin

ti lengvai tapti monoto
nišką, verta ypatingo dė
mesio.

"Malonu buvo klausyti 
Faure kūrinį, pasižymin
tį virtuoziškumu. Šis 
Faure kūrinys prasideda 
atrodo, nesudėtingai, bet 
vėliau stiprėjančiai ky
la į ilgus ir įmantrius 
chopiniško stiliaus epi
zodus. Kuprevičius iš 
šio kūrinio išgavo visas 
švelniąsias plonvbes. 
Galvoju, kodėl ir dau
giau pianistų nepabando 
šio gracingo kūrinio pa
skambinti.

"Ginastera šokių suito- 
je jaučiasi kuklus moder
nizmas, bet gerokai su
stiprinąs virtuoziniais 
reikalavimais. Šiame kū
rinyje Kuprevičius jau
tėsi kaip namie, paskam
bindamas su ypatingu 
liepsningumu".

Nenutilstant ilgiems 
plojimams Andrius Ku
previčius dar paskam
bino Scriabino noktiur
ną kairei rankai ir De
bussy — Feuxd'artifice.

(pm)
« Veronika ir Antanas 

Garniai grįžo iš kelionės po 
pietines Amerikos valstijas, 
aplankę Missouri, Oklaho- 
mą, Texasą ir Naująją Mek
siką. Ypač ilgiau buvo su-
stoję Roswell mieste, Nau
joje Meksikoje, kur tyrė 
galimybės lietuviams įsi
kurti. Plačiau apie jų kelio
nę skaitysite sekančiame 
Dirvos numeryje.

PADĖKA

Dr. D. Degėsiui už jo ta
lentingą operavimą ir šiltai 
jautrų rūpestį gydant mū
sų tėvą, uošvį ir dėduką 
Ferdinandą Maršalkovskį, 
nuoširdžiai dėkojame.

L. M. ir L. Oserow

PAVASARIO BALIUS

Vysk. M. Valančiaus lit. 
mokykla balandžio 12 d., 8 
vai. vak. rengia tradicinį 
pavasario balių.

Programoje Grandinėlės 
šokėjai šokių pynėje "Jau
nuosius palydint", šokiams 
gros J. Pažemio orkestras 
"Sūkurys".

Stalai po 1q asmenų arba 
pavieniai, užsakomi pas V. 
Palubinską — 932-3798 ar
ba Z. Gobį — 442-0022.

Bilietai 7 dol. asmeniui.

SOCIAL SECURITY 
PRANEŠIMAS

Senesnio amžiaus žmo
nėms yra tam tikrų suvar
žymų Medicare atveju. 1969 
m. kovo 31 d. gali būti jums 
paskutinė proga įstoti į 
Medicare. Tiems, kuriems 
prieš spalio 2 d., 1966 me
tais jau suėjo 65 metai am
žiaus dabar yra paskutinė 
proga įsirašyti.

Kreipkitės į artimą So
čiai Security skyrių, kur 
jums patarnaus, pagelbės 
atlikti įsirašymą ir suteiks 
žinių ar dar galit būti pri
imtas.

Clevelando mieste: 1240 
E. 9 St. ir skyriai: 10613 
Euclid Avenue, 6405 Supe
rior Avenue ir 2012 W. 25 
St.

• LB II apylinkės metinis 
susirinkimas įvyks kovo 30 
d., 11 vai. (tuojau po lietu
viškų pamaldų) Naujosios 
parapijos salėje.

Darbotvarkėje: valdybos 
metinės veiklos ir kontro
lės komisijos pranešimai, 
naujos valdybos ir kontro
lės komisijos rinkimai.

Visi aplinkės nariai ma
loniai kviečiami dalyvauti.

• Mirė Adelė H. Kulbic- 
kas, 18669 Pasnow Avė., pa
laidota Visų Sielų kapinėse 
kovo 22 d. Pamaldos buvo 
atlaikytos naujos parapijos 
bažnyčioje.

• Harlem Globetrotteris, 
pagarsėjusi pasaulyje krep
šininkų komanda, šį trečia
dienį, kovo 26 d., 8 v. v..žais 
Clevelando Arenoj.

Clevelandiečiai turėtų ne
praleisti progos pamatyti 
šiuos retus "krepšinio bur
tininkus" ir jų nuostabaus 
žaidimo, kuriuo žavėjosi 87 
kraštuose 60 milijonų žiū
rovų.

Bilietai po $4.00, $3.50, 
$3.00 ir $2.00, o vaikams 
jaunesniems 12 m. po $1.00 
gaunami Arenoje, 3717 Eu
clid Avė. ir pas Richman’s 
Bros., 736 Euclid Avė.

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar ^automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

ATITAISYMAS
Dirvoje Nr. 23 "Jau

noje kartoje" atspaus
dintame mokinės Ritos 
Balytės premijuotame 
rašiny, perkeliant iš 5 
psl. į 6 psl. buvo praleis 
ta dalis rašinio.

Šeštame puslapy turė
jo prasidėti:

— Rūta, kas tau šian, 
dien yra? — paklausiau 
aš.

— Gavau laišką iš sa
vo motinos. Tai pasku
tinis jos laiškas... Te, 
skaityk, — tarė ji ir gar
siai pravirko.

Aš paėmiau laišką ir 
pradėjau skaityti:

Brangi Rūtele,
Tai paskutinis mano 

laiškutis. Rašau tau jį 
labai sunkia širdimi, ži
nodama, kad mes jau nie
kad niekad nepasimaty
sime. Rytoj krašto pa
vergėjai mane sušaudys 
— nusiųs į dangų, kur 
aš susitiksiu tavo tėve
lį...

Nebijok ir neverk, ma
no dukrele, nes tai tokia 
Dievo valia.

• Parduodamas gautas iš 
Lietuvos pasiūtas labai gra
žus (dangiškos spalvos) 
tautinis kostiumas.

Dėl kainos ir apžiūrėjimo 
teirautis telef.: EX 1-6125 
arba UT 1-2866. (24-27)

HELP WANTED MALĖ

MACHINIST
Rapidly expanding company needs a 
class A machinist who is vvilling to 

learn ceramic machining. Class C posi- 
tion also available for a trainee 
with a general machining background. 
Pay based on experience and ability. 
Excellent benefits.

APPLY
8:30 A. M. TO 5:30 P. M.

ZIRCONIUM CORP. OF 
AMERICA

31501 SOLON RD.. SOLON. OHIO
216 -• 248-0500

(22-23)

VANTED
SHEET METAL LAYOUT MEN 

and
FITTERS 

and 
WELDERS

Steady work. Days. Full benefits. 
BROWN HUTCHINSON INC. 

1831 Clay, Detroit, Mich. 48211 
313 ----- 874-0080

(22-24)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Prie? 20 metų miręs Margučio steigėjas kompozitorius Antanas 
Vanagaitis, Jo mirties sukakties minėjimas bus kovo 30 d. Jauni
mo Centre, Chicagoje.

PASAULIO LIETUVIS 
PAGERBĖ .1. J. RAČIŪNĄ

PLB Valdyba šiomis die
nomis išleido naują Pasau
lio Lietuvio numerį 4(40), 
pažymėtą š. m. vasario-ko
vo mėn. ir skirtą mirusiam 
PLB pirmininkui Juozui J. 
Račiūnui pagerbti, šio Pa
saulio Lietuvio numerio iš
leidimą finansavo Vilties 
Draugija, kurios spaustuvė
je PL spausdinamas, tuo 
pačiu pagerbdama Vilties 
Draugijos steigėją ir pir
mąjį jos pirmininką.

PASAULINIS KD KOMI
TETAS Už PAVERGTŲJŲ 

TAUTŲ LAISVĘ
Ryšium su Čekoslovaki

jos okupacija ir čekoslovakų 
besitęsiančiu pasipriešinimu 
i m p e r ialistinėms Sovietų 
Sąjungos užmačioms, Pa
saulinis Krikščionių Demo
kratų Komitetas Romoje 
specialiu laišku kreipėsi į 
viso pasaulio krikščionių de
mokratų partijas, raginda

mas jas padėti čekoslovakų 
tautai.

Laiške, kurį pasirašė pa
saulinio komiteto ir Euro
pos KD Sąjungos gen. se
kretorius Ernesto Talenti- 
no, pasmerkiamas imperia
listinis komunizmas iš nau
jo atskleidęs savo tikruo
sius tikslus okupuodamas 
Čekoslovakiją. Reišk i a m e 
užuojautą čekoslovakų tau
tai ir visos KD partijos ra
ginamos visai joms prieina
mais būdais padėti jai ir 
kitiems paverg tiesiems 
kraštams jų kovoje už lais
vę ir nepriklausomybę.

• Lietuvių Tautinis Aka
deminis Sambūris Chicago
je, kuriam šiuo metu pirmi
ninkauja Kazys Kasakaitis, 
Pedagoginiam Lituanistikos 
Institutui paskyrė $1,000. 
Per paskutiniuosius kele
rius metus šis sambūris In
stitutui jau yra paskyręs 
per pusketvirto tūkstančio 
dolerių reikalingiaus i o m s 
mokomosioms priemonėms 
Įsigyti. Viena iš tokių prie

monių, už kurią sambūris 
paskutiniuoju laiku sumo
kėjo $1,500.00, yra multi
plikatorius mokomajai me
džiagai multiplikuoti. Be 
tos mechaninės priemonės 
šiuo metu jau būtų nebe
įmanomas techninis švieti
mo darbo atlikimas. Todėl 
LTA sambūriui, kaip vie
nam iš stambiausių mece
natų, metas iš meto lengvi
nančiam mūsų jaunosios 
šviesuomenės ugdymo dar
bą, Institutas reiškia gilią 
padėką.

• A. Pužauskas ir Z. Dai- 
lidka sutiko būti moderato
riais dviejų paskaitų Infor
maciniame Seminare Chi
cagoje, o inž. J. Jurkūnas 
skaitys paskaitą: "Kitų ga
limų priemonių panaudoji
mas (pikietai, Pavergtų 
Tautų Savaitės, demonstra
cijos, eisenos ir t.t.).

• V. Kačinskas prie savo 
ankstyvesnės piniginės pa
ramos Informaciniam Semi
narui dar pridėjo 50 dol.

• Premjera ”DANOS”, 
komp. J. Gaidelio operos, 
įvyks š. m. balandžio 12 d., 
Chicagoje, Marijos Aukšt. 
Mokyklos salėje. Kiti spek
takliai — bal. 13 ir 19 d.d. 
Libretas — S. Santvaro. 
Dirigentas — A. Kučiūnas. 
Solistai: D. Stankaitytė, R. 
Mastienė, S. Baras, A. Bra
zis ir J. Vaznelis. Rėžis. — 
P. Maželis. Dail. — A. Kū
ra uskas.

Bilietai gaunami "Margi
niuose”, 2511 W. 69th St., 
Chicago. Telef. PR 8-4585. 
Užsakant paštu — siųsti 
čekį: Lithuanian Opera of 
Chicago, 6441 So. Kedvale 
Avė., Chicago, III. 60629.

Bilietų kainos: Partery
je: 8, 6.50 ir 5 dol. Balko
ne: 7, 5 ir 3 dol. Premjerai 
— visi bilietai 1 dol. bran
gesni.

Chicagos Lietuvių Opera

NAUJA KNYGA

Tautiniai Rūbai ir Juos
tų Raštai. Dail. A. Tamo
šaitis aprašo lietuvių mote
rų taut. rūbus ir I. Nenor- 
tienė tautines juostas, duo
dama apje 100 juostų raštų. 
Kaina $2.50, galima gauti: 
L. Milukienė, 111 Grohmans 
La., Plainview, N. Y. 11803.

(24-25)

"ANTRAS KAIMAS’ 
DETROITE

Atsigavėjimo proga, At
velykio šeštadienį, balan
džio 12 d., 7 vai. vak. Lietu
vių Namuose, Korp! Neo- 
Lithuania kviečiamas, de- 
troitiškius linksmins "Ant
ras Kaimas”.

šokiams gros Korp! Neo- 
Lithuania, Detroito orkest
ras.

• Inž. L. Pečiūra, kovo 16 
d. tarnybos reikalais išskri
do j Europą. Jis žada lanky
tis Olandijoje ir Vokietijo
je.

S. Čiurlionienės vyr. skaučių židinys išsirikiavęs iškilmingai sueigai Kaziuko Mugėje Philadelphijo
je su židinio vadove ps. M. Raugiene. V, Gruzdžio nuotrauka

KAZIUKO MUGĖ PHILADELPHIJOJE
Ne taip seniai čia at

sikūrusi skautų organi
zacija žymiai pagyvino 
bendruomeninį kultūrinį 
gyvenimą, o taip pat jau
nimo skautiškoje dvasio
je judrią veiklą. Pasku
tinysis skautiškų pasi
rodymų buvo Kaziuko mu
gė, Šv. Andriejaus para
pijos salėje kovo 9 d.

Prieš jos atidarymą 
skautai suruošė sueigą, 
kurią pravedė Juozo Luk
šos draugovės draugi
ninkas ps. Gediminas 
Surdėnas. Ta proga skau
tai jauniai davė jauniau-
šiojo skauto įžodį, kurių 
buvo šešetas jaunuolių. 
Sueigoje išsirkiavu- 
sius skautus su malonu
mu stebėjo jų tėveliai,se
neliai ir nemažas būrys 
vietos visuomenės ir iš 
kitur atvykusių svečių.

Malonų įspūdį darė So
fijos Čiurlionienės var
do vyresniųjų skaučių ži
dinys, kurios bene be iš
imties yra visos motinos 
ir pavyzdingos skautės. 
Nemažu indėliu skautiš
kam darbui prisideda ir 
vyrų junginys, be kurių 
negalėtų tiek išsivystyti 
ta graži skautiška veik
la.

Susidomėjimas Kaziuko muge Philadelphijoje. V. Gruzdžio nuotrauka

To bendro darbo ir 
pastangų dėka buvo su
organizuota gausi ekspo 
natais Kaziuko mugė, ku, 
rią atidarė LB Philadel
phijos apyl. v-bos pirm. 
A. Gečys pasidžiaugda
mas skautiškuoju jauni
mu. Ragino budėti lie
tuvybės išlikimo sargy
boje ir klausyti savo vy
resniųjų auklėtojų nuro
dymų.

Publikos susidomėji
mas muge buvo didelis 
•o ir pati daiktų prekyba 
buvo gyva, nes jų kai
nos neaukštos. Buvo iš- 

Kaziuko mugėje"Tautodailės kampelis”. Iš kairės: J.Jurskienė, R.
Dantienė ir M. Raugienė. V. Gruzdžio nuotrauka

to. Pratinkime juos prie 
lietuviškos knygos ir ras
kime laiko vakarais tokį 
bendravimą pravesti.

***
Dažnai mūsų kalbėto

jai ir laikraštininkai ly
gina lietuvybę su gėlė
mis. Svarbu esą, kad ta 
mūsų lietuvybė augtų, ža
liuotų, žydėtų ir net vai
sius duotų. "Gėlėms" rei
kia ne vien dvasinės mei
lės, bet ir tinkamos prie
žiūros, darbo. Skautų or
ganizacijos dirbamas 
darbas pats už save kai

VYTAUTUI SALADŽIUI 
mirus, jo žmonai, vaikams, motinai BRONEI SA- 
LADžIUVIENEI, broliui JUOZUI ir seserei DA
NUTEI KASAITIENE1 su šeimomis reiškiame gi
lią užuojautą ir dalijamės jų didžiuoju sielvartu

Valerija ir Bronius Nemickai

Brangiai mamytei
A. A.

ELZBIETAI LABANAUSKIENEI
Lietuvoj mirus, Jos dukteris ANTANINĄ PET
RAITIENĘ ir SALOMĖJĄ JURGUTAVIČIENĘ 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame

Marija ir Kazimieras Marcinkevičiai

ALT Sąjungos Baltimorės skyriaus rengto Prezidento Antano 
Smetonos 25 jnetŲ mirties sukakties minėjimo kovo 9 d. rengėjai 
ir dalyviai: K.S. Karpius, Genė Austrienė, Vladas Bačanskas — 
ALTS skyriaus pirmininkas, Igoris Kučauskas, pianistas Antanas 
Smetona, Rasa Račiukaitienė, Jūratė Austraitė.

dėstyta ant stalų tautinių 
juostų, kaklaraiščių, pa
galvėlių, o šalia jų me
džio drožinių, tautiniųpa- 
puošalų, kryžių, kerami
kos išdirbinių -- vazų 
ir k. Buvo gan turtingas 
knygų ir muzikos plokš
telių skyrius, kas liudijo 
skautų organizacijos at
liekamas gražias pastan
gas ir didžiai vertingą 
spaudos platinimo dar
bą, kai lietuviškoji kny
ga pas daugelį jau iš 
mūsų nebeįsiperša skai
toma .

Skautų organizacijai 
linkėtina daugiau susi
domėti ir knygų darže
liu mūsų mažiesiems, at
seit, vaikų literatūra. 
Tiesa, nemažai turime 
lietuviukų, kurie lietuviš
kai neskaito, bet mielai 
klauso, kai jiems skai- 

ba. Jau kelintame kultū
ros kongrese ir Lietuvių 
Bendruomenės suvažia
vime pasiskundžiama 
blogu lietuviškos spau
dos platinimo tinklu, pri
imamos rezoliucijos jį 
plėsti, organizuoti, kad 
knyga lengviau skaityto
ją pasiektų. Rezoliuci
jos lieka popieriuje, o 
platintojų tinklas ne tik 
nedidėja, bet jau ir ma
žėja. Šitokios mintys ki
lo po Kaziuko mugės ap
žiūros. Jos naudą paju
to patys lankytojai, o 
gautuoju iš tos prekybos 
pelnu džiaugiasi mugės 
rengėjai, kuriuo bus įga
linama tolimesnė skau
tų organizacijos veikla, 
ugdant ir auklėjant pri
augantį lietuvių tautos 
jaunąjį atžalyną.

J. Bubelis
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