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ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

LINKSMU VELYKŲ ŠVENČIŲ! SUSITIKIMAS ERFURTE

TELESFORAS Velykų rytas Lietuvoje (medžio raižinys)

VĖL PAŠTAS VEIKIA
Kai šis mūsų laikraš

čio numeris pasieks sa
vo skaitytojus, bus tik
ra, kad pirmasis ir nele
galus dalies JAV federa- 
linių įstaigų tarnautojų 
streikas, kurio ėmėsi 
paštininkai (pradžioje 
laiškanešiai, vėliau pa
laipsniui prie jų prisi
jungę skirstytojai) bus 
bent laikinai pasibaigęs. 
Laikinumas slypi derybo
se, kurios galėjo prasi
dėti tik tuomet, kada dar
ban grįžo išėję streikuo
ti, sulaužydami savo 
priesaiką, nusikalsdami 
galiojantiems įstaty
mams, imdamiesi rizi
kos netekti darbo ir susi
laukti atitinkamos baus
mės. Pagal duotus vy
riausybės pažadus, 
abiems pusėms priimti
nas sprendimas turi bū
ti pasiektas per penkias 
dienas nuo derybų pra- 
džios.To nepasiekus,ga
li kilti ir, be abejo, kil
tų visuotinis JAV paš
to tarnautojų streikas, ly
dimas kitų darbo unijų 
pritarimo. Tokios padė
ties niekas nenori, išsky
rus šio dalinio, apėmu
sio vos trečdalįvisų laiš
kanešių ir dar mažesnę 
dalį kitų pašto tarnauto
jų, streiko pradininkus 
ir kurstytojus. Tikėki
me, kad po praėjusios pa
mokos tokios katastro
finės padėties nebesu
lauksime.

JAV pašto įstaiga, su
prantant ją visos terito
rijos mastu, metai iš me
tų kėlė vyriausybei pa
grįsto rūpesčio. Ne vien 
dabartinė prez. R. M. 
Nixono administracija, 
bet ir kelios ankstyves
nės padėty studijavo ir 
planavo reformas, pagal 
kurias visa JAV pašto

ALEKSAS LAIKUNAS

sistema būtų sparčiau 
moderninama, jos patar
navimai pagerėtų grei
tumo ir tikslumo atžvil
giais', o tarnautojai būtų 
geriau ir teisingiau atly
ginami. Tik viena nelai
mė, kad šios gerosios in
tencijos metai iš metų 
vis susidurdavo su pa
prasčiausiomis biuro
kratinėmis kliūtimis, ku
rių beveik neįmanoma iš
vengti milžiniškame ir 
komplikuotame valsty
bės aparate.

Dabartinė prez. Nixo- 
no administracija su
skato pagreitinti pribren
dusių pašto reformų 
sprendimą, tačiau jos 
rankos buvo iš dalies su
rištos, nes galutinis 
sprendimas turėjo būti 

. atliktas Kongreso, o tas 
daugumą sudarant de
mokratams, neretai sten
gėsi tik politikuoti, užuot 
pirmoje eilėje siekus 
valstybinio teisingumo 
ir visų piliečių gerovės. 
Tiesa, demokratiškieji 
Kongreso nariai mielai 
sutiko prez. Nixono pa
tvarkymą, kad aukš
tesnieji pašto pareigū
nai, raktinių įstaigų vir
šininkai, būtų skiriami 
pagal savo kvalifikaci
jas, tačiau ne pagal val
dančiajai politinei par
tijai priklausymą. Ta
čiau jų neįtikino dar 
prez. Johnsono laikais 
pagamintas dokumenti
nis filmas "Jeigu paštas 
sustotų".

Prie viso to prisidė
jo ir dabartinės vyriau
sybės pastangos valsty
bės išlaidų karpymu ko
voti prieš infliaciją: ki
tiems valstybės tarnau

tojams pakėlus atlygini
mą 10%, Senatas ir At
stovų Rūmai paštininkų 
atžvilgiu delsė ir nesu
tarė, kiek jiems pakel
ti — 4% ar 5.4% ir pa
galiau nuo kada.

Šitokios būklės aki
vaizdoje išseko pašto tar
nautojų unijų vadų kant
rybė ir jie, vesdami de
rybas su vyriausybe, pa
grasino streiku, nors pa
gal valstybės tarnautojų 
įsipareigojimą duodant 
konstitucijai priesaiką 
jie neturi teisės streikuo
ti. Čia pat reikia paste
bėti, jogpašto tarnautojų 
atlyginimai, lyginant su 
kitų tarnautojų atlygini
mais, nėra ir nebuvo la
bai aukšti. Jų nepakėli- 
mas ir buvo svarbiausia 
kibirkštis įžiebusi nele
galųjį streiką New Yor- 
ke, kur pragyvenimo mi
nimumas yra pats bran
giausias, tuo tarpu pa
gal dabartinę sistemą 
newyorkiškis laiškane
šys gauna tiek pat kiek, 
ir sakysim, toks pat laiš
kanešys mažame Minne- 
sotos bažnytkaimy. Paš
to tarnautojai kompen
suojami kitu būdu: dar
bas pastovus, užtikrin
tas visam gyvenimui, 
draudimai, pensija, ne
nutrauktas atlyginimas 
ligos atveju ir p.

Prisiminus tai, tenka 
sutikti su JAV laiškane
šių unijos prezidento Ja- 
mes H. Rademacherio 
pareiškimu, jog paštinin
kų streiką žymia dalimi 
pakurstė ir į unijos pa
dalinius įsibrovęs radi
kaliųjų nenuoramų ele
mentas. Esą, daug nerei
kia, pakanką vieno apsuk 
raus agitatoriaus, kad 
vietos minią sukurstytų.

Būdinga, kad New Yor-

BRANDTO
Istorinis kovo 19 d. 

Vakarų Vokietijos kanc 
lerio Willy Brandto su
sitikimas su Rytų Vo
kietijos ministeriu pir
mininku Willi Stoph Er
furto mieste, RytųVokie 
tijoje, nedavė jokių ap
čiuopiamų rezultatų, jei 
neskaityti sutarimo vėl 
susitikti Kasselyje, Va
karų Vokietijoje, gegu
žės 21 dieną. To fakti- 
nai ir reikėjo laukti, nes 
abi pusės tiems pasikal-

pradėtas streikas 
tuojau atsiliepė San 
Francisco. Mat, per pir
mąjį paštą eina visi laiš 
kai JAV kariams į Eu
ropą, per antrąjį į Viet
namą ir Tolimuosius Ry
tus. New Yorką supara- 
ližavus visiškai, San 
Francisco paštas vis dėl 
to galėjo apie pusę ko
respondencijos (10,000 
tonų kasdien) išsiųsti 
užjūrin.

Aukščiausia įtampa bu
vo pasiekta praėjusį sa
vaitgalį, kada prie kovo 
18 d. pradėjusių New Yor- 
ko laiškanešių vienas po 
kito prisijungė eilė kitų 
miestų. Sekmadienį, po 

’Mčeturių dienų, buvo strei
kuojama jau 14-je vals
tijų. Gana uždaryti pa
grindinių miestų pašto 
įstaigas, kacį mažesnės 
vietovės ar priemies
čiai savaime nebetektų 
reikšmės, nesulaukdami 
pašto iš centrinių. Taip 
ir įvyko. Ir Čia Cleve- 
landas buvo vienas iš pir
mųjų didėlesnių vieto
vių, kur buvo nutarta 
streikuoti.

Pašto tarnautojai yra 
susiorganizavę į septy
nias unijas, kurių vadai 
visą laiką palaikė ryšius 
su vyriausybės atsto
vais Washingtone. Po pa 
sitarimo su darbo minis - 
teriu praėjusį penktadie
nį jie ėmė raginti savo 
narius grįžti darban. 
Greitosiomis sukviesto
je spaudos konferenci
joje Baltuosiuose Rūmuo
se praėjusį šeštadienįto- 
kį pat raginimą baigti 
streiką pareiškė ir prez. 
R. Nixonas.

Tuo tarpu streikas plė
tėsi. Televizija, radijas 
ir laikraščiai,paremda
mi teisėtus paštininkų 
reikalavimus ir kartu 
ragindami streiką baig
ti, kad galėtų prasidėti 
derybos, netiesioginiai 
prisidėjo prie pakursty- 
mo, kad ir tolimesnės 
vietovės pasektų mitiguo- 
jančių newyorkiškių pa
vyzdžiu. O tie, užuot šal
tai padėtį svarstę ir sa
vo vadų paklus ę, šūkavo 
rėkavo ir neretai pakel
tais kumščiais grūmoda
mi reikalavo atlyginimą 
pakelti 39%. (Dabartinis 
atlyginimas, kaip žino
ma, yra 6.176 dol. me
tams pradžioje, o po 21 
m. gali pakilti iki 8,442 
dol.).

Lemiamoji diena turė
jo būti pirmadienis, ka-

(Nukelta į 9 psl.)

STOPHO DERYBŲ PRADŽIA

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
bėjimams ir pasitari
mams ėjo priešingų su
metimų vedamos.

Ko siekė Vakarų Vo
kietija? Vienintėlį iki 
šiol platesnį jos tikslų 
apibudinimą gali rasti 
ministerio tarpusavio vo
kiečių santykiams Egon 
Franke pareiškime Bon- 
nos seime. Jis ten aiški- 
no, kad Brandto vyriau
sybė siekianti: "visų pir
ma susitarimų, kurie mi
lijonams vokiečių paleng 
vintų gyvenimą, įskai
tant ir Vakarų bei Rytų 
Berlyno gyventojus. Ant
ra... palengvinimų gimi
nių, draugų ir kaimynų 
susitikimams... Trečia
— nekliudomų šeimos 
santykių... Ketvirta — 
atvirų santykių ir kontak
tų tarp jaunimo... Penkta
— nevaržomų santykių 
ir rungtynių sportinin
kams. Šešta... paskatini
mo laisvam santykiavi
mui ir nuomonių pasikei
timui tarp kultūrinių ins
titucijų ir draugijų. Sep
tinta... geresnio pašto ir 
telefono patarnavimo ir 
aštunta ... geresnio, dau
giau normalaus susisie
kimo".

Kaip matome, pageida
vimai, galime sakyti, la
bai kuklūs ir visai nor
malūs tarpvalstybiniuo
se santykiuose. Tačiau 
Rytų Vokietija nėra 'nor
mali’ valstybė, bet so
vietų prievarta pastaty
ta. Jei būtų laisvi rinki
mai, Rytų Vokietija mil
žiniška balsų dauguma 
pasisakytų už susijungi 
mą su Vakarų Vokieti
ja. Tai geriausiai dar 
kartą įrodė spontaniškos 
draugiškumo demons
tracijos Erfurte ne Stoph- 
ui, bet Brandtui!

Iš tos būklės išplaukė 
ir Rytų Vokietijos valdo
vų pageidavimai. Jie yra 
tokie. Visų pirma jie rei
kalauja visiško savo vals
tybės suverenumo pripa
žinimo. Kartu Vakarų Vo
kietija turėtų atsisakyti 
visų savo pretenzijų į Va
karų Berlyną, kuris tu
rėtų būti savarankiškas 
politinis vienetas. Tas 
sąlygas išpildžius, Va
karų ir Rytų Vokietija, 
kaip visai atskiros vals
tybės galėtų prašytis įsi
leisti jas- į JT. Be to, Ry
tų Vokietija dar turi pi
niginių pretenzijų, bū
tent, ji reikalauja, kad 
Vakarų Vokietija atiduo
tų jai proporcingą dalį 
reparacijų, kurias Rytų 
Vokietija sumokėjo so
vietams. Ji taip pat turė
tų atsilyginti už 3 mili
jonų vokiečių darbininkų 
ir profesionalų pabėgi
mą į Vakarų Vokietiją, 
kas Rytų Vokietijai bu
vo labai nuostolinga. Žo
džiu, Rytų Vokietijos pre
tenzijos į Vakarų Vokie
tiją sukasi apie 120 bili
jonų markių ar 30 bilijo
nų dolerių!

Dėl viso to sunku tikė
tis greito ir pilno susi
tarimo, nebent... Mask
va pakeistų savo nuomo

nę. Už tat, Brandtas ti
kisi tam tikrų rezulta
tų ne tiek iš savo tiesio- 
gių susitikimų su Stophu 
kiek savo įgaliotinio Bah- 
ro pasitarimų su Gromy- 
ko.

Iki šiol tiedu kalbėjo
si 30 valandų ir po kiek 
vieno pasikalbėjimo Bah- 
rui buvo duodamos vis 
geresnės patalpos vieš
butyje. Tačiau tie pasi
kalbėjimai kol kas dar 
nebuvo derybos, bet tik 
pasikeitimas mintimis. 
Per paskutinį pasikalbė
jimą Bahr parodė Gro- 
mykui Spiegelio karika
tūrą, kuri vaizduoja ge
rokai pasenusį Bahrą, 
atskridusįiš Maskvos... 
1990 metais. Reporte
riai jį klausia: "Ar jūs 
vis keičiatės mintimis 
ar jau pradėjot derė
tis?"

Gromyko juokdama
sis pareiškė, kad gal 
tiek ilgai nereikės lauk
ti. Mat, sovietai turi ūki
nių problemų, kurias vo
kiečiai galėtų padėti leng
viau išspręsti, žinoma, 
kreditan. Sovietai, pa
vyzdžiui, galėtų padėti 
vokiečiams suvalgyti 
milžiniškas sviesto at
sargas (Butterberg). Be 
to, jiems labai reikalin
gos vokiečių mašinos, 
jie šią vasarą laukia net 
ir vokiečių turistų. Teo
retiškai galvojant, gali
mybių būtų daug, tačiau 
praktika moko kitaip. 
Gana teisingai situaciją 
atvaizdavo Die Zeit laik
raščio karikatūra.
Brandtas į Rytus patrau
kė su milžinišku iliuzijų 
maišu ant pečių. Ir su 
kiekvienu žingsniu to
liau į Rytus tas maišas 
vis lengvėja.

• KREMLIUS paneigė gan
dus, kad kompartijos politbiu- 
re atsirado nesutarimas tarpna- 
rių ir keli politbiuro nariai būk 
išsiuntinėję kitiems savo drau
gams laiškus, kaltindami gen. 
sekretorių Brežnevą. Taip pat 
paneigė žinią, kad Rusija keti
nanti pulti komunistinę Kiniją, 
ši žinia buvo paskleista ryšium 
su sovietų kariuomenės koncen
travimu Kinijos pasienyje.

• NASA, kaip praneša vienas 
vokiečių žurnalas, šiuo metu 
treniruoja 12 amerikiečių mo
terų erdvės kelionėms. Artimo
je ateityje, sakoma, viena mo
teris būsianti išlaipinta mėnuly
je.

• MADRIDAS atnaujino su 
Washingtonu derybas dėl naudo
jimosi bazėmis Ispanijoje. De
rybos nuo pereitų metų vasaros 
buvo užkliuvusios, amerikie
čiams pareiškus, kad turint tarp- 
kontinentines raketas nebėra rei
kalo išlaikyti brangiai kainuojan
čias bazes Ispanijoje. Bet dabar 
bazėse gyvumas vėl padidėjo. | 
Saragosse bazę, kuri buvo be
veik uždaryta, atvyko 600ame- 
rikiečių lakūnų. Motyvas: bazės 
bus naudojamos lakūnų apmoky
mui. Bet tikroji priežastis yra 
ta, kad po revoliucijos Libijoje 
ir ten uždarius amerikiečių ba
zes, Ispanija pasilieka vienintė- 
lė atrama Viduržemio Jūros va
karuose.
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■ laiškai Dirvai
DĖL CLEVELANDE RUOŠTO 

VASARIO 16 MINĖJIMO
Dirvos š.m. 18-6 n- 

ry (ištrauka iš Naujienų 
1970 vasario 26 d. Nr. 
48) J. Daugėla, aprašy
damas Clevelando Iietu- 
vų Vasario 16 minėjimą, 
priekaištauja ALT-o sky
riaus valdybai, esą minė - 
jimas buvęs blankus, be 
žymesnių amerikiečių. 
Jam taip pat nepatikusi 
ir dr. A. Razmos iš Chi- 
cagos paskaita.

Iš tikrųjų J. Daugėlos 
dejavimai — tai tik jo 
asmeniški nieku nepa
grįsti įspūdžiai. Minėji
mas buvo gausus, jame 
atsilankė daug lietuvių ir 
amerikiečių. Tarp jo pa
minėtų asmenų, deja, vie
ni jau suseno ir nebeak- 
tyvūs, o kiti mūsų minė
jimams netinka. Štai vie
nas (šen. S. Young) re
mia bolševikuojančią pu
sę, kitas (kongresmanas 
Charles Vanik) ne tik ne 
pasirašė rezoliucijos 
kelti bylą Sov. Sąjungai 
Jungtinėse Tautose, bet 
balsavo ir prieš pačią 
rezoliuciją, ir t.t. O šių 
metų minėjime turėjom 
Clevelando miesto tary
bos pirmininką, Ohio 
valstybės seimo atstovą, 
ir kt., kurie ne tik nuo
širdžiai mus pasveikino 
mūsų šventės proga, bet 
parodė ir didelį paverg
tųjų tautų supratimą. Tai 
žymūs vietiniai ameri
kiečiai, jauni žmonės, 
kurie ateity gali iškilti 
ir į federalinės valdžios 
viršūnes.

J. Daugėlai buvę kok
tu klausytis šen. Saxby 
linkėjimų, kuriuos per
davė jo politinės įstai
gos spec. asistentas lie 
tuvis. Tai rodo jo ne
apykantą lietuviui, turin
čiam amerikiečių admi
nistracijoj reikšmingą 
vietą. Reikėtų ne piktin
tis, bet džiaugtis.

Taip, dr. A. Razmos 
paskaita nebuvo pagal lie
tuviškų partijų liniją. Ji 
nepatiko J. Daugėlai, bet 
jai pritarė daugumas 
klausytojų, nes dr. A. 
Razma parodė lietuviš
kų reikalų supratimą ir 
kalbėjo kultūringai. Jis 
nieko nesmerkė, jo min 
tys buvo konstruktyvios, 
žvelgiančios į ateitį. Tin
ka Vasario 16 šventės 
proga pagalvoti apie efek 
tyvesnes lietuviško mū
sų darbo formas, geriau 
atitinkančias kintančio 
gyvenimo sąlygas. J. 
Daugėlos konservatyvu
mas rodo, kad jis neku
ria, bet tokiais aprašy
mais tik griauna.

Priekaištai, kad minė
jimo dalyviai nebuvę ra 
ginami aukoti, irgi neati
tinka tikrovės: prie įėji
mo visiems buvo įteikti 
aukų vokai, kuriuos vė
liau salėjo surinko val
dybos nariai. Žmonės au
kojo.

Kazys Žiedonis 
A LT Clevelando 
Sk. Pirmininkas

***
Nežinau kodėl p. J, 

Daugėla taip piktai ap
rašė mano pasakytą kal
bą Clevelande Vasario 
Šešioliktos minėjimo 
proga. Tas jo aprašy
mas, neturįs jokio ryšio 
su mano kalbos minti
mis buvo patalpintas 

Naujienose š.m. vasa
rio 26 numeryje, o Dir
va persispausdino ištrau
kas š.m. kovo 6 d.

Mano kalbos metu klau
sytojai, atrodo, buvopa- 
tenkinti mano mintimis, 
nes buvau kelis kartus 
pertrauktas plojimais...

Gerai atsimenu, kai 
prieš 10 metų iškėliau 
Lietuvių Fondo idėją, 
taip pat, kaikurie kriti
kai norėjo man ir ki
tiems to LF iniciato
riams užkirsti kelią to 
fondo misijai. Mes neiš- 
sigandom, mus liet, vi
suomenė rėmė ir šian
dien galime visi džiaug
tis LF vaisiais. Taigi, 
nebijokime sveikų pa
siūlymų ir naujų kelių 
lietuviškame veikime. 
Eikime su laiku ir da
bartine gyva visuomene, 
nepasitenkinkime prieš 
25 metus sukurtais vei 
kimo metodais, tada mus 
visuomenė ir jaunimas 
rems ir mūsų darbai su
silauks puikiu vaisių. Aš 
bijaus, kad p. J. Daugė
la ir panašūs savo gal
vosena yra atitrūkę nuo 
dabartinės gyvosios lie
tuviškos visuomenės ir 
jo pasiūlymai nesusi
lauks atgarsio.

Ta pačia proga norė
čiau pareikšti pasiaiški
nimą senajai lietuvių at
eivių kartai. Aš savo kal
bos pradžioje aiškiai pa
brėžiau, kad dėl laiko sto
kos senosios lietuvių kar
tos neliesiu ir kad tai bū
tų nauja tema. Kaikurie 
po to spaudoje interpre
tavo priešingai. Girdi, 
aš ignoravęs anąją kar
tą ir tyčia nepaminėjęs 
jų didžiųjų praeities dar
bų. Ištikrųjų yra prie
šingai, aš labai dažnai 
savo straipsniuose seną
ją kartą laikau pavyz
džiu mums visiems. Lai
ko apribojimas neleidžia 
kiekvienoje kalboje ar 
straipsnyje iškelti visus 
svarbius klausimus — 
reikia juos nagrinėti pa
vieniui — tokį metodą ir 
buvau pasirinkęs Cleve
lande.

Dr. A. Razma 
Chicago

LEISKITE IR MUMS 

PASIGIRTI
Mes, kanadiečiai lietuviai, su 

džiaugsmu perskaitėme Dirvos 
(kovo 6 d. laidoj) pirmam pus
lapyje žinią, kad Amerikoje gy
venąs mūsiškis gabus, produkty 
vus ir itin talentingas rašyto
jas, Jurgis Gliaudą, yra Įtrauk
tas Amerikiečių literatūrinėn 
enciklopedijon. Esą, jo pavardė 
ir kūrybinis aprašas Įtraukti 1 
šiomis dienomis pasirodžiusi 
stambų (1280 psL) amerikiečių 
literatūrinės enciklopedijos to
mą — CONTEMPORARY AU- 
THORS. Šis leidinys -- tai 
esąs bio-bibliografinis vado
vas, iš kurio galima sužinoti 
viską apie amerikiečius rašy
tojus ir jų veikalus.

Po {dėtos rašytojo fotografi
jos ir ilgesnio paaiškinimo apie 
minimą veikalą, tenai dar ran
dama šitokia pabrėžianti pasta
ba:

"JURGIS GLIAUDĄ, vienin
telis iš pabaltiečių rašytojų, j- 
trauktas j š| monumentalų vei
kalą, pristatomas ne tik su sa
vo anglų kalbon verstais roma
nais, bet ir lietuviškais, kurie 
net išvardinti LIETUVIŲ kal
ba. Duoti jo biografiniai davi
niai. Išvardinti amerikiečių lei
diniai, iš kurių gautos žinios J. 
Gliaudos pomėgiai: kelionė ir 
skaitymas".

Pagaliau, užbaigai dar šito
kia pastaba: esą, kada tokiame 
leidinyje greta pasaulinių var
dų (traukus lietuvis rašytojas, 
tai nėra tik asmeniškas jo lai
mėjimas, bet ir lietuvių litera
tūros laimėjimas, neįperkamas 
nė už didžiulius pinigus lietu
vių kultūros garsinimas pasau
lyje.

Taip — ui taip. Ir us viskas 
tiesa! šitokiu reiškiniu džiau
giasi amerikiečiai lietuviai, 
džiaugiamės ir mes — kanadie
čiai. Bet kad būtų pakliuvęs tik 
vienas - vienintelis lietuvis ra 
šytojas 1 tą amerikiečių lite
ratūros enciklopediją — tai ne
tiesa, Mes, kanadiečiai lietu
viai, ir šiame atvejuje, kaip dau
gelyje kitų (pirmiaususiorgani- 
zavom 1 KLB, etc.), pralenkėm 
jus, amerikiečius lietuvius. Ta
me pačiam leidinyje--Contem
porary Authoers mūsiškis (gyve - 
nąs Kanadoje) rašytojas Vytau
tas Tamulaitis jau buvoaprašy- 
tas prieš trejetą metų, 19-20 
dvigubam numeryje tos ameri
kietiškosios literatūros enciklo - 
pedijos. Tenai apie Vyt. Tamu- 
laitj uip pat buvo biografinės 
žinios, jo šeimos sudėtis, išsi
mokslinimas, jo darbas, rašy- 
tojyba ir -- plius prie to — jo 
mėgiamiausias "hobby" ir t.t. 
Tenai buvo nurodyta, kad rašy
tojas VyUutas Tamulaitis -- 
esąs rašytojas ir vertėjas, UŽ 
savo kūrinius gavęs premijas: 
Raud, Kryžiaus 1935 m. už ge
riausią vaikams kūrini "Skruz
dėlytės Greitutės nuotykiai", o 
taip pat už trumpus beletristi
nius kūrinius buvęs apdovano
tas "Lietuvių Žodžio" (Vak. Vo
kietijoj) 1948 m. ir Draugo (Chi 
cagoje) 1954 m. premijomis.
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THISIS 
A MUSKAL TOUCH

wilh others in securing the future of the Orchestra.
Every dollar will help Every $5. Every $10
For those who can contribute $ 10 or more, we're offering a special note of 

appreciation A neyii album of classical and pop favorites recorded by 
The Cleveland Orchestra.

Help keep the Orchestra sound. Contribute now. In any amount.
Ali contributions are tax deductible.
Send your check with the couponon this page. Or ūse the envelopes you'll firtd at 

Orchestra displays in retail storos and banks throughout the city.

Make checks payable to.
The Cleveland Orchestra
Box 2000, Cleveland. Ohio 44106

The Cleveland Orchestra is in trouble 
Loud. unavoidable, cymbal-dashing financial trouble

This year our operating deficit has nsen to $ 1.000.000 
And despite our endovvment fund. excellent tiekei sales, a vigorous drive lor busmess 
support and other fund-raising activities. we havo not been able to make up the deficit 

This is why, for the first time in our history. we re asking you and 
everyone in Northeast Ohio for help.

We'rę asking you to show your pride in the Orchestra. 
We re asking you to join

KEEP THE ORCHESTRA 
SOUNDl

You say it with money 
vve’llsoy itwith mušk. Į

Name

Street

Vasario 16 gimnazijos choras vadovaujamas muziko K. Motgabio

Jo koriniai esą skirti daugiau
sia vaikams: "Skruzdėlytės Grei
tutės nuotykiai", išleisti Vyties 
(Lietuvoje) 1935 m. (vertimas j 
anglų kalbą "Nimblefoot theAnt: 
Her adventures", išl. Manyland 
1965 m.). Toliau: Kiškelio užra
šai", Vyties leidinys 1935 m., 
"Pavasaris ateina", Sakalo lei
dinys 1937 m. "Vytuko užrašai" 
Sakalo išleista 1937 m., "Nak
tis ant Nemuno" -- irgi 1937 m. 
Sakalo leidinys, "Vieną kartą" 
(Sakalas 1942 m.), "Sugrįžimas" 
-- Patrijos (V. Vokietijoj) 1948 
m., ” Ž iogo muzikanto nuotykia i" 
-- dvi dalys, išleistos Immacu- 
lata Press JAV-bėse 1961 m.

EncloseO is my check tor $ 

Taip pat Vytautas Tamulaitis 
esąs vertimų iš prancūzų ir vo
kiečių kalbų bendrininkas (dvie
jų knygų), išleistų Lietuvoje 1937 
ir 1938 m. Be to, buvęs kariūnų 
žurnalo redaktoriumi Lietuvoje 
1938-40 m. ir redaktoriaus pava 
duotoju jaunimo žurnalo "Žibu
rėlio" redakcijoj 1940-44 m.

Dabar gi rašąs ("workinprog 
ress") pasakojimą iš bičių gy
venimo (A story on the life of 
the bees). V. Tamulaitis kalbąs 
vokiškai, rusiškai,angliškai (ir, 
savaime aišku, lietuviškai). Ypa
tingai domisi (jo "hobby") va
balais.

Tad tokios buvo žinios apie

mūsiški (kanadieti lietuvi) ra
šytoją V. Tamulait| amerikie
tiškoj literatūros enciklopedi
joj "Contemporary Authors".

Mes, Toronto kolonijos lie
tuviai, didžiuojamės juo, kaip 
jūs -- amerikiečiai "savuoju 
Gliaudą".,.

Pr. Alšėnas 
Toronto

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
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VELYKINIS ALELIUJA
Kristaus prisikėlimo 

šventė Velykos yra di
džioji krikščioniškojo pa
saulio šventė. Ji rodo, 
kaip idealai iškovojaper
galę, kaip nugalima ne
teisybė ir pati mirtis. 
Bažnyčių varpų gaudi
mas Šv. Velykų rytą skel
bia žmonijai, kas mirė 
už kitus, už idealus už 
žmonijos ir tautų lais
vę, tas yra nemirtingas, 
nes jo. mirtis yra kitų 
prisikėlimo Aleliuja!

Ir tai patvirtino pats 
Kristus savo mirtimi 
Golgotos Kalne ir prisi
kėlimu Velykų rytą. Ši 
žmogaus dvasinio atgi
mimo ir pavasarėjan- 
Čios gamtos atbudimo 
šventė mūsų Tėvynėje, 
ypač nepriklausomo gy
venimo metu, buvo itin 
džiaugsmingai šven
čiama. Tūkstančiai lietu
vių iš naujųjų sodybų, 
miestų ir miestelių žy
giuodavo bažnytinėje pri
sikėlimo procesijoje ir 
savo giedojimu įsijung
davo į varpų gaudimo 
giesmę Prisikėlimo 
šventei.

Tačiau šiandieninis 
Velykų varpų gaudimas 
dar nepraneša Prisikėli
mo džiaugsmo mūsų tė
vynėje. Bet ar gali šiuo 
metu Lietuva džiaugtis? 
"Po jungu tirono lete
nos, tik žvėrys klykau
ja linksmai" — sako dai
nius. Šių metų Velykų 
varpų gaudimas pasieks 
tūkstančius lietuvių pla
čiame pasaulyje budin
čius ir kovojančius dėl 
Lietuvos išlaisvinimo. 
Bet tūkstančių tas bal
sas jau niekada nepa
sieks, nes jie yra žuvę 
Tėvynės laisvės kovose 
arba kritę Sibiro trem
ties kelyje.

Mes gi likusieji svy
ruojame, kaip gluosniai 
prie kelio svetimoje pa- 
dagėje ir mūsų lūpos 
vietoje linksmo Prisikė
limo himno tyliai kalba 
"... Kūrėjau, be Tavo 
valios nenukrenta nuo ro • 
žės žiedlapio rasos laše
lis, kodėl mūsų Tautos 
vergijos kančia nepavirs 
ta laisvės pavasario upe
liu?"

Broliai lietuviai, nepa- 
lūžkime pesimizmo sū
kurių užgauti! Drauge su 
pavasario atbudimo šven
te dar su didesniu vienin- 

kiekvienoje žemės pė
doje, aplaistytoje žuvu
sių Tautos karžygių ko
vos krauju, gyva rytmeti
nėje vyturėlio giesmė
je1.Ženkime tenai, kur pa
vasario upelių vanduo 
maišosi su mūsų likusių 
motinų ašaromis, kur 
pirmieji pavasario dai- ' 
gai, kaldamiesi ant supil
tų partizanų kapų, skam
ba Prisikėlimo varpų ai
du! "Nesulaukė jie te
kančio ryto, bet sulauks 
Lietuva, Ji — mūsų Tė
vynė..."

J. V. Sūduvas

NAUJOJI 
VILTIS
KULTŪROS IR

POLITIKOS 
ŽURNALAS

Tautinės srovės vei
kėjai išeivijoje seniai 
jautė, kad mums labai 
reikalingas rimtas pe
riodinis leidinys arba 
kultūrinius ir politinius 
klausimus nagrinėjąs 
žurnalas. Kovo 7 ir 8 d. 
Chicagoje vykusiuose pa
sitarimuose buvo suda
ryta galimybė tokį žur
nalą leisti, tuo tarpu gal 
nereguliariai, kartą ar 
du per metus ir bus sten
giamasi pirmą numerį 
žurnalo Naujoji Viltis iš
leisti jau šią vasarą. 
Žurnalą leis Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjun
ga ir LST Korp! Neo-Li
thuania.

Redaguos redakcinė 
kolegija: dr. Jonas Ba
lys, Antanas Diržys ir 
Aleksas Laikūnas.

Leidėjų tarybą suda
ro: pirm. dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, Teodo
ras Blinstrubas, Bro
nius Kasakaitis, inž. 
Vaclovas Mažeika ir Al
gis Modestavičius.

Leidėjų vardai pasa
ko, kokia bus žurnalo 
kryptis. Ją galima aptar 
ti dviem žodžiais: lietu
viška, tautinė. Bus tęsia
ma pirmųjų viltininkų, 
A. Smetonos ir J. Tumo- 
Vaižganto, skelbtos idė
jos, kurios ir šiandien

JUOZAS STROLIA kompozitorius
ir mokytojas Prof. Juozas Žilevičius

Per paskutinius kelis 
metus mirtis negailes
tingai praretino Klaipė
dos konservatorijoje stu
dijavusius muzikos 
mokslus, kurie vėliau 
"išėję į žmones" sėkmin
gai veikė. Jų tarpe minė
tini: M. Budriūnas, St. 
Sodeika, J. Strolia ir J. 
Bertulis. Visi jie buvo 
šaunūs išprusinti muzi
kai, nepailstamai dirbę 
savo specialybėse. Apie 
visus išvardytuosius dau
giau ar mažiau esu ra
šęs ir visi jie užsipelno 
garbingos vietos Lietu
vių Enciklopedijoje, bet 
šį sykį kiek prisiminsiu 
prieš metus mirusį kom. 
pozitorių, mokytoją, ra
šytoją Juozą Strolią.

Velionis buvo apdova
notas gabumais, kurie 
jam gyvenime gelbėjo ir 
jais sumaniai sugebėda
vo pasinaudoti: darbštu
mas, kruopštumas, kan
trumas, laki fantazija kū
ryboje ir šmaikštus hu
moras...

Prisimenu jį Klaipė
dos konservatorijoje 
rimtai viską kas buvo 
dėstoma įsisąmoninant, 
reikalui esant nesidrovė
davo ir plačiau kalamų
jų dalykų pasiteirauti ir 
reikšti savo nuomonę 
ypatingai harmonijos, 
choro vedybos ar kitose 
pamokose. Malonu buvo 
su juo padiskutuoti, pasi
kalbėti.

Kai J. Strolia pradėjo 
darbuotis Mokytojų Se
minarijoje ir bendrai vi
durinėse mokyklose, gre
ta su mokytojavimu pra- 

mūsų Tautai yra lygiai 
vertingos, brangios ir 
prasmingos. Žinoma, lai
kai keičiasi ir teks pri
sitaikinti esamai padė
čiai. Tačiau leidėjai ne
mano plaukti pasroviui 
ir būti vėjo lankstomos 
nendrės. Pagrindinė idė
ja — mūsų Tautos lais
vė ir siekimas Nepriklau
somybės — lieka nepa
judinami. Jokių kompro
misų šiuo atžvilgiu ne
bus daroma ir jokioms 
iliuzijoms nesileis su
vedžiojami.

Žurnale bus ne tik po
litinių studijų ir straips
nių, bet taip pat dailio
sios literatūros ir kriti
kos, bus svarstomi me
no klausimai, lituanisti
nių tyrinėjimų ir lietu
viškos mokyklos proble 
mos, nebus aplenkiama 
ir religija, nes ir ji yra 
neatskiriama nuo žmo
giškos kultūros ir be to 
dar dažnai susipainioja 
su kasdiene politika.

Redakcijos adresas: 
1105 Chisvvell Lane, Sil- 
ver Spring, Md. 20901. 

dėjo reikštis plačiau ir 
kaip kompozitorius,pir
moje eilėje taikindamas 
mokinių chorams ir tada 
tos dainos sklido po visą 
Lietuvą, netpasiekė JAV 
ir čia X. Strumskio lei
dykla išleido keletą jo 
harmonizuotų liaudies 
dainų. Tremties metais 
atsidūręs Vokietijoje, 
skelbtame Amer. Liet. 
Vargonininkų konkurse 
laimėjo I-mą premiją. 
Tada man teko susipažin
ti su J. Strolios origi
nalia plataus masto cho
rine kūryba ir pamačiau 
jog darbas rimtas, gra
žiai ir skoningai be prie
kaištų parašytas.

Tremtyje įvairūs an
sambliai vis plačiau pra
dėjo jo chorinę kūrybą 
naudoti, o kai atvyko į 
JAV dar plačiau. Buvo 
įtraukiamos į Dainų Šven
čių repertuarus. Šalia 
dainų nemažai parašė ir 
giesmių didesnėje apim
tyje koncertiniams atli
kimams net su choru ir 
solistais ir visi pajėges
nieji chorai jas progra- 
mon įtraukia.

Kūryba savo išraiška 
įspūdinga, pažindamas 
rimtai teoriją su prie
maišų moderniųjų har
moninių slinkčių, visada 
sudarė nemažai naujumo 
ir ji buvo klausoma su 
malonumu ir nuotaika.

Harmonizuodamas 
liaudies dainas ir jas 
išvystydamas į platės - 
nes lytis, daug naujovu- 
mo įnešė gabiai iškelda
mas teksto turinio ryš
kesnes vietas, todėl kaip 
choristų taip ir klausy
tojų yra mėgiamos.

J. Strolia gerai supra 
to savo kūrybos vertę ir 
jos nebruko niekam, net 
ir prašantiems nelabai 
buvo "dosnus". Žinoma 
jei tie šimtai kūrinių bū
tų atspausdinti, J. Stro
lios kūryba būtų labai ir 
labai paplitusi. Ypač da
bartiniu metu kada cho
rai liko visiškai apleis
ti, jais nebesirūpinama, 
todėl ir chorinė litera
tūra skursta. Juk jei Ste
pas Sodeika su "Daina
vos" ansambliu nebūtų 
Juliaus Siniaus kūrybos 
iš rankraščių įtraukęs 
į savo programas ir 
plokšteles, tos kūrybos 
nebūtume girdėję. Jei ir 
J. Strolios kūryba gulės 
kur nors rankraščiuose, 
ir nebus panašiai pada
ryta kaip padarė St. So
deika, mes J. Strolios 
kūrybos nepažinsime. O 
tuo tarpu mūsų pareiga 
yra savuosius kūrėjus 
stengtis gerbti ir jų kū
ryba įdomautis. Ypatin
gai paskutiniais metais, 
kai chorais ir chorine 
literatūra nebesirūpina
ma.

Nemažai Lietuvių Mu

zikologijos Archyvas 
gauna prašymų iš viso 
laisvojo pasaulio atsiųs
ti minėtų ar kitų auto
rių kūrinių, bet Liet. 
Muz. Archyvas neturė
damas visų rankraščių 
arba ir turėdamas, dėl 
lėšų stokos negali jokių 
fotostatinių darbų atlik
ti, taip ir lieka kūriniai 
gulėti lentynose. Reikia 
manyti, kad aukštai ver
tindami savo tėvelį likę 
sūnūs bandys palikimą 
išspausdinti.

Taip pat yra nemažai 
harmonizuotų ir liaudies 
dainų solo balsui su for
tepijonu. Taip pat ir ori 
ginalios kūrybos, kai kas 
yra plokštelėse įvairių 
solistų įdainuotų. Tos rū 
šies kūryba ypatingai 
yra pageidaujama. J. 
Strolia labai vykusiai ir 
įdomiai palydą melodijai 
sukurdavo. Bendrai J. 
Strolia yra palikęs nema
žiau 300 įvairių kūrinių.

Kaipo mokytojas buvo 
pažangus ir parašė labai 
reikalingų vidurinei mo
kyklai rankvedėlių, ku
rie taip pat rimtai ir 
mokoviškai parašyti: 
"Muzikos teorija", "Sol
fedžio" išleistos Lietu
voje, šiandien jau virtu
sios retenybe. Kai klau
sė Klaipėdos konservato 
rijoje muzikos istorijos 
paskaitas didžiumoje jas 
užsirašė ir papildęs iš- 
išleido "Trumpą muzi
kos istoriją", turėjusią 
didelį psisekimą, ji bu
vo tos rūšies pirmoji 
knyga lietuvių kalba. Mi 
nėti leidiniai įrodo jo su 
gebėjimą rašyti rimtus 
dalykus savo darbo sėk
mingam atlikimui.

Kaip J. Strolia, taip ir 
kiti jo suolo kolegos gi
linęs! kompozicijoje yra 
žinomi mūsų kompozito
riai k.t.: J. Kačinskas, 
J. Bertulis, St. Sodeika, 
A. Mikulskis, M. Budriū 
nas ir Lietuvoje likę J. 
Švedas, M. Buivydas, D. 
Andrulis, A. Ilčiukas ir 
eilė kitų.

Šio trumpo straipsne 
lio rėmuose neįmanoma 
plačiau apžvelgti, kad ir 
vieną kurį nors jo dirb
tą darbą, bet ir tai ma
tyti kaip plačiai J. Stro
lia veikė ir kiek jis bu
vo kūrybingas. Kol dar 
nevėlu būtinai reikėtų iš 
leisti Strolios monogra
fiją. Tokių leidinių mes 
neturime ir negalime nie
ko jaunimui parodyti, tą 
reikalą gerai suprato 
Lietuvos muzikologai ir 
jie stengiasi ko ne apie 
kiekvieną muzikos veikė
ją progai pasitaikius il
gesnę ar trumpesnę bio
grafiją parašyti ir ją 
mokyklose platinti, kad 
jaunimas susipažintų ir

ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS GAIDŽIUKAS
"Girtų balsavimas" 

skelbė vieno dienraščio 
antraštės; "Žmonės ma
tė dvigubai", kitas rašė. 
O iš tikrųjų matė mažiau
siai trigubai.

Mažame Korsikos 
miestelyje Corte iš 
4,303 registruotų bal
suotojų miestelio tary
bos rinkimuose buvo su
skaičiuota 9,647 balsai.

Tai buvo staigmena, 
net ir Korsikoje, kur bal
savimo urnos vadinamos 
"boites a surprises" 
(staigmenų urnos), ir 
įvairios rinkimų išdai
gos virto sena įprasta 
tradicija.

Praeitos savaitės rin
kimai įvyko, pavyzdžiui, 
nes Nicos teismas minė
damas "balsavimo nere
guliarumus", panaikino 
1967 metų rinkimų rezul 
tatus. Visa bėda, kad 
1967 metų rinkimai bu
vo reikalingi nes tas 
pats teismas buvo lygiai 
skeptiškas ir 1965 metų 
rinkimų rezultatams.

Corte paskutiniame 
epizode, vienas iš dvie
jų balsavimo punktų bu
vo kontroliuojamas so
cialistų vadovaujamos 
koalicijos — antras, gau- 
listų. Ir, žinoma, kiek
viena grupė išmetė lauk 
opozicijos stebėtojus.

Likę laisvai ir ramy
bėje "skaičiuoti" balsus, 
gaulistai kažkaip pasi
tenkino tik su 4,260 bal
sais — 43 mažiau visų 
registruotų balsuotojų 
skaičiaus.

Opozicija nesitenkino 
tokia rizika; socialistų 
koalicija "gavo" 4,965 
balsus, 662 daugiau ne
gu registruotų balsuoto
ju-

Tikri laimėtojai? Nie
kas tikrai nežinos kol 
Nicos teismas vėl ne
peržiūrės davinius ... ir 
aišku, pareikalaus naujų 
rinkimų.

žinotų apie savuosius 
muzikos veikėjus.

Esu tikras jog trijų sū
nų TRIO ANSAMBLIS 
padarys viską kas bus 
galima, o visuomenė ne
liks kurčia.

REZI
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Gaunama Dirvoje ir pas 
platintojus. Kaina $6. oo

gurnu, ištverme ir pa
sišventimu siekime Lie
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AKIMIRKOS APIE REZISTENCIJĄ (7) BRONYS RAILA LIETUVIS GARSINA AFRIKOS

Spėčiau, kad Romualdas Spalis, 
kaip žmogus, per mažai pažįstamas 
savo skaitytojam. O jis priklauso 
įdomiai ir, kaip rašytojui, gana dė
kingai generacijai. Gimęs 1915 me
tais, - taigi vaikystės ir jaunystės 
metais brendęs išimtinai nepriklau
somoje Lietuvoje, matęs ir pažinęs 
jos augimą ir formavimąsi. Buvo 
auksinio amžiaus — dvidešimt pen- 
kerių metų vyras, - kai jo genera
ciją, kaip jį patį ir visą lietuvių tau
tą ištiko 1940 metų tragedija, vėliau 
kartojusis, aštrėjusi ir nesibaigian
ti. Jis yra geras to viso laikotarpio 
liudininkas, išgyvenęs aušras, die
novidžius ir saulėleidžius, galintis 
daryti palyginimus, įvykius ir dra
mas seikėti ilgesnio laiko perspek
tyvoje.

Mūsų dialoge mėginau j į daugiau 
paklausinėti, prašiau įvairių pasisa
kymų ne tik apie jo veikalus, bet ir 
"apie save".

- Kalbėti apie save sunkiausia, 
- pareiškė Romualdas. Ir tai man bu
vo sunku suprasti, nes daugumas ra
šytojų mėgsta kalbėti apie save, kar
tais ir neklausiami. Bet tai, tur būt, 
įgimtas jo kuklumas, nes juk jis, pa
gal giminę būdamas Giedraitis, štai 
prisidengė labai kuklios prasmės ne 
kokio kviečio, ąžuolo, erelio ar grū
do, o Spalio slapyvardžiu.

Man atrodo, kad kalbėti apie sa
ve lengviausia. Čia tu gali sakyti vis
ką, ką tik nori, čia tu nevaržomas liu
dininkas ir sprendėjas: gali dėstyti 
nuogą ir karčią tiesą, ką išgyvenai, 
arba girtis, meluoti, keltis į puiky
bę, suvaidinti grafą arba nesuprastą 
ir tamsios minios dar neįvertintą 
genijų. Turim juk tokių, ir jie net 
įdomesni už kitus. Rašytojai kuria 
fikcijas, tad ir jų autobiografijom pu
sėtinai dera fikcijos. Pavyzdžiui, 
Antanas Venclova savo jaunystės at
siminimų knygose: kaip prisispyręs 
vaizduoja savo kilmę iš vargšų ir 
kad buržujų nuolat buvęs persekio
jamas! Aš gi gerai žinau jo jaunys
tę, kartu gyvenom. Tai prisilaižan
tis melas, iš kurio dabar juokiasi 
net jaunoji Lietuvos komunistų kar
ta,. .

***
- Aštuntoje gimnazijos klasėje 

būdamas, galėjau laisvai naudotis 
keturiom kalbom ir naudojausi ta 
privilegija nesivaržydamas. Veik vi
si pasaulinės literatūros klasikai 
man buvo žinomi jau gimnazijos suo
le, - prisiminė Romualdas savo gim
nazistiškus Kauno aušros laikus. - 
Bet kadangi ne mažiau mėgau išvy
kas, keliones ir buvau geras tingi
nys, tai skriausdavau mokslą, ir 
mokytojai buvo aplamai prastos nuo
monės apie mane. Atkutau tik Vytau
to D. universitete, kur daug padėjo 
ankstyvesnis apsiskaitymas, ir gana 
lengvai laikiau literatūros egzami
nus. Išklausęs kursą, tikėjau tuoj iš
laikyti ir valstybinius. Bet okupaci
ja sumaišė reikalus, užtęsė, apga
dino rezultatą, ir tik vėliau baigiau 
studijas jau Vilniaus universitete.

- O kokių turėjot gyvų draugų, 
kurių simbolišką likimo istoriją vaiz 
duojat savo generacijos romanuose?

- Su draugais man sekėsi, nors 
gyvieji draugai ne tie patys, kaip ro
manuose. Mano draugai buvo savotiš
ki ir įdomūs tipai. Keturi buvę gim
nazistai turėjom sudarę savo slaptą 
ketveriukę, kurios vienas iš tikslų 
buvo susirinkti kartą per metus ir 
rašyti mūsų draugų istoriją. Deja, 
vienas iš tos grupės pokštelėjo kul
ką sau į kaktą. Kitas rizikavo gyvy
be slaptai nešiodamas žydam mais
tą į gettą. Bet vokiečiai sušaudė tą 
žydų šeimą ir drauge vieną jo arti
mą draugą, labai malonų jaunuolį, - 
po ko jis staiga virto komunistu. Jis 
turėjo savo dramų, buvo pasmerktų
jų kalėjime, ir tik dėka motinos auk
so išliko gyvas. Apie tai jis prisipa
žino, vėliau atvykęs pas mane į Za
rasus. Susitikę labai šiltai pasikal
bėjom, atsisveikinom didžiai nuliū
dę. Jis liko Lietuvoje, padėjo mano

"APIE SAVE 
SUNKIAUSIA”...

motinai, kol ji buvo gyva, gražūs ir 
nuoširdūs jo laiškai... Tam pačiam 
kambaryje Zarasuose lankydavosi ir 
kitas draugas, tik ne iš ketveriukės, 
- šaunus vyras, karininkas, vokiečių 
geležinio kryžiaus kavalierius. Tre
čias ketveriukės narys taip pat pasi
liko Lietuvoje, bet jo istorijos dabar 
negaliu skelbti.

***
Beje, paklausiau toliau Spalį: 

girdėjau vieną iš priekaištingų keis
čiausių komentarų apie jūsų "Rezis
tenciją". Esą, kadangi jūs neolitua- 
nas, tai tame romane studentą neoli- 
tuaną atvaizdavot labai gražiai ir he- 
roiškai, o studentą ateitininką ne ka
žin kaip, ne iš pačios šviesiausios 
pusės. Tad kokios iš tikrųjų būtų jū
sų politinės ar pasaulėžiūrinės sim
patijos?

Į tokį netaktišką klausimą Spalis 
atsakė netiesiogiai:

- I neolituanus mane įstatė ne 
kas kitas, bet pirmiausiai mano pro
fesorius V. Mykolaitis-Putinas... 
Anksčiau aš girdėdavau ir atidžiai 
klausydavau, kas buvo Kauno publiko
je kalbama apie Smetoną ir jo šei
mą - ir, žinoma, kaip ir daugelis, 
tom paskalom tikėjau. Tačiau kartą 
Putinas uždavė seminare parašyti re
feratą apie prieškarinius Lietuvos 
laikraščius, aplamai apie tą spaudą 
ir jos bendradarbių idėjas. Kuo il
giau varčiau tų laikraščių komplek
tus ir skaičiau straipsnius jų tarpe 
ir A. Smetonos, tuo labiau pradėjau 
jaustis kaltas ir klydęs. Pasidariau 
didelis Smetonos gerbėjas ir įstojau 
į neolituanus, ir kai korporacijoje 
atsirado gausus voldemarininkų spar
nas, neperšokau į jį. Studentu būda
mas, priklausiau keliom draugijom, 
srovinėm ir nesrovinėm. Ir šiandien 
jaučiu, kad tai buvo ypač naudinga 
man besimokant, gyvenimą stebint ir 
norint rašyti.

- Ta proga dar norėčiau prisi
minti kitą stiprią ir įdomią asmeny
bę - prof. Balį Sruogą, į kurio veda
mą teatro seminarą tada verždavosi 
patekti daugelis studentų. Seminare 
tuo laiku skaičiumi dominavo varpi
ninkai, nereikšmingą grupę sudarė 
ateitininkai, ir tik aš vienas buvau 
neolituanas. Bet kai steigėsi Teatro 
Draugija, pasišnabždėję varpininkai 
pirmininku išrinko mane. Man buvo 
aišku, kad už mane balsuodami jie 
norėjo turėti darbo arklį, o žinojau, 
kad to darbo daug nebus: surengti 
vieną balių per metus, kurio pelną 
skirti įsisteigusiai teatro studijai. 
Taigi pirmininko pareigos buvo men
kos, bet nauda didelė. Kai kiti semi
naro dalyviai prakaitavo teatro stu
dijoje, aš kone kiekvieną vakarą sė
dėdavau Valstybės Teatro spektak
liuose, nes seminaras gaudavo už 
dyką kontramarkes. Tie teatro spek
takliuose praleisti vakarai mane li
gi šiandien šildo ir nuteikia malo
niausiais atsiminimais...

***
Prieš mane guli dar du Spalio 

dialoginio laiško puslapiai, kur jis 
atsako į klausimus apie tai, kiek 
jam "skauda" ligšiolinių jo veikalų 
kritika ir kaip jis aplamai žiūri įsa- 
vo kritikus. Kodėl į literatūros kri
tikus jis žiūri nepalankiai, jau kartą 
apie tai Dirvoje esu rašęs. Lygiai ir 
dabar Spalis man pateikė pradžiai 
keletą faktų, kaip jo knygų kritikai 
klydę, painiojęs! ar tvirtinę aiškias 
nesąmones (pvz. vienas katalikiškas 
žurnalas tvirtinęs, kad jo romanų 
personažas studentas ateitininkas 
Noreiša niekad negalėjęs kalbėti apie 
tam tikras ateitininkų suvažiavimų 
rezoliucijas, kai tuo tarpu rašytojas 
jas kone pažodžiui nukopijavo iš 1939 
metų "Ateities" žurnalo...

Deja, Spalis įsakmiai prašė tų 
atsakymų puslapių viešai neminėti, 
nieko neskelbti. Jo motyvai gana 
rimti: esą, žmogus gali daug ką už
miršti ir atleisti, bet niekad neuž
mirš ir neatleis tam, kuris parodys 
ir įrodys jo kvailumą.

NEGRUS RAŠYTOJUS J-^O1S0L1A1JDA
Kartais sutinkame ne

įtikimus kurjozus vieša
me intelektualiniame gy
venime. Tai 28 dabarti
niai Afrikos rašytojai 
pristatomi Amerikos au
ditorijai puikios ir auto
ritetingos antologijos 
formoje lietuvio rašy
tojo vedamos leidyklos. 
Tai byloja, gal būt apie 
leidyklos šakotumą; gal 
būt, apie leidyklos atsi
liepimą į rinkos paklau
są; gal būt ir apie tai, 
kad jaučiama lietuviško
sios medžiagos stoka.

Manyland Books lei
dykla, iš tikrųjų gi, nė
ra skirta išimtinai pri
statyti tik lietuvių vei
kalus. Pats leidyklos pa
vadinimas ir nusakymas 
rodo, kad leidykla užsi
mojusi pristatyti ameri
kinei auditorijai atradi
mus ir literatūriniai pa
sauliui . nežinomų terra 
incognita kraštų.

Šios leidyklos impo
zantiškame tome pasiro
dė 28 Afrikos rašytojai, 
African Writing Today, 
kurie čia atstovauja no
velei ir poezijai. Etio
pija, Ghana, Kenija, Ni
gerija, Sierra Leone, 
Uganda ir Zambija — tai 
kraštai kurie netik lite
ratūriškai, bet ir geogra
finiai nelengvai nusako
mi be žvilgsnio į naujai 
keistomis ir tiesiomis 
įnoringų ribų linijomis 
supiaustytą Afrikos kon
tinentą.

Šį rinkinį parėmė žur
nalas The Literary Re- 
view. Redagavo ir įvadus 
parašė didelis lietuvių 
rašytojų draugas prof. 
Charles Angoff ir dr. 
John Povey. Daug šio 
rinkinio dalykų jau bu
vo patalpinti The Litera
ry Review puslapiuose. 
Ir visa tai nesunku mo
derniam Afrikos rašyto
jui. Nepalyginamai leng 
viau, kaip kad Ameriko
je gyvenančiam lietu
viui. Rinkinys atsklei
džia mums neįtikėtiną 
dalyką: dabartiniai Afri
kos rašytojai... rašoang 
liškai. Rodos dar vakar 
sakė a.a. B. Babraus- 
kas: lietuvį rašytoją, ku
ris rašys angliškai aš 
nurašysiu iš lietuvių li
teratūros. Čia mes ma
tome faktą, kad įmano
ma savo krašte rašyti 
kalba, kuri turi atramą 
tik kolonialinėje istori
joje. Nelyginant Afrika 
dabar, jau turinti pa
skirų kraštų suvereninį 
valdymosi skonį, neturi 
pakankamai išlavintos, 
virš grubių dialektų pa
kilusios savo kalbų kul
tūros. Nelyginant aki
vaizdūs tie senieji Lie
tuvos laikai, kada net 
Lietuvos Statutas buvo 
parašytas ne s ava kalba. 
O ką jau bekalbėti apie 
erudicinę, literatūrinę 
kultūrą. Afrikos rašyto
jai rašo svetima savo 
krašto žmonėms kalba. 
Aišku, jie neturi ir tos 
minimalinės įtakos, ku
rią turi rašytojas, susi
jęs savo kalba su savo 
kraštu. Ir kokios didžiu
lės buvo mūsų Poškos, 
Stanevyčios, Strazdo ir 

Aplamai rašytojam gal būtų ge
riau su kritikais perdaug nesibylinė- 
ti. Nebūna iš to naudos. Kuo kriti
kas rašytojo darbui šaltesnis ir ne
palankesnis, tuo daugiau rašytojui 
jis atrodo kvailesnis ir šėtoniškos

prigimties. Ir kuo smarkiau rašyto
jas atsišaudo, tuo kritikas eina pik- 
tyn. O galutinai teisia laikas ir bū
simų kartų skaitytojai. Taip kol kas 
nevykusiai tebėra sutvarkytas mūsų 
pasaulis.

kt. pionierių pastangos 
savo kalba rašyti ir ją 
tobulinti. Daukantas nė 
nesistebėjo, kad sava 
kalba galima naudoti 
mokslui. Jis ėmė kalbą 
kaip savaime patogų tam 
reikalui įnagį. Gal būt 
yra ir Afrikos rašytojų, 
kurie rašo savo kalba. 
Tik tuo jie galėtų atbaig
ti įtikinimą, kad afrikie
tis rašytojas pilnutiniai 
atbaigia afrikinės kultū
ros pilnybę.

Tai yra puikus paro
domasis Afrikos rašyto, 
jų anglų kalba leidinys. 
Savo temų mozaika, dės
tymo veržlumu, kolori
to spalvingumu ir žmo
nių pakankamos egzoti
kos (didmiesčio skaity
tojui), pagaliau savo gy
venimiška filosofija — 
leidinys sudaro tam tik
rą vienetą, kurį rūpes
tingi ir perdėm atydūs 
redaktoriai taip intriguo
jančiai pasiūlė skaityto
jui. Jeigu taip būtų gali
ma išsitarti: antologijos 
redaktorius turi turėti 
architektoniškai išlavin
tą juslę. Taip ir čia — 
kontinento atstovavimui 
turi būti stilius. Redak
toriai tai puikiai pajuto, 
ir sėkmingai atsiekė. 
Savo laiku mūsų kalbo
je Povilas Gaučys davė 
lotynų Amerikos novelių 
antologiją. Iki dabar tai 
yra pavyzdys tos archi
tektoniškos juslės, labai 
retos mumyse, kada ima 
me redaguoti kurią nors 
antologiją.

Šiame leidinyje sujung 
ta vienon darnon nove
lės (stories), eilės ir vie
na ilgesnė noveletta. Tie 
kūriniai savo gyvenimo 
samprata visiškai skir
tingi nuo Amerikos neg
rų rašytojų. Afrikos 
rašytojai turi savo gyve
nimo filosofiją, kuri, aš 
pasakyčiau, tikrai suža
vi mus, lietuvius, savo 
panteistine galia, savo 
švelniu humoru, savo at
laidumu klaidai ir savo 
(dabar nūs merktu did
miesčiuose) pasitikėji
mu saulėtąja būties pu
se. Daug kur galima jus 
ti net mūsų krėviškojo 
Skerdžiaus nuotaikas. 
Tai yra tas nesudarky
tas, neliestas civilizaci
nio surogato tikras ir na
tūralus žmogaus grožis, 
koks bebūtų tas žmogus 
ir po kokia paralele jis 
begyventų. Tad šia pras 
me Afrikos rašytojas iš
perka tą keistą mums 
reiškinį, rašydamas ang 
lų kalba, nes tai teikia 
progų kosmpolitiniam 
skaitytojui sueiti sąly- 
tin su žmogaus būtimi 
nežinomame kontinente.

Dvi studijos, palydin
čios šį leidinį atsklei
džia skaitytojui vidinę ir 
literatūriniai - formali
nę rinkinio raštų prigim
tį. Pirmoji — prof. Ch. 
Angoff įvadas sugauna 
subtilų afrikiečio rašyto
jo suvokimą ontologinių 
temų. Antroji — dr. J. 
Povey - nušviečia 
mums literatūrinį raštų 
standartą, kuris mažai 
besiskiriąs nuo pasauly

je nusistovėjusių bele
tristikos standartų.

Sarkastiška pastebėti, 
kad tie mados rūbai, ku
rie mumyse, ypač mū
sų poezijoje priimami su 
atvira širdimi, kaipo mo
dernumo egzotika, dėvi
mi ir džiunglių apaugu
siose Afrikos vietovėse. 
Kalbant grynai apie eilia
vimo formą, tas madin
gas flirtas su eilučių 
srautu be taškų ir di
džiųjų raidžių, su vieno 
žodžio eilute, su pasi- 
broliavimu su pačiu Die
vu, su pointelistiniu vaiz
do traktavimu — viskas 
tai puikiai išnaudota 
afrikiečio poeto. Viena- 
žodė eilutė, tokia mar
muriniai trapi D’Annun- 
zio posme, prakalbėjusi 
iš žurnalo Black Orphe- 
us puslapių, vėl skamba 
šiame rinkinyje Samson 
O.O. Amali (Nigeria).R.
N. Egudu (Nigeria), Bo- 
evi Zankli (Nigeria) po
emose. Šiuo atveju — 
formališkumas ir lako
niškumas — Afrikos poe
tas žengia koja kojon su 
savo amerikiniais ir eu- 
ropejiniais pusbroliais.

Kad ir kaip geri būtų 
Afrikos rašytojo kūrybi
nio veido pristatymai 
studijos formoj, viskas 
tai liktų be atgarsio skai 
tytojo emocijai; tai būtų 
tik puiki pažinimo me
džiaga; tik šaltinis žino
ti vardus ir temas. Tik 
pats kūrinys pasiekia tą 
intimiausią sferą, kur, 
skaitytojas ir kūrėjas su
sitinka, ir arba rašy
tojas priimamas, arba at
metamas. Bet tai yra es
minis, nieko nepakeičia
mas kūrėjo pristatymas. 
Todėl vertimas kūrinio, 
ne kūrinio studija, suda
ro esminį tautos literatū
ros pristatymą. Todėl ir 
šio rinkinio redaktoriai 
visad tenkinosi nurody
mu į pristatomo rašyto
jo kūrinį, kaipo į sprendi
mo arbitrą.

Šis subtilus kūrėjo ir 
skaitytojo suvedimo pro
cesas nevisai aiškus mū 
sų žmonėms, stovin
tiems arti mūsų literato 
ros propagandos kita
taučiui. Kad ir kaip be- 
išsami būtų studija, ji 
niekad nepakeis auten
tiško rašytojo kūrinio, 
pristatomo vertimo for
ma. Net gi sveikiau 
mums, kada į mūsųrašy 
tojo veikalą reaguoja ki
tatautis kritikas. Tai pra
plečia mūsų literatūros 
dimensijas.

Kada, išvertę savuo
sius, skaitome amerikie 
čių balsus apie Baroną, 
Vaičiulaitį, Vaitkų, Krė
vę, Šeinių, Andriekų, Zo- 
barską, Danguolę Se- 
aley, mes nė iš tolo ne 
galime pasakyti, kad pa
kaktų čia mūsų žmogaus 
parašyto tomelio, išskai 
čiuojant šių rašytojų kū
rybines dorybes. Todėl 
tas paviršutiniškas po
žiūris į dilemą: arba au
tentiško kūrinio verti
mas, arba tik kūrinio 
aptarimas, turėtų būti 

(Nukelta į 6 psl.)
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PRISIMINIMŲ
FRAGMENTAI

(Kazys Musteikis 
Prisiminimų frag
mentai, 126 pus. iš
leido Nidos knygų 
klubas)

Įžangos žodyje auto
rius pažymi, kad jis jau
čia lyg ir pareigą para
šyti savo įspūdžius apie 
paskutiniųjų metų Ne
priklausomos Lietuvos 
gyvenimo įvykius, nes 
jam teko tuos įvykius ste - 
bėti iš arčiau.

Toks pasiryžimas di
džiai pagirtinas, nes,tik 
nušvietę tuos įvykius iš 
visų galimų kampų, tiek 
mes, tuo labiau ateities 
kartos, istorija galės gi
liau įžvelgti, pažinti taip 
svarbų ir lemtingą Lie
tuvai laikotarpį.

Nes, kad ir tuos pa
čius įvykius stebėda
mas, kiekvienas šviečia 
juos kitaip. Tai pareina 
nuo liudininko atminties, 
pastabumo, sugyvenimo 
su viena ar kita trupe 
ir, kartais, nuo subjekty
vaus egoistinio motyvo.

Fragmentų autorius 
mažai tepasako apie sa
vo praeitį. Tiek, kad bai
gė Briuselyje karo aka
demiją. Taigi nori pa
brėžti, kad jis esąs tik 
liudininkas, bet ne didin 
gas istorinių įvykių lė
mėjas. Kitur atidengia ir 
savo būdą: "su žmonė
mis buvau nedrąsus,ne
mėgau viešumos, buvo 
vargas prisisegti meda
lį ar ordeną". Tačiau 
aukšta padėtis paprastai 
keičia žmogų ir Mustei
kis toliau rašo: "Ilgai
niui apsipratau, dariau
si drąsesnis ir su nuo
laidomis šykštesnis". 
(Šį sakinį taiko savo san 
tykiuose su gen. Rašti
kiu).

Skaitytojas, versda
mas fragmentų pusla
pius, pastebi, kad auto
rius ne tik kuklus, bet ir 
atsargus, nelinkęs į azar
tą, jis vertina savo gerą 
ir pastovią Karo Mokyk
los viršininko vietą, ne
linkęs mainyti jos į gal 
laikiną Krašto Apsaugos 
ministerio postą. Taigi 
žmogus apvaldęs savo 
ambiciją, be to, puikus 
diplomatas, mokąs gra
žiai sugyventi su savo 
viršininkais: skiriamas 
į aukštesnį postą už Raš- 
tikį, pirma pasitarė su 
pastaruoju; vėliau ir 
Merkiui pasiūlė savo mi
nisteriją, kai tas tapo 
ministeris pirmininkas. 
Debesims besikaupiant 
ties Lietuvos padange, 
dažnai prasikiša Mustei
kio sveika, nuosekli nuo
monė tiek vokiečiams 
spaudžiant dėl Vilniaus 
tiek kitais atvejais, ta
čiau jo tikras charak
teris blikstelėjo pasku
tinio posėdžio metu.

Paprastai mažos ir di
delės asmenybės išryš
kėja tik tikros krizės 
metu. Šaltas galvoji
mas, greita orientacija, 
veiksmas charakterin
gas tai antrajai grupei. 
Musteikis buvo vieninte
lis iš kariškių, kuris 
ragino priešintis ru-

M. MATEIKA

sams. Vienintelis gene
rolas, kuris žinojo ku
riam tikslui yra krašto 
karinės jėgos... Tokio 
asmens liudijimas apie 
įvykius ir jo žmones, ku
rie vienaip ar kitaip ne
šė atsakomybę, yra ypač 
įdomus ir svarus.

Prezidentui A. Smeto
nai skiriama nemažai 
vietos. Anot autoriaus, 
jis geras, atidus,papras - 
tas ir protingas. Visa 
eilė įvykių patvirtina tai. 
Kaip valstybės galva 
prezidentas greit susi- 
gaudydavo tiek vidaus, 
tiek užsieno reikaluo
se ir, nors manevrams 
nebuvo vietos, jis, atro
do, nepadarė klaidos, ku 
ri apsunkintų padėtį ar 
pagreitintų nelaimę. 
Priešingai, jei jo visi 
sumanymai būtų įvykdy
ti, dabar būtumėm ge
resnėje padėtyje, negu 
esame.

1940 gegužės pradžio- 
je, prazidentui pirmi
ninkaujant, Valstybės Gy- 
nimo Tarybos posėdyje 
buvo nutarta: rusams 
Lietuvą puolant — gink
lu priešintis. Preziden
tui ir vyriausybei pasi
traukti į Vokietiją.

Sveikas Prezidento su 
manymas buvo paskirti 
diplomatų vyresnįjį ir 
jam paskirti 15 milijo
nų litų, kitiems diplo
matams po du milijo
nus. Anot Musteikio, 
Lietuvos bankas nesku- 
bėjo ir pavėlavo, o kaip 
gaila!

Paskutiniojo posėdžio 
metu prezidentas irgi ne 
palūžo, bet ragino prie 
šintis. Pats pasitraukė 
ir savo parašu neprisi
dėjo prie valstybės lai
dojimo.

Jei ieškoti klaidų, tai 
gen. Vitkausko paskyri
mas kariuomenės vadu 
neturi pateisinimo. Ste
bėtinas tas trumpare
giškumas. Gi ir Prezi
dentas ir krašto apsau
gos ministras (autorius) 
kuris rėmė šį paskyri
mą, žinojo, kad Vitkaus
ko brolis 1919 metais už 
bolševikinę veiklą buvo 
sušaudytas. Mirtino pa
vojaus metu Vitkaus
kas galėjo pasinaudoti ta 
brolio tragedija ir per
šokti į kitą puę, taip ir 
įvyko.

Greta prezidento minė
tinas Urbšys, kuriam te
ko sunki, nedėkinga rolė. 
Vyras buvo kietas ir jis 
garbingai atliko savo pa 
reigą. Priešingas jam 
Bizauskas. Mokąs patai
kauti, mokąs suktis tarp 
savųjų, bet silpnas dery
bose su rusais Maskvo
je. Jei tai dar galima pa
teisinti drąsos stoka, tai 
jo elgesys paskutiniojo 
posėdžio metu toks vai
kiškai naivus, kad tik ste
bėtis tenka.

Merkys pradžioje gra
žiai pasireiškęs, nelai
mės metu suglebo, jo 
protas atsisakė veikti, 
pajėgė tik klausyti ir 
riedėti į bedugnę. Tuo 
tarpu šv. ministras Jo

kantas, valst. kontr. Ša
kenis parodė daugiau 
drąsos ir sveikos nuovo
kos. Jie paliko tikrai 
gražų paminklą ateities 
kartoms.

Tuo tarpu generolų rei
kalas kelia ir kels eilę 
klausimų.

Pradėkime nuo gene
rolo Kubiliūno. Anot au
toriaus, Kubiliūnas labai 
gerbė Prezidentą. Buvo 
patenkintas režimu ir jis 
tik norėjo vyriausybės, 
kurioje nebūtų Giedrai
čio bei Rusteikos! Net su
kasi galva. Dėl tokios 
menkos priežasties im
tis tokio nedrausmingo 
žygio! Tačiau jei jau vy
riausio štabo viršinin
kas, arba dar tada vadi
namas kariuomenės va
das, imasi tokio žygio — 
tas žygis privalo pavyk
ti, kitaip tenka suabejoti 
tokio žmogaus organiza
ciniais gabumais. Dar 
blogiau kai šių prisimi
nimų autorius mėgina 
teisinti jį, girdi, kariuo
menės daliniai buvo iš
vesti į gatvę be uždavi
nio ką nors nuversti, su 
imti ar užimti, bet tik 
atkreipti dėmesį! Na, 
Dieve pasigailėk tokios 
prielaidos...

Daug daugiau vietos 
skiriama gen. Raštikiui. 
Gaila, kad autorius mįs
lėmis kalba dėl jo pa
skyrimo. Mes galime 
spėti, galime žinoti, bet 
toji knygutė istorijai ra
šoma taigi žinomi fak
tai turėtų būti pasakyti. 
Mažos silpnybės nejuo
dina, bet blizginimas 
kenkia, meta šešėlį į pa
čių faktų nuoširdumą.

Gen. Raštikis visad 
tvarkingai apsirengęs 
iki žemausio medalio ar 
ordino ženkliuko. Anta
kius suraukęs, nekalbus, 
pasipūtęs. Pradžioje jis 
nerodęs didelių ambici
jų, bet jo Rubikonas bu
vo išvyka į Lenkiją. Po 
jos, anot autoriaus, Raš
tikis darėsi kitoniškes- 
nis. Rydz-Smigly mitas 
Lenkijoje apsėdo ir mū
sų generolą. Jis jau pra 
dėjo tvarkyti ir kištis į 
valstybės reikalus. Anot 
jo: kariuomenės vadas 
ministrų tarybos posė
džiuose dalyvauja spren
džiamu balsu. Prasidėjo 
ir kiti nesklandumai. Pa
galiau atsistatydinimas, 
vėliau reikalavimas,kad 
būtų pakviestas atgal į 
pareigas, kaip nepamai
nomas pareigūnas; vė
liau politinis diktatas ir
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Lietuvos Vyčių ir Dainavos ansamblio jungtinis choras, diriguojamas muz. Petro Armono ir solistas 
Jonas Vaznelis kompozitoriaus Juozo Strolios kūrinių koncerte Chicagoje. V. Noreikos nuotrauka

GIESMIŲ GIESMĖJ TU AMŽIAIS 
GYVAS BŪSI Jurgis Janušaitis

Kūrėjas, išeidamas 
amžinybėn, palieka sa
vąją kūrybą, kad ja gėrė 
tusi po jo į šį pasaulį 
ateinantieji. Tokiais kū
rėjais gėrisi žmogus ir 
tautos.

Prieš metus netekome 
ir mes savojo kūrėjo - 
kompozitoriaus Juozo 
Strolios. Jis amžinybėn 
išeidamas mums paliko 
didelį liaudies dainų, re
liginių kūrinių, giesmių 
palikimą, kuriuo mūsų 
muzikai, dainos mylėto
jai ilgus metus naudosis, 
jais džiugindami, guos
dami lietuvj, bet kuria
me pasaulio krašte begy
venantį.

Išskirtinai prasmin-
Per amžius plauks, skambės lyg upės sraunios, 
Lietuvio lūpomis Tava sukurtoji gaida... 
Giesmių giesmėj Tu amžiais gyvas būsi. 
Kol bus gyva didvyrių Lietuva!

paskutinis eilė-Šis 
raščio posmas kūrėjui iš 
sako ir mums, kokį ver
tingą palikimą yra pali
kęs a.a. komp. J. Stro
lia.

Koncertu metu intar
puose akt. A. Dikinis 
stabtelėdavo ties kom
pozitoriaus J. Strolios 
stambesniais gyvenimo 
ir kūrybos bruožais, iš
sakydamas jo siekimus, 
tėvynės ilgesį, meilę tė 
vynei ir lietuvių liaudies 
dainai bei giesmei.

Išskirtinai kultūrin
gas vakaras - koncertas 
kūrėjui, be ilgų ir var
ginančių kalbų. Trumpos 
gyvenimo apybrėžos, 
gražiai perteiktos, at
stojo ilgas kalbas. Už ką 
rengėjus tenka nuošir
džiai pasveikinti ir pa
girti. 

gą, kultūringą ir marga
spalvį a.a. kompozito
riaus Juozo Strolios kū
rinių koncertą chicagie- 
čiai turėjome progos iš
girsti š.m. kovo mėn. 8 
d. Jaunimo Centre. Šiuo 
koncertu buvo pagerb
tas šis taurus lietuvis 
kūrėjas ir prisiminta jo 
mirties metinės.

Koncertas pradėtas 
Ados Karvelytės- Du- 
bauskienės, buv. kompo
zitoriaus mokinės, a.a. 
kompozitoriui Juozui 
Stroliai 
raščiu, 
jautimu 
gramos
A. Dikinis.

dedikuotu eilė- 
kurį su giliu įsi- 
padeklmavo pro- 
vedėjas aktorius

ras, diriguojamas Faus
to Strolios, padainavo 
liaudies motyvais tris 
dainas: Linelius roviau, 
Anksti rytą ir Šienapiū- 
tės dainą.

Nuotaikingai skamba 
sol. Prudencijos Bičkie- 
nės ir solistės Romos 
Mastienės duetas, padai 
navęs Anoj pusėj Nemu
no ir su choru Vai ir 
prijojo — liaudies dai
nas.

Solistas Valentinas 
Liorentas, akompanuo
jant F. Stroliai, padaina. 
vo Bėrieji žirgeliai — 
liaudies dainą, Ilgesys 
— žodžiai B. Brazdžio
nio ir Praeina eros — 
žodžiai J. Mikuckio.

Po to sol. Prudenclja 
Bičkienė dainuoja Toli
mas kaimas -- žodžiai 
B. Brazdžionio ir Pa-

Pirmoji koncerto da
lis baigiama "Aidučių" 
pasirodymu. Jos tokios 
puikios ir nuoširdžios 
ir gerai pasiruošusios 
padainuoja Užaugau ber
želis, O kai aš ajau — 
liaudies daina, Tykus bu 
vo vakarėlis — žodžiai 
P. Rimkevičiaus, Trys 
seselės žlugtą skalbė 
— liaudies daina ir Na
mo. "Aldutės" vis daž
niau ir dažniau išgirsta
me Chicagos scenoje. 
Šis gražus jaunų daini
ninkių būrelis vis stiprė
ja ir į mūsų kultūrinį gy
venimą įneša naujumo, 
savaip interpretuoda- 
mos dainas. Joms vado
vauja nepavargstanti 
muz. A. Stephens. Lie
tuvos Vyčių choras yra 
išvaręs gilią vagą ir jį 
buvo malonu sutikti ir 
šiame gražiame koncer
te nuoširdžiai besireiš
kiantį.

Antrą 
pradėjo 
Herkulis 
ku ypatingai gerai atlik
damas Sceną prie šuli
nio — romansą ir Sou- 
venir de Lithuanle. Abu 
kūriniai liaudies moty
vais, pažįstamos vi
siems melodijos. Klau
sytojai buvo smuiko už
burti ir Herkulis Strolia 
buvo palydėtas audrin
gais plojimais.

Solistė Roma Mastie- 
nė nuotaikingai solo pa
dainuoja Audrą — žo
džiai K. Bradflno. Trem
tinio giesmę — žodžiai 

(Nukelta į 6 psl.)

koncerto dalį 
velionio sūnus 
Strolia, smui-

APAClOJE: Gausiai susirin
kusi publika gėrisi kompozito
riaus Juozo Strolios korinių kon.
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Solistės Prudencija Binkienė ir Roma Mastienė -- duetas, dai
nuoja kompozitoriaus Juozo Strolios kūrinių koncerte Chicagoje. 

V. Noreikos nuotrauka

GIESMIŲ. GIESMĖJ TU AMŽIAIS
GYVAS BUSI...

(Atkelta iš 5 psl.)
Pauliaus Jurkaus, atlie
ka sol. Roma Mastienė 
ir smuiku Herkulis Stro- 
lia.

Pagaliau pasirodo 
jungtinis choras. Jį su
daro Lietuvos Vyčių cho
ras ir "Dainavos" an
samblis. Visus džiugina 
liaudies daina Valiok, 
Dalgeli. Didingai skam
ba Parveski, Viešpatie, 
žodžiai P. Jurkaus, ku
rią atlieka solistas Jo
nas Vaznelis drauge su 
jungtiniu choru, Marija 
— žodžiai Ados Karve- 
lytės-Dubauskienės, su 
soliste Prudencija Bič- 
kiene.

Šis reto spalvingumo 
kompozitoriaus Juozo 
Strolios kūrinių koncer
tas baigiamas Tvanu — 
žodžiai V. Mykolaičio- 
Putino, kurį atlieka jung
tinis choras ir solistas 
Jonas Vaznelis. Solis
tams ir chorams akom
panavo Manigirdas Mo- 

tekaitis, jungtiniam cho
rui dirigavo Petras Ar- 
monas ir Vytautas Stro- 
lia.

Šiame koncerte, kaip 
matome, dalyvavo 4 lie
tuvių mėgiami solistai ir 
du chorai bei jaunų dai
nininkių ansamblis. Dai
nos menininkus publika 
labai šiltai sutiko, gi jie 
savo ruožtu publikai at
silygino geru kūrinių iš
pildymu.

Koncertui pasibaigus 
vienas iš a.a. kompozito
riaus Juozo Strolios sū
nų — Vytautas, nuošir
džiai dėkojo koncerto 
rengėjams ir šiai gau
siai, Jaunimo Centro di
džiąją salę pripildžiu
siai publikai už taip nuo
širdžiai gražų a.a. Juo
zo Strolios atminimą.

Girdėtos dainos iškal
bingai bylojo apie kom
pozitoriaus sielos gilu
mas, jo troškimus, mei
lę savajam kraštui ir 
Dievui, Ir nejučiomis

LIETUVIS GARSINA AFRIKOS 
NEGRUS RAŠYTOJUS...

(Atkelta iš 4 psl.) 
išgyventas. Tik tada, ka 
da kitatautis kritikas 
girs, peiks, piktinsis, 
bet reaguos, ir bus tinka 
mas kūrinio pristatymas 
svetimi jai. Todėl ir teko 
šio rašinio pirmoj eilu
tėje pavadinti "kurjozu" 
mūsų (taip bent mes įpra 
tome vertinti dažnai nė 
pirštu nepajudinę padė
ti) leidyklos šįimpozan- 
tišką nuoveikį afrikietį 
rašytoją pristatyti ame
rikinei auditorijai.

Mūsų rašytojo prista
tymas, deja, dar kūdikiš
kuose vystikluose, dar 
tik partizaniškų kovųat- 
liepis, dar aklai užsi- 
sklaidusios tam reikalui 
visuomenės nemalonėje. 
Dar galvojame, kad mū
sų pačių "įsivertini- 

kartoji Ados Karvelytės 
-Dubauskienės dedika
cijos eilėraštyje girdė
tą žodį: O kas, o kas 
mylės tai Lietuvą be- 
dalę, Kaip Tu ištiki
mai mylėjai ją...

Kompozitorius Juo
zas Strolia Lietuvą be
daly tikrai mylėjo ir jai 
jis paliko šimtus, o gal 
ir tūkstantinę gražiau
sių sukurtų dainų.

Gi a. a. kompozito
riaus Juozo Strolios li
kę trys jaunos atžalos 
— muzikai Faustas, Her
kulis ir Vytautas tesės 
savo brangaus tėvelio 
palikimą, ką liudija ir 
šis komp. Juozo Stro
lios kūrinių koncertas. 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

mams" atsilieps kiti. De
ja, visa tai jie dažniau
sia laiko propaganda. 
Duokime jiems — poli
tine prasme — Lietuvos 
statutą. Ir jų jurispruden, 
ciniams istoriniams žur
nalams bus medžiaga tar
ti savo sprendimus. Kiek 
vienas mūsų (kas domi
si) žino apie mūsų filo
sofus. Juos pristatinėti 
mums tik vandens mali
mas. Reikia jų autentiš
kų raštų vertimo, jų an
tologijos svetimomis kal
bomis. Tada kiti tars 
apie tai, ir tai taps pasau
lio kultūros dalelyte. Vi
suomenės aklybė, kaip 
galima spręsti iš dienos 
kronikų, pasiekė savo 
viršūnę, kada Kapočius 
nebuvo pastebėtas Chi- 
cagos puošnybėse, už
temdytas politikinių bal
sų gaudytojų. Pridur
čiau, kad ar atėjo new- 
yorkiečiams mintis, kad 
ryškiausia ten figūra, 
įprasminusi intelektu
alinę tremties misiją, 
yra rašytojas Zobars- 
kas?

Po dviejų dekadų ar 
beprisimename savo mi- 
nisterių vardus, o prisi
menam, kad prieš šimtą 
metų spurdėjo darbo pe
lė Daukantas, kad vėliau 
Vydūnas skelbė savo, ir 
dabar, pasauliui patrauk
lias doktrinas. Tokia yra 
kūrybos galia, ir toks 
yra kūrybos santykis su 
dienos plitika.

Ir tokios yra apmau
dingos, atokiaus stovin
čio, lietuvio mintys šio 
gražaus lietuviškos lei

dyklos išleisto afrikie
čių rašytojų tomo aki
vaizdoje. Jeigu bent ma 
žytes išvadas padarytų 
skaitytojas, šio drastiš
ko rašinio autorius jaus 
tusi atlikęs savo sąži
nės misiją. Marmurai, 
kuriais klojame tolimas 
šventoves, mums byloja, 
kad ekonomiškai mes 
esame tikrai stiprūs.

PRISIMINIMU 
FRAGMENTAI...

(Atkelta iš 5 psl.) 
kiti rimti ir nerimti rei 
kalavimai kaip kad Raš
tikio vardas gatvėse ir 
kitose vietose nebūtų nei
giamai linksniuojamas.

Tačiau šitos tragedi
jos ir linksmybės gal ir 
ne tiek didelės, nes per 
amžius viršūnėse kovota 
ir vaidinta. Raštikio tra
gedija pasireiškė ir jo va 
do mitas žuvo kitur. Žu
vo ten, kur reikėjo paro
dyti drąsos, politinio su
brendimo. Išugdytas au
toritetas turėjo būti pa
naudotas tautos ateičiai.

Jau Spalio 9 d. dery
bose Maskvoje Urbšiui 
į pagalbą buvo išsiųsti 
Bizauskas ir Raštikis. 
Kaip iš liudininko žino
me tik Urbšys buvo kie
tas derybininkas. Nebū
kime naivūs, rusai ati
džiai stebėjo mūsų ka
riuomenės vadą ir, grei 
čiausiai, padarė išvadą, 
kad pasipriešinimo ne
bus, galima spausti.Pas
kutiniojo posėdžio metu 
Raštikis pasisakė prieš 
pasipriešinimą. Dabar 
mėginama teisintis, kad 
kariuomenė nebuvo pa
ruošta, kad buvusios sve
timos įgulos krašte ir t. 

t. Tačiau esmė glūdi ki
tur. Ar kariuomenė bū
tų buvusi paruošta ar ji 
nebūtų buvusi paruošta 
vistiek rusai suluptų 
mus. Tikras vadas ši
taip turėjo prabilti įPre 
zidentą: Atmeskim ulti
matumą. Aš turiu auto
ritetą tautoje ir kariuo
menėje. Neskirkit mane 
Ministeriu pirmininku, 
bet kariuomenės vadu. 
Vengdamas aukų aš pri
dengsiu vyriausybės pa
sitraukimą į užsienį. 
Turime išsirikiuoti į 
laisvę netekusių tautų ei
lę ir laukti karo pabai
gos.

Vėl Bremeris, Taura
gės pulko vadas, irgi at 
sisakė su savo pulku pa
judėti ir bent simboliš 
kai pašaudyti. 9-tasis 
Marijampolės pulkas pa
traukė į žygį, bet jį pri
sivijo iš Kauno atsiųstas 
generolas Tallat-Kelpša 
ir gen. Žilys ir prikalbi
no grįžti į kareivines. 
Keistos ir pulk. Škirpos 
pastangos grąžinti Pre
zidentą į Lietuvą. Negi 
norėta, kad legaliai su 
visais parašais Lietuva 
būtų atiduota rusams?

Taigi labai liūdna ge
nerolų procesija. Prisi
minimų fragmentai pa
rodo, kad civilių būta 
drąsesnių. Lauksime ir 
kitų liudininkų. Tegu vi
si pasisako, papildo. Ne 
turime pamiršti ir ru
sų bei vokiečių okupaci
jos metų. Reiktų pasku
bėti, nes laikas mažina 
liudininkų skaičių.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

VYT. ALANTAS

IPOLITO ARBUTO 
didy sis laimėjimas

(4)
Užtat ir sakau: dirbkime, negailėkime nei 

sveikatos, nei laiko, nei pinigo, juo labiau, kad dar
bininkų trūksta: dirbkime už du, už tris...

— Kam čia smulkintis: dirbkime už dvidešimt, 
— murmtelėjo Buiša nepakeldamas akių nuo savo 
stikliuko.

— Taigi, už dvidešimt, teisingai sakai, — Ar- 
butas pagavo Buišos mintį, bet susimetęs, ką jis 
turėjo galvoje, užsikirto ir piktai paklausė: — Ką 
tu ten murmi?

— Nieko ... Aš tik bandau suskaičiuoti kelių 
organizacijų valdybose pats sėdi. Nusivariau iki 
septyniolikos, bet, tur būt, dar ne visos.

— Pavydi? — Arbutas šyptelėjo.
— Buiša nemėgsta visuomeninio dabo, — įsi

terpė į pokalbę Jotautas, lyg ir teisindamas savo 
giminaitį.

— Iš kur žinai, kad nemėgstu? — Buiša pik
tai žvilgterėjo į Jotautą, bet atsigręžęs į Arbutą 
šyptelėdamas pridūrė: — Jei Arbutas sako, kad 
reikia dirbti, atseit, reikia: jis geriau žino.

— Teisingai! — šūktelėjo Grincelis pakelda
mas savo stikliuką. — Už mūsų didįjį ir nepails
tamą visuomenininką Ipolitą Arbutą! — ir nelauk
damas kitų susipylė savo taurelę į burną.

— Velnias, padariau klaidingą ėjimą! — ding
telėjo Arbutui į galvą. — Kam man reikėjo tą žo
dį tarti? Čia ne auditorija: tie kietasprandžiai 
prazulino alkūnes visuomeninio darbo suoluose — 
jų nenustebinsi... Ir kuriem galam aš tuos stul- 
bius girdau ir pinigus eikvoju? Juk man tik Buiša 
svarbus...

— Aš sakau ir sakysiu, — ginčijosi Grincelis 
su Jotautu, — Arbutas pirmaujantis mūsų visuo
menės veikėjas!

— Jei tik Buiša panorėtų, tai tavo Arbutą 
ožio ragan suriestų, — atsikirtinėjo Jotautas.

— Pasigėrė kvailiai, — pagalvojo Arbutas ir 
daugiau jų nebesiklausė.

Arbutas žinojo, kad Buiša yra ne tik įtakin
giausias, bet ir turtingiausias Užnemuniečių Klu
bo narys. Jo negalėjai papirkti jokiomis vaišėmis 
ir pataikavimais. Jei jis Buišą persiviliotų savo 
pusėn, pašalintų svarbiausią kliūtį į Klubo vadovy
bę, o kartu jam atsidarytų durys ir į Nemuno Aido 
redakciją. O turėdamas savo žinioje spaudos or
ganą jis galėtų dar našiau pasidarbuoti visuome
nės labui. Tad kokia prasmė gaišinti laiką ir blaš
kyti pinigus tiems suskiams? — jis žvilgterėjo į 
Grincelį ir Jotautą. — Reikia kalbėti su Buiša ir 
kalbėti akis į akį, be liudininkų.

— Klausyk, Petrai, — Arbutas pavadino Bui
šą vardu pirmą kart, kai Grincelis ir Jotautas ge- 
lavosi perrėkti vienas kitą nagrinėdami kažkokią 
visuomeninę problemą, — atvažiuok pas mane su 
žmona pietų ateinantį šeštadienį: pasikalbėsime 
akis į akį, gerai?

— Pažiūrėsiu, — murmtelėjo Buiša išeida
mas iš baro.

***

Buišai pas Arbutus pietų vis dėlto atvažiavo. 

Arbutas paakino žmoną pagaminti tokius pietus, 
kokius tik išneša jos kulinarinė išmonė, o Jis 
pats sumaišė kokteilius. Per pietus vyrai gėrė 
aštuoniolikos metų senumo skačą su ledais, — 
Arbutas žinojo, kad Buiša tą gėralą mėgsta — o 
moterys prancūzišką soterną. Į pietų pabaigą Ar
butas iššovė kamštį gero prancūziško šampano bu
telio, kurį jis iš vakaro pastatė šaldytuve kad kaip 
reikiant atšaltų.

Popiet Arbutienė nusivedė Buišienę į savo kam
barį parodyti mezginių, o vyrai, patogiai įsitaisę 
salone prie kavinio staliuko su kava ir likeriais, 
ėmė rimtai aptarinėti visuomenės reikalus. Buiša 
sėdėjo ant sofos, o priešais Arbutas ištiesė kojas 
patogiame fotelyje.

— Žiūrėk, Petrai, — pradėjo pokalbį Arbu
tas pasilenkęs į priekį^ tarsi norėdamas įtikinti 
svečią ne tik svariais argumentais, bet ir savo 
svoriu, apkūnia povyza. Vv&iūrėk, Petrai, pats da
bar kas esi? Užnemuniečių klubo vicepirmininkas. 
Gerai, sakykime, patį vėlyšrthks į Valdybą ir pa
sidarysi pirmininkas, bet ar pačiam to užtenka? 
Gerai, gerai, — atsimojo Arbutas pastebėjęs, kad 
Buiša žiojasi kalbėti, — palauk, leisk man pasaky
ti. Be to, visi žinome patį esant faktiną Nemuno 
Aido redaktorių, bet kiek tas laikraštis turi skai
tytojų? Jotautas yra neblogas vyras, bet kaip re
daktorius — šnipštas! Ten reikia energingesnio ir 
sumanesnio žmogaus.

— Ar tik pats nenorėtum atsisėsti į jo kėdę? 
— šyptelėjo Buiša.

— Aš? Nebūk juokingas! Mano visuomeninė 
veikla kur kas platesnė už redaktoriaus kambarė
lį: aš neturiu laiko. Bet kalbėkime apie patį, prisi
pažink, ar paties nevilioja platesni visuomeninės 
veiklos vandenys? .(Bus daugiau)
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• DIALOGAS SU LIE
TUVIAIS. Bronys Raija. 
Akimirksnių kronika. 560 
psl. Išleido Lietuvių Enci
klopedijos leidykla. Kaina 
$7.00.

• POEZIJOS PILNATIS. 
Bernardas Brazdžionis. Ei
lėraščių rinktinė. Iliustraci
jos A. Dociaus. 592 psl. di
delio formato. Kaina $10.00.

DIRVA

"KAIP AŠ ŽIŪRIU 1 SAVO PAVEIKSLĄ...”
Dail. Albinas Elskus Bostone

L.B. Kultūros klubas 
šį kartą "iškrito" iš sa
vo laiko ir iš nuolatinių 
Internacionalinio Institu 
to patalpų. Ketvirtasis 
kovo šeštadienis, tradi
cinė Kultūros klubo susi
rinkimų diena, šiemet 
yra Didysis šeštadienis, 
dėl to energinga valdy
ba, nenorėdama pra
rasti vieno parengimo, 
kovo 14 d. vakare, A LT 
S-gos namuose, So. Bos
tone, surengė dail. Alb. 
Elskaus tapybos kūrinių 
parodą, o taip pat ir Jo 
paskaitą apie šio meto 
dailės meno problemas.

Dail. A. Elskus, gyve 
nąs New Yorke ir ten tu
rėjęs vitražų dirbtuvę, 
į Bostoną atvežė kelio
lika savo tapybos darbų 
ir pluoštą virtražų pie
šinių. Tai antras jo ap
silankymas Bostone kele- 
rių metų laikotarpy. An
dai jo drobes domi
navo uolos, abstrak
čiai traktuojama šalta 
medžiaga, o dabar jis 
kalba kitom varsom, ki
tokiom formom ir kito
kį tematika. Keletas dro
bių, kaip Dukters portre
tas, Mergaitė su gitara, 
Mergaitė raudonam fo
ne ir šokėja, rodo, kad 
dailinininkas atsigrįžta 
į žmogų. Ir tas atsigrį- 
žimas tuo tarpu yra švel
nus, jautrus, lyriškas. 
Akriliniai dažai A. Els
kaus drobėse įgyja ne
paprastą subtilumą, su
skamba lyg akvarelė. Ir

GRANDINĖLĖ ŠOKS NEW YORKE

• REZISTENCIJA. R. 
Spalis, Romanas. 430 psl. 
Išleido Viltis. Kaina $6.00.

• LITHUANIA 700 
YEARS. Redagavo dr. A. 
Gerutis. Anglų kalboje. 476 
psl. didelio formato. Išleido 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondas. Kaina $12.00.

• Aloyzas Baronas, DIE
NA PRIE EŽERO. Pieši
niai Nijolės Vedegytės-Pa- 
lubinskienės. Išleido Terra 
(3237 W. 63rd St„ Chica
go, III. 60629). Knyga di
delio formato, kietai įrišta, 
spalvotomis iliustracijomis, 
40 psl., kaina 3 dol.

‘Laisvės Žiburys' — 
lietuvių radijas New Yor
ke — nei pražiopso, nei 
pameluoja. Kas tik yra 
gera ir vertinga lietuviš
kame pasaulyje, o jau 
ypač jei kas kopia į vir
šūnę ar eina kalnynu — 
žiūrėk, tas jau ir atsi
duria 'Laisvės Žiburio' 
švieson. Tada, tada su
žino didysis New Yorkas 
išgirsta ir tolimos apy
linkės, kaimyninės vals
tijos apie tai kas nema
tyta, negirdėta, nežino- 
ta._

Šiuo metu 'Laisvės Ži
burys' įžengė į savo bu
vimo 5-uosius metus ir 
va, savo visuomeninę tar
nybą praturtina dar vie
na naujove. LŽ vedėjas 
Romas Kezys, laikyda
masis tradicijos vieną 
kartą metuose sukurti 
ypatingesnį įvykį, savo 
akilumu sugriebė pasi
taikiusią labai gerąpro- 
gą. Jis pakvietė į New 
Yorką spektakliui C leve- 
landė esantį tautinių šo
kių atžalyną - ansamblį 
Grandinėlę, kuri tik ką 
neseniai skambiai su
žvangėjo eilėj didelių 
miestų. Be paties Cleve 
lando, miestai Chicago, 
Philadelphia, Detroitas, 
Pittsburghas, Washing- 
tonas ir net Kanados To
rontas, t.y. tų miestų lie
tuviai buvo sujungti į di
delę džiaugsmo grandi
nę. Tame džiaugsme 
žmonės Grandinėlę gy
rė, o prie tokio tuo an
sambliu pasigėrėjimo 
bus gera proga prisijung
ti ir newjorkiečiams šių 
metų balandžio 4 d. Tą 
dieną 7 vai. vakare tik 
neseniai pastatytos 
Christ the King High 

School erdvioje teatra
linėje auditorijoje susi

tai buvo malonus atradi
mas šioj parodoj.

Dail. Vikt. Vizgirda, 
pristatydamas savo ko
legą Elskų, parodą pra
tęsė, ekrano drobėj pa
rodydamas visą eilę 
Vyt. K. Jonyno, A. Va- 
leškos ir Alb. Elskaus 
vitražų. Pastarojo pa
rodyta daugiausia dar
bų (kai kurie jų ištisos 
vitražų sienos), pasižy
minčių spalvų harmoni
ja, piešinio elegancija, 
savaimingu erdvės išgy
venimu. Tie A. Elskaus 
darbai puošia amerikie
čių šventoves ir viešą
sias įstaigas.

Dabar, kai beveik visų 
mūsų menų kritiką už
gožė apsišaukėliai ir di
letantai, dail. Vikt. Viz
girdos žodis apie A. Eis. 
kaus darbus išsiskyrė 
savo profesionališkumu 
ir kompetencija, taik
liais žinovo apibūdini
mais bei paaiškinimais. 
Ir tai sudarė patrauklų 
įvadą į paties dail. Alb. 
Elskaus pasisakymą.

Dail. A. Elskus yra 
originalus kalbėtojas, tu
rįs kąpasakyti, neabejo
tinai sugebąs savo klau
sytojus įtaigoti. Savo pas - 
kaitą šį kartą jis pradė
jo klausimais: "Kaip aš 
žiūriu į kito dailininko 
paveikslą? Kaip aš žiū
riu į savo tapytą paveiks
lą?" Tai, be abejonės, 
yra klausimai, kuriuos 
stato sau (ar turėtų sta- 

rinkusiai publikai Gran
dinėlė pasirodys savoj 
didybėje ir grožyje su 
mūsų tautinių šokių py
ne naujai sukurta, iki 
šiol nematytai ir atlie
kama.

Nuo pasisveikinimo su 
žiūrovais šokiu "Kepu
rinė" iki "Jaunimo žai
dimo" ir nuo šokio "Tryp
tinio" iki "Greitpolkė" 
— tai bus ne apie 20 at
skirų tautinių šokių, o 
tik dviejų dalių vientisi
nis spektaklis, praeinąs 
žiūrovams žingeidume, 
įdomume, o su tuo ir 
smagume.

Gautomis žiniomis, 
Grandinėlė duos New 
Yorkui programą stiprią 
ir, būtent, tą pačią suku
ria šis šokių ansamblis 
vyks į Pietų Ameriką. 
Tuo būdu New Yorke 
spektaklis — yra Gran
dinėlei tramplynas į pa
sirodymą nebe vien lie 
tuviams bet ir kitatau
čiams plačiame pasau
lyje. įdomu bus, kai 
Grandinėlė sužvangės 
šokiais lietuviškai, o ją 
supras ir ne lietuviai.

Balandžio 4-oji, t.y. 
šeštadienis bus pilna to 
žodžio prasme jaunatvės 
diena New Yorke. Po 
spektaklio yra numaty
tas linksma vakaris Mas- 
petho parapijos salėje, 
kur ansambliečiai galės 
susitikti su newjorkie- 
čiais bendram šokiui, 
bendrai dainai, o ir po
kalbiams meiliais žode
liais. Visiems gros ir 
vėlgi jaunimo, tik jau da
bar Worcesterio, orkest
ras — šokiams su paki
lia nuotaika — be nuo
vargio, iki dainos "iš ry 
tų-rytelių saulutė tekė
jo"...

A. Diržys 

tyti) kiekvienas dailės 
meno parodos lankyto
jas. Prelegentas pasisa
kė, kad neseniai New Yor
ke jis aplankė vieną dai
lės kūrinių parodą, kė
lė sau šį klausimą, ieš
kojo atsakymo, bet nei 
vienas parodos ekspo
natas jam nepadėjo to at 
sakymo rasti. Ir tai esąs 
liūdnas vaizdas dabar
ties meno gyvenime. 
Žmogus įsibėgėjo, įsilė
kė, kaž kur be atodairos 
skuba, o paskui tą mi
nios gaivalą skubą ir dai
lininkai, nesuspėdami gy
venimo dramos apčiuop
ti. Gal dėl to iš mūsų die
nų dailininko drobių pra
dingo žmogus. Jei dėl vie 
no ar kito nūdieninio tapy 
tojo darbų pareikši abe
jonių, netrukus gausi at
sakymą: "Ar skaitei va
karykštį laikraštį? Jei 
neskaitei, tai esi atsili
kęs nuo meno gyvenimo, 
nieko apie dailės kūrybą 
neišmanai"...

Atsiremdamas į meno 
istoriją, dail. A. Elskus 
kėlė viltį, kad meno kri
terijų maišatis prading- 
sianti, kad susidarysią 
pastovesni dailės meno 
kriterijai, kad dailininkų 
drobėsna sugrįšiąs ir 
žmogus.

Klausytojų šiame Kul
tūros klubo susirinkime 
buvo pilnutėlė salė. Dail. 
A. Elskui daug klausimų 
jie neištarė, bet už pas
kaitą karštai paplojo.

Šio susirinkimo pro
grama buvo tikrai tirš
ta. Nežiūrint to, viskas 
sukosi lengvai ir sklan
džiai, kaip gerai ištepti 
vežimo ratai, nes, pro
gramai vadovaudamas, 
ir šį kartą puikiai dirbo 
klubo pirmininkąs inž. 
Česl. Mickūnas.

Kitas klubo susirinki
mas įvyks Internaciona
linio Instituto patalpose 
balandžio 25 d. vakare. 
Prelegentė bus dr. Elo
na Marijošiūtė-Vaišnie- 
nė iš New Haven'o, Conn.

(t.st.)

RELIGINĖS 

MUZIKOS 
KONCERTAS

Kur nepakyla darbš
ti žmogaus ranka, jo 
stropumas ir išmany
mas — laukas pavirsta 
mirusiom mariom. Bos
tonas, nuo seno garsė
jęs geru lietuvių chori
niu dainavimu, vis turė
jęs kelis chorus, šiuo 
metu teturi tik vieną ir 
tą patį negausų šv. Pet
ro parapijos chorą. Jo 
vadovas — komp. Jer. 
Kačinskas, dar vis ne- 
pasiduodąs laiko nuotai
koms, kasmet parengia 
porą koncertų: vieną pa 
saulietinės muzikos, o 
gavėnios metu religinės 
muzikos koncertą (tas 
pats choras kiekvieną 
sekmadienį gieda šv. 
Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje, kas irgi va
dovui atima nemaža lai
ko). Viena, kas gali žmo 
gų stebinti tai faktas, 
kad net ir toks prityręs 
ir talentingas chormeis
teris koks yra komp. 
Jer. Kačinskas, nūdien 
jau nepajėgia gausesnio 
bei balsingesnio choro 
sudaryti, giedojiman 
bei dainaviman patvares
nio būrio žmonių įtrauk
ti. Kas be ko, tautiečiai
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Dr. Milda ir dr. Stasys Budriai su dail. Aldona Labokiene prie z
jos paveikslo. V. Kasnidno nuotrauka

DR. A. LABOKIENE RUOŠIASI 
PARODAI

Saulė virš Chicagos 
didmiesčio ir virš pil- 

dabar turi "smagesnių" 
užsiėmimų, negu parei
ga savai bendruomenei, 
savai muzikai ir tarpusa- 
viam susiklausymui...

Šių metų gavėninis re 
Ilginės muzikos koncer
tas buvo surengtas kovo 
15 d. 3 vai. po pietų šv. 
Petro liet, parapijos baž
nyčioje, turinčioje itin 
gerą akustinį skambėji
mą. Koncerto programa 
buvo įvairi, apmąstyta ir 
rūpestingai parengta. V. 
Otto Intradą ir H. Schu- 
etz'o Antifoną Nr. 1 pa
grojo Berklee Muzikos 
mokyklos varinių instru 
menių ansamblis — ke
turios triūbos ir keturi 
trombonai (jau keleri me
tai komp. Jer Kačins
kas toj mokykloj dėsto 
dirigavimą); solistas St. 
Liepas, dr. Vyt. Vasyliū 
no vargonais palydimas 
pagiedojo A. Stradellos 
Viešpatie mano, L.v. 
Beehtoveno Sanctus, P. 
Čaikovskio Legendą apie 
vaikelį Jėzų ir T. Du- 
bois Ketvirtą žodį iš Sep 
tyniu Kristaus žodžių 
ant kryžiaus; dr. Vytenis 
Vasyliūnas gera techni
ka, atskleisdamas aps
tą spalvų, vargonais pa
grojo F. Mendelssohn'o 
-Bartholdy Sonatą No. 6 
D. Minor; šv. Petro para
pijos choras, sustiprin
tas kai kurių amerikie
čių muzikų (teko paste
bėti šiame koncerte gie
dantį mūsų bičiulįkomp. 
J. Bavicchi), pagiedojo 
R. Bobbitt'oCredo (trum
pą solo įtarpą atliko so
listė Madeline Emerson) 
ir G. Verdi Stabat Mater.' 
Abu kūriniai savo forma 
yra sudėtingi ir gana sun
kūs, abu praskambėjo ga
na švariai ir su pakanka
ma jėga. Koncerto vyr. 
vadovas ir chormeiste
ris komp. Jer. Kačins
kas, kaip paprastai savo 
uždavinį atliko su atsidė 
jimu, patyrimu ir rūpes
tingumu.

Sv. Petro parapijos 
klebonas kun. A. Baltra- 
šūnas, puikus lietuvis ir 
išmintingas ganytojas, 
atskiru žodžiu padėkojo 
koncertantams už su
rengtą koncertą, padė
kojo ir visiems į jį at
silankiusiems. Deja,pas- 
tarieji sutilpo tik pusėj 
nedidelės bažnyčios. Ar 
tai irgi nėra ženklas, kad 
mes pakniobstom bėgam 
į begarsę mirusią dyku
mą? Na, pažiūrėsim kaip 
tokio pobūdžio koncertas 
atrodys kitų metų gavė
nią...

Koncertui pasibaigus, 
choro bei koncerto pro
gramos dalyviai salėje 
po bažnyčia, buvo pavai
šinti kava ir užkan
džiais. St.S. 

kų Michigano ežero ban
gų. Spinduliai žaidžia 
per stiklines dangorai
žio sienas. Jų pilna iš- 
taikingame daktarų Mil
dos ir Stasio Budrių gy
venamajame bute. Sienų 
dekoracijos pakeistos. 
Jas puošia nauji paveiks
lai — dail. Aldonos La- 
bokienės kūriniai.

Žmonių daug. Svečiuo
jasi, vaišinasi ir visų 
esančiųjų pasikalbėjimo 
tema viena: menas, dai
lė, tapyba, grafika. Dai
lininkės : Bronė Jamei- 
kienė, Magdelena Stan
kūnienė ir Aldona Labo- 
kienė svečių tarpe. Tre
čioji yra susidomėjimo 
centre.

Šis popietis skirtas su 
sipažinti su dr. Aldonos 
Labokienės kūrybos dar 
bais.

Grupinėse parodose ji 
dažnai pasirodo tiek ame 
rikiečių, tiek lietuvių 
surengtose.

Yra laimėjusi kelias 
pirmąsias premijas. Dai
lę studijavo dail. Povilo 
Kaupo, dail. Viktoro Pet
ravičiaus dailės studijo
se, jas tęsė kolegijose. 
Studijuoja meną toliau 
ir ruošiasi pirmajai in
dividualinei parodai, ku
ri po metų bus surengta 
Čiurlionio meno galeri
joje, naujose patalpose.

Gydytojas ir dailinin
kas. Koks ryšys tarp tų 
dviejų profesijų — buvo 
kita pasikalbėjimo tema. 
Būtų įdomu, kad dr. Al
dona Labokienė šiomis 
mintimis plačiau pasi
dalinu. Su menu rišasi 
jausmingumas ir gydy
tojui tai didelė dovana. 
Juk žmogus — grožio kū
rinys ir jo vidinis gyve
nimas atsiveria gražiau
siomis spalvomis, kas 
taip ryšku dailės darbuo
se.

Meno studijoms reikia 
daug laiko, o tų laisvalai
kio valandų neperdau- 
giausia. Tada pradedi 
taupyti minutes ir jas 
skirti menui. Planinga
me 24 valandų laikotar
pyje daug ko gali pasiek 
ti. Dažų spalvos taip grei 
tai nedžiflsta, jos laukia 
kūrėją skubantį dienos 
kelyje.

Dail. Aldona Labokie
nė mėgsta grafiką ir 
tapybą. Ir jos visi turi
mi darbai padalinti pu
siau. Tiek baltų ir juo
dų spalvų dailės kūri
niai, tiek abstraktiniai 
— išbaigti gilia minti
mi. Kai kur jaučiami 
žmogaus skausmingi iš
gyvenimai, kai kur išsi
skleidžia pavasario sau
lės spinduliai.

Tai pirmoji gražioji 
dailės popietė. O kad jų 
būtų daugiau.

Vytautas Kasniūnas
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ninkas dr. V, Ramanauskas, dešinėje Irena Šatkauskienė,
Kongresmanas Donald Lukens kalba Lietuvių konservatorių klubo susirinkime. Kairėje klubo pirmi- 

V. Pliodžinsko nuotrauka

KONGRESMANAS LUKENS PAS 

LIETUVIUS KONSERVATORIUS
Kongresmanas Donald E. 

Lukens yra palyginamai 
jaunas žmogus — jis dar 
nėra sulaukęs 40 metu am
žiaus —, o jo vardas jau 
žinomas visoje Amerikoje. 
Žinoma, tai ne Didžiosios 
Britanijos Pitt’as Jaunes

nysis, kuris vos 23 metų 
amžiaus jau buvo Didžio
sios Britanijos ministeriu 
pirmininku. Tačiau Lukens 
atveju įsidėmėtina tai, kad 
prieš penkerius metus nei 
jo šeima, nei jis pats beveik 
niekam nebuvo žinomi, o

Lietuvių Konservatorių Klubo narės su respublikonų kandidatu j 
Ohio gubernatorius kongresmanu Donald Lukens. Iš kairės: G. Be- 
nešittnienė, kongresmanas Donald Lukens, B. Smetonienė ir A. Raz- 
gaitienė. V. Pliodžinsko nuotrauka

DIE MAKERS 
TRYOUT 

BORING MILL 
PUNCH FINISHERS

58 HOUR WEEK 
LONG PROGRAM

ACTIVE TOLL & MFG. CO.
11785 FREUD DETROIT. MICH.

(313) VA 2-8900
(22-291

šiandien šis jaunas žmogus 
jau yra kandidatas į Ohio 
gubernatorius. Tai papras
tam ”kaimo berneliui” (ši
taip neoficialiai vadinamas 
kongresmanas Lukens) yra 
didelis pasisekimas. Tačiau 
svarbiausia gal yra tai, kad 
jaunas Lukens amžius ir 
dar jaunesnė jo išvaizda 
niekam nekrenta į akis: jis 
atrodo tinkamas savo už
imamai kongresmano ir sie
kiamai gubernatoriaus vie
tai.

Jo atsilankymas Lietuvių 
Konservatorių Klube kovo 
20 dieną, sutapo su klubo 
penkerių metų gyvavimo 
sukaktimi. Per tuos penke
rius metus Lietuvių Kon
servatorių Klubas Cleve- 
lande išvarė plačią darbo 
vagą tiek lietuvių, tiek 
amerikiečių tarpe. Jokia ki
ta organizacija nėra taip 
gyvai reagavusi į svarbes
nius lietuvių ir amerikiečių 
gyvenimo įvykius, kaip 
Lietuvių Konserv a t o r i ų 
Klubas. Paskutinių metų 
bėgyje klubo pareiškimą 
vadinamu Vietnamo žudy
nių klausimu pakartojo di
džioji Amerikos spauda, o 
lietuvių tarpe garsiai nuai
dėjo klubo reagavimas į iš 
Lietuvos atsiųsto kunigo 
Lidžio pastangas įsispraus
ti į Amerikos lietuvių gy
venimą. Kiek anksčiau. Lie
tuvių Konservatorių Klu
bas pasireiškė kaip vienas 
aktyviausių dr. Savojo kny
gos "Kova su Dievu Lietu
voje” platintoju.

Po oficialiosios klubo pro
gramos, kurioje kongres
manas Lukens išdėstė savo 
nuosaikų nusistatymą įvai
riais vidaus ir užsienio po
litikos klausimais, įvyko 
priėmimas dr. ir ponios 
Černeckių namuose, kuria
me, greta kongresmano Lu
kens, dalyvavo apie 50 ame- 
merikiečių ir lietuvių vei
kėjų. čia kongresmanas 
Lukens toliau dėstė savo 
mintis apie visiškos perga
lės būtinumą Vietname, 
apie vadinamo ginklų kont
rolės neprasmingumą ir 
reikalą nenusmerkti visos 
jaunuomenės už riaušių kė
limą, dėl kurių yra atsa
kingi svetimoms valstybės 
bedirbą specialistai — riau
šininkai, kurių dauguma 
nėra nė studentai, nė jau
nuoliai.

Lukenso viešnagė Cleve- 
lande buvo įdomus įvykis 
lietuvių gyvenime. Ne tiek 
tuo, kad žinomas amerikie
čių veikėjas priėmė palygi
namai mažos organizacijos 
kvietimą ir jos aplinkoje iš
buvo pusketvirtos valan
dos, bet ir tuo, kad publika 
buvo pasidalinusi maždaug 
pusiau, amerikiečiai skai
čiumi nežymiai viršijo lie
tuvius. Palyginamai didelis 
amerikiečių nuošimtis da
lyvauja ir kituose klubo su
sirinkimuose, kurie įvyksta 
vieną kartą j mėnesį — 
kiekvieną trečiąjį penkta
dienį. Visi klubos susirinki
mai vyksta modernioje 
Union Savings & Loan As- 
sociation salėje 5106 Wil- 
son Mills Road.

Julius Smetona

KRAUTUVĖS ATIDARYTOS MIESTE PENKTAD. 10 V. R. IKI 5:45 V. V.
SKYRIUOSE IKI 9:30 V. V. MES DUODAM IR KE1ČIAM EAGLE STAMPS

MAY’S BUDGET STORES
DOVVNSTAIRS

DIDELIS VELYKINIS 
PALTU 

IŠPARDAVIMAS

33
Šiaurės rytą Ohio didžiausias 
pasirinkimas naują 
pavasarinią paltą

Greitai! Pasinaudokite!
Didžiulis pasirinkimas naujausiu madų paltų

STILIAI: vienos ir dviejų eilių sagų • Įvairaus ilgio • Pasirinkimas • Edvvard- 
dians • Vilnonis audinys • Languoti.
SPALVOS: oranžinė • pilka • tamsiai mėlyna • balta • auksinė • kreminė 
• mėlyna.
DYDŽIAI: 8 iki 20; 14% iki 24%.

May’s Budget Store, Womens Coats visose septyniose krautuvėse.

IŠRINKO ATSTOVUS Į 
SLA SEIMĄ

Praeitą sekmadienį įvy
kusiame susirinkime 14-ta 
kuopa išrinko delegatus į 
SLA seimą: Vytautą ir No
rą Braziulius, Povilą ir po
nią Šukius, Marę Trainaus- 
kaitę, K. S. Karpių.

SLA Pild. Tarybos rin
kimuose balsų gavo: P. P. 
Dargis prezidentu — 20; 
Čaplikas viceprezidentu — 
18; A. Budreckis sekreto
rium — 23; Mikužiūtė iždi
ninkė — 19. Iždo globėjais: 
Bredes — 7, Milėriūtė — 
12. Sukauskas — 15, Adam
kus — 5. Daktaru kvotėju

1970 m. kovo 27 d.

dr. S. Biežis — 20.
"Grandinėlės” išvykai į 

P. Ameriką paremti pasky
rė 25 dol.

SLA 14 kuopa turi net 
apie 240 narių. Toks mažas 
skaičius balsavimuose paro
do, kad jau senesnio am
žiaus nariai negali j susi
rinkimus ateiti. (ksk)
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L.
^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
DAR GALIMA ĮTEIKTI 

AUKĄ
Negalėję savo aukos Lie

tuvos laisvinimo reikalams 
atiduoti Vasario 16 minėji
mo metu, prašomi pasiųsti 
Clevelando ALT’o skyriaus 
nariams P. Razgaičiui, 1276 
Eastwood Avė., Cleveland, 
Ohio 44124 arba A. Pautie- 
niui, 2733 East Overlook 
Rd., Cleveland, Ohio 44106.

ALT Clevelando 
Skyriaus Valdyba

n

PAVASARIO BALIUS
Atvelykio šeštadienį/ balandžio mėn. 4 d.,

Šv. Jurgio parapijos salėje įvyksta
Vysk. M. Valančiaus mokyklos tradicinis pavasario balius, 

kuriame programą išpildys ”AIDUČIŲ” mergaičių ansamblis, vado
vaujamas muz. Alice STEPHENS-STEPONAVIČIENĖS iš Chicagos.

Išpuoštoje salėje šokiams gros J. PAŽEMIO orkestras, šilta vakarienė ir 
kokteiliai. Pradžia 7 vai. vak.

Pakvietimus prašome rezervuoti ar įsigyti pas: V. Rociūną, tel. 524-3160;
K. Gaižuti, tel. 431-8722; J. Budrienę, tel. 238-4337; V. Nasvytj, tel. 631-0210;
L. Nagevičienę, tel. 845-4954, A. Neimanienę, tel. 486-4887; Br. Mainelienę, tel. 
692-1690 ir H. Stasą, tel. 486-2111.

KAINA 7 DOL. asmeniui. Jaunimui 3 DOL. Prašome sudaryti atskirus stalus po 
10 asmenų.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti pirmajame šių metų pavasario baliuje. Pavasa
riška nuotaika ir džiaugsmas bus visų svečių neatskiriama pokylio dalis.

Lituanistinės mokyklos tėvų komitetas

n

VĖL PAŠTAS VEIKIA..

PASIRUOŠIMAI 
POKYLIUI NAUJOS 
PARAPIJOS SALĖJE
C 1 e v e lando Kultūrinių 

Darželių Federacijos visuo
tinis susirinkimas kovo 19 
d. Cleveland-Sheraton vieš
butyje galutinai užgyrė 
rengimą naujos parapijos 
salėje Kultūrinių Darželių 
Federacijos dvimetinio ban
keto, balandžio 22 d., ku
riame bus įvesdinta naujo
ji federacijos valdyba se
kantiems dviems metams. 
Visų tautų atstovai ir at
stovės pasiėmė bilietus pla
tinti savo tautiečių tarpe.

S u p r a ntama, Lietuvių 
Kultūrinio Darželio valdy
ba ir banketo rengimo pir
mininkė pageidauja, kad 
tos pramogos vakare, kur 
kitataučius linksmins mū
sų Grandinėlė, dalyvautų 
kuo daugiausiai lietuvių, 
įvairių organizacijų atsto
vai, valdybos, profesionalai 
ir šiaip kas tik nori. Stalai 
po 8 asmenis, bet kviečiami 
ir pavieniai.

Bilietai po $3.50, reika
linga įsigyti iš anksto. Te- 
lefonuokit arba asmeniškai 
gausit iš rengimo komisi
jos pirmininkės R. Preme- 
neckienės, 871-4186, K. S. 
Karpiaus, 481-5135, ir Juo
zo Sadausko, 481-0693.

Aidučių ansamblis, kuris š.m. balandžio 4 d. atvyksta iš Chicagos ir išpildys meninę programą 
Vysk. M. Valančiaus mokyklos tradiciniame pavasario baliuje. Sfedi iš kairės: Gražina Bičiūnaitė, 
Ramutė Drūtytė, Margarita Lišauskaitė, Vaigalė Kavaliūnaitė ir Lilija Nastonaitė. Stovi: Jūratė Juo- 
zevičiūtė, Joana Drūtytė, Liucija Buivydaitė, Gražina Grybaitė, Živilė Numgaudaitė, Julija Jackevičiū
tė ir Nijolė Pračkaitė. Ansambliui vadovauja Alice Stephens-Steponavičienė.

Gražinos Bičiūnaitės nuotrauka

• LB I Apylinkės metinis 
susirinkimas įvyks š. m. 
balandžio 5 d., sekmadienį, 
Lietuvių Klubo viršutinėje 
salėje, 12 vai.

Darbotvarkėje; valdybos, 
iždininko ir kontrolės ko
misijos pranešimai, naujos 
valdybos ir kontrolės komi
sijos rinkimai, diskusijos

SUPERIOR 
SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 

INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Už įvairius taupymo certifikatus moka

Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 
$20,000.00.

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

didžiausias palūkanas.

SUPERIOR SAVINGS skyriai:

dėl pranešimų ir kiti eina- 
meji reikalai.

Metinio susirinkimo rin
kiminės komisijos pirmi
ninku pakviestas V. Knis- 
tautas. Jo adresas: 18224 
Landseer Rd., Cleveland, 
Ohio 44119. Tel. 481-5377. 
Visais rinkimų bei kandi
datų į valdybą ir kontrolės 
komisiją, prašome kreiptis 
į Ji-

• Vytautas ir Julija Stuo- 
giai persikėlė gyventi į 
Naujosios parapijos rajo
ną. Jų adresas: 17831 Hill- 
grove Rd., Cleveland, Ohio 
44119. Tel. 486-2387.

• Klevo sunkos festiva
lis, Chardon, Ohio, kasmet 
sutraukiąs minias turistų, 
šiais metais vėl dėmesio 
centre. CTS organizuoja ta 
proga pirmąją kelionę au
tobusais į šį festivalį ba
landžio 4 d. Autobusai iš 
Public Sųuare išvyks tarp 
10:30 ir 11 vai. ryto. Grįš 
atgal apie 5 vai. vak. Ke
lionė į abu galus suaugu
siam $3.00, vaikams iki 13 
metų amžiaus — $2.00. Bi
lietus galima iš anksto įsi
gyti CTS informacijos bu
delėje Public Sųuare;

• Harlem Globetrotters, 
garsioji krepšininkų ko
manda ,vėl atvyksta į Cle- 
velandą ir antradienį, kovo 
31 d., 8 vai. vak. žais Cleve
lando Arenoje, 3717 Euclid 
Avė. Bilietai nuo 4 iki 2 dol.

Jus džiaugsitės 
gyvenimu daugiau 
su Statė Savings

MĖNESINIU 
ČEKIU

Mes siusime Jums čekį se
kantį mėnesį — ir kiekvieną 
mėnesį — kol jūs pasakysite 
mums sustoti!

Tik investuokit $5,000 ar 
daugiau į Statė Savings tau
pymo certifikatus — Jūs už
dirbsite milžinišką 5.25% per 
metus, išmokamus Jums (ar 
kam kitam nurodytumėte) su 
MĖNESINIU ČEKIU.

(Atkelta iš 1 psl.) 
da prasidėjęs darbas pa
rodė, jog didelė dalis 
streikavusiųjų grįžo dar
ban, bet ne tiek, kiek vy
riausybė ir unijų vadai 
tikėjosi. Tada 2 vai. p. 
p. iš Baltųjų Rūmų per 
radiją ir televiziją praš
neko prez. R. Nixonas. 
Jis pripažino, jog pašto 
tarnautojai pagrįstai rei
kalauja atlyginimo page
rinimo ir tas bus pada
ryta, tačiau jų reikalavi
mai negali sutrukdyti le
galios vyriausybės užda
vinių vykdymo, ypatin
gai tokių gyvybiškai svar
bių kaip pašto tarnyba. 
Jai išjudinti tuo tarpu 
New Yorke, reikalui 
esant ir kitur, būsianti 
tuojau pat pasiųsta ka
riuomenė, kuri padėsian
ti tarnautojams, iki bū
siąs atstatytas norma
lus pašto veikimas.

Rami, šalta ir įtikinan
ti prez. Nixono kalba pa
veikė tai, kad pirmasis 
valstybės tarnautojų 
streikas JAV istorijoje 
palinko į pabaigą. Tatai 
patvirtino ir laiškanešių 
unijos prezidentas J.H. 
Rademacher, pirmadie
nį gavęs 500 telegramų 
iš įvairių vietovių. San
tykiu dešimt prieš vieną 
telegramos pasisakė už 
streiko baigimą.

Prez. Nixono įsakymu 
už keletos valandų New 
Yorke pasirodė kariuo
menės daliniai, kurie be 
jokio susidūrimo su 
streikuojančiais atvyko 
į pašto įstaigų būstines 
ir po vidurnakčio pradė
jo užsigulėjusio pašto 
skirstymą, paruošdami 
jį išnešiojimui ir išsiun

timui. Pirmasis uždavi
nys buvo pasirūpinti, kad 
pajudėtų vaistai ir kitos 
medicinos priemonės, to
liau socialinio draudi
mo, pensininkų, karo ve
teranų, kitų pašaipinin
kų ir pensijas gaunan
čių čekiai, Vietnamo ka 
rių laiškai ir siuntiniai, 
pagaliau vertybių popie
riai ir teisiniai dokumen
tai. Šių dalykų užsigulė 
jimas pašte skaudžiau
siai palietė viso JAV 
gyventojus.

Laikraštį atiduodant 
spausdinti, visame kraš
te padėtis atrodė tokia, 
kaip po praėjusios aud
ros. Pašto tarnautojai 
grįžo darban, bet kol už
sistovėjusi koresponden 
cija pasieks adresatus 
praeis kelios dienos ar 
net savaitės. Vyriausy
bės atstovai Washingto- 
ne pradėjo derybas 
su unijų vadais, bet mil
žiniškų nuostolių kraš - 
tui ir patirtų nemalonu
mų bei nepatogumų regu
liariais čekiais šelpia
mai varguomenei niekas 
neįvertins. Gal vienintė- 
liai, kurie pasidžiaugė 
šiuo streiku, buvo ka
riuomenėn šaukiamieji, 
kuriuos šaukimai pa
sieks paštu po savaitės 
ar keletos jų, bet tas 
džiaugsmas negalėjo il
gai trukti.

•BIČIŲ AVILIŲ skai
čius okup. Lietuvoje da
bar siekia 28.100. Dau
giausia jų Kėdainių, Kau
no ir šakių rajonų ūkiuo
se. Praėjusiais metais 
Lietuvoje sukurta 2300 
naujų bičių šeimų. (E)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

smulkmenom nemokamo 
patarnavimo!

4^
Skambinkit ar ■ INSURED1
ateikit pilnom

Stata 
Savings 

AND LOAN COMPANY

4065 Moyfield Rd., South Euclid
1 1623 Buckeye Rd., Cleveland 

30500 lake Shore Boulevard, Willow»ck

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

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
A t Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

V/ANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or 
IST CLASS SKILLED 

TOOL & DIE MAKERS 
Experienced in form tool & Machin- 
ery rebulding ability

AUTOMAT1C SCREW MACHINE 
SĖT U?

and operators and trainees.
For Acme, & Cone Automatics. 

Excellent fringe benefits, hourly rate. 
Steady employrnent. Full or part time. 

Southeast location 
BARMATIC PRODUCTS CO. 

13605 Union Avė.

CLEVELAND, O. <2I”>

• Petras Kudukis tiksliai 
ir tvarkingai užpildo 1N- 
COME TAX blankus, dirb
damas su Assoeiated Tax 
Service, adv. A. širvaičio 
įstaigoje 19451 Euclid Avė.

Norintieji pasinaudoti jo 
patarnavimu kreipiasi į jį: 
įstaigos telef. 692-1222; na
mų telef. 932-0959.

Darbo valandos šeštadie
niais nuo 10 iki 4 v. p. p., 
sekmadieniais nuo 1 iki 4 
v. p. p. Nuo kovo 30 d. kiek
vieną dieną nuo 10 iki 4 v. 
p. p. Velykų šeštadienį ir 
sekmadienį įstaiga bus už
daryta.

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

LIETUVOS KANKINIŲ 
KOPLYČIA

ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE, 
pasaulyje garsiausioje vietoje jau 

baigiama įruošti.
Kiekvienam lietuviui branginančiam savo tautos 
kankinių atminimą dera būti šio paminklo kūrėjų 

tarpe.

Šių metų liepos 7 dieną 
koplyčia bus dedikuota.

SAVO AUKĄ ATSIŲSKITE PRIEŠ KOPLYČIOS 
DEDIKACIJĄ.

Rašykite:
LITHUANIAN MĄRTYRS’ CHAPEL FUND

2701 W. 68 St., Chicago, III. 60629.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBAS 

6835 Superior Avė. Telef. 391-1 143
Cleveland, Ohio

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO (STAIGA 

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojui. 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

Cleveland, Ohio
6621 Edna Avenue 936 East 185th Street

361-1763 531-7770



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dirva praeitą trečiadie
nį, kovo 25 d., dėl vykusio 
pašto streiko neišėjo.

LTS TORONTO 
SKYRIAUS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
Lietuvių Tautinės Sąjun

gos Toronto skyriaus nariai 
kovo 15 d. buvo susirinkę 
Lietuvių Namuose aptarti 
įvairius mūsų visuomeni
niam gyvenime iškylančius 
reikalus.

Susirinkimą pradėjo pir
mininkas J. česėkas. Suda
rius prezidiumą, į kurį pir
mininku įėjo J. Jankaitis ir 
sekretorium — V. Petraitis 
toliau sekė pranešimai.

Valdybos vardu praneši
mą padarė pirm. J. česėkas 
nusakydamas kas buvo pa
daryta ir kokiais rūpesčiais 
buvo gyventa. Duota para
ma jaunimo ansambliui 
"Birbynė” 80 dol. kanklėms 
įsigyti.

Pr. Kvedaro diskusinis 
pranešimas apie didžiuosius 
mūsų parengimus sukėlė 
gana gyvas diskusijas. Į 
pastabą, kad Lietuvos klau
simu didžioji spauda yra 
šykšti ir mažai teparašo, 
buvo siūloma, kad tuo dau
giau turėtume susidomėti 
ii- pasirūpinti. Tarp dauge
lio studentų mes neturime 
nė vieno studijuojančio žur
nalistiką. O tai yra spraga, 
kurią reikia manyt, mes to
lei jausime, kolei neišsiau
ginsime savų žmonių.

Sumanymuose buvo ke
liama minėjimas Tumo- 
Vaižganto, pavasario išvy
kos, Liet. Enciklopedijos 
anglų kalba užsiprenume- 
ravimas ir kiti reikalai.

• Pietų Amerikos Lietu
vių Kongresas, kaip prane
ša LB Venezuelos CV pirm, 
inž. Vladas Venckus, jauni
mui pageidaujant, įvyks 
1971 m. vasario mėn.

• Rochestery gyvenan
čios birutietės Bronė Sala- 
džiuvienė, Stefanija Lior- 
monienė, Martyna žmuidzi. 
nienė, Ona Keibienė, Ona 
Cieminienė ir Emilija Nau- 
jokaitienė suaukojo po 5 
dol. Lietuvių Fondui buvu
sio prezidento žmonos a. a.
S. Smetonienės įamžinimui. 
Tai gražus pavyzdys ir ver
tas didelės pagarbos (rl)

Tautines srovės veikėjams, Korp! 

Neo-Lithuania filisteriams, Vilties 

Draugijos šimtininkams, ALEKSUI, 

BRONIUI ir KAZIUI SILIŪNAMS, 

bei jų šeimoms, brangiai motinai

ONAI SILIŪNIENEI 

Lietuvoje mirus, reiškiame gilią užuo

jautą

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

Mirus Lietuvoje jų motinai

ONAI SILIŪNIENEI, 
mano geriems prieteliams ALEKSUI, KAZIUI, 
BRONIUI SILIŪNAMS ir jų artimiesiems reiškiu 
širdingą užuojautą

Jonas Našliūnas

EVAKUACIJOS DIENOS 
PARADAS

Kasmet, kovo 17 d., So. 
Bostone yra rengiami di
džiuliai paradai, kuriuose 
dalyvauja vietinė vyriausy
bė, senatoriai ir kongres- 
nai (šiemet dalyvavo At
stovų Rūmų pirm. J. W. 
McCormack) iš Washing- 
tono, D. C., kariuomenės, 
policijos, gaisrininkų dali
niai, spalvingom unifor
mom aprengti įvairių mo
kyklų mokiniai, karo vete
ranai ir kt. organizacijos su 
savo vėliavom. Tai britų 
pasitraukimo iš Bostono 
prisiminimas, reikšmingos 
istorinės dienos minėjimas. 
Airiai prie to parado pri
jungė savo tautos patrono 
šv. Patriko šventę, tai da
bar ir tos iškilmės yra va
dinamos Evakuacijos ir šv. 
Patriko dienos paradu. Jis 
yra So. Bostono (nes čia 
įvyko lemiamasis mūšis su 
britais) kasmetinis pasidi
džiavimas.

Parado vyr. vadovą pa
prastai renka karo vetera
nai. šiemet ta garbė atite
ko lietuviui, St. Dariaus 
Posto nariui, Broniui M. 
Kontrimui. Pagal tradiciją, 
jo pagerbimas įvyko kovo 
14 d. Murray Hall’e, kur pa
grindinę kalbą pasakė gen. 
majoras Raymond G. Da- 
vis. Parado garsinime daly
vavo dar ir kitas lietuvis — 
ats. pulk. Edm. L. Ketvir
tis.

Šiemetinis paradas buvo 
gerai organizuotas, praėjo 
su dideliu pasisekimu, — 
taip rašo Bostono spauda, 
— tad ir mes nuoširdžiai 
sveikiname jo vyr. vadovą 
Br. M. Kontrimą.

• Magdalena Galdikienė 
yra pasiryžusi išleisti savo 
mirusio vyro, dail. Adomo 
Galdiko, monografiją. Mo
nografijos leidimo reikalus 
tvarkyti, jos prašomas, ap
siėmė kun. Leonardas An- 
driekus, OFM. Jam talkina 
dailininkai Viktoras Vizgir
dą, Aleksandra Kašubienė 
ir Telesforas Valius. Mono
grafija bus plačios apim
ties, anglų kalba ir pateiks 
kuo daugiausia spalvotų 
iliustracijų. Monografi jos 
tikslas — pagerbti dail. 
Adomą Galdiką ir su jo kū
ryba supažindinti pasaulį.

LILIJOS ŠUKYTES

1970 M. BALANDŽIO 5 D
SEKMADIENĮ, 7 VAL. VAKARE

smuiku palydės
Solistė LILIJA ŠUKYTE

ORCHESTRA H ALL,
220 South Michigan Avė., Chicagoje

STANLEY RITCHIE
(Associate Concertmaster, Metropolitan Opera Orchestra)

Bilietai (kainos: 4, 5, 6, 7 ir 8 dol.) parduodami MARGINIUOSE, 2511 W. 69 St., tel. PR 84585 ir Li- 
thuanian Foundation, 6643 So. Maplewood Avė., Chicago, tel. 778-2858. Anksčiau nupirkti bilietai galioja.

Koncerto pelnas skiriamas lietuvių kalbos dėstymo įvedimui — University of Chicago —1970 m. rudenį.
Rengia — LIETUVIŲ FONDAS

GEORGE POSELL — pianinu akompanuos

LILIJOS ŠUKYTĖS 
KONCERTAS

Š. m. balandžio 5 d., 7 
vai. p. p. Chicagoj, Orches
tra Hali, įvyksta New Yor- 
ko Metropolitan Operos so
listės Lilijos šukytės kon
certas. Koncerto pelnas ski
riamas paremti lietuvių kal
bos lektūros įvedimą Chica
gos Universitete. Dalyvau
dami koncerte ne tik išgir
sime iškilusios solistės Lili
jos šukytės dainos meną, 
bet kartu paremsime mūsų 
pastangas lietuvybę stip-J 
rinti.

Bilietai gaunami: Margi
niuose, 2511 W. 69th St., 
tel. 778-4585 ir Lietuvių 
Fonde, 6643 S. Maplewood 
Avė., telef. 778-2858.

• Lietuvių Fondo tradi
cinė vajaus vakarienė su 
menine programa įvyksta š. 
m. balandžio mėn. 19 d., 3 
vai. vakaro Chicagoje, Per- 
sonality Lodge banketų sa
lėje, 4740 So. Cicero Avė.

Chicagos ir apylinkių lie
tuviai ir organizacijos kvie
čiami vakarienės proga 
įstoti i Lietuviu Fondą ir- 

dalyvauti vakarienėje. Gali 
dalyvauti ir ne nariai. 
Jiems įėjimo auka $10.00. 
Vakarienei užsiregistruoti 
reikia ne vėliau kaip iki š. 
m. balandžio mėn. 15 d. Re
gistracijos bei informacijos 
reikalu kreiotis i LF būsti
ne, 6643 S. Maplewood Av., 
Chicago, III. 60629, telef. 
778-2852 arba pas vietos LF 
vajaus komitetus bei įgalio
tinius. (Sk)

NAUJI B. BUDRIONO 
MUZIKOS KURINIAI
Broniaus Budriūno kūri

niams leisti fondo naujai iš
leisti muzikos veikalai — 
giesmės chorui: 1) ”Į šven
tąją Motiną” — St. ir Pr. 
Žukauskų lėšomis, 2) "Ne
apleiski Mūsų” ir 3) "Vieš
paties Malda” — A. Bud- 
ginienės lėšomis, 4) "Mal
da” — Pr. Baltakio lėšomis.

Solo dainos: 5) "Miegu- 
žėlio Noriu” — E. ir J. 
Svvetikų lėšomis, 6) "Išaus 
Pavasariš” — dr. J. Jurgi
ta lėšomis, ir Broniaus Bud
riūno daina "Rise My Ring- 
įng Word” veikalui "The 
Baltic Story” — Baltic Fe- 
deration of Canada leidinys.

šios gaidos gaunamos ad
resu: B. B. K. L. Fondas, 
2620 Griffith Park Blvd., 
Los Angeles, Calif. 90039.

Venezuelos Lietuvių draugi
jos Chicagoje, valdybos pirmi
ninkas Kazys Ulevičius.

Chicagoje apsigyvenę iš 
Venezuelos atvykę lietuviai, 
apie 50 asmenų, buvo susi
rinkę Hollyvvoodo svetainė
je ir įsteigė Venezuelos lie
tuvių draugiją. Į valdybą 
išrinkti: pirm. Kazys Ule
vičius, Genė Baradienė, Ona 
Bundelienė, Antanas Gegu
žis, Valerijonas Pocius, 
Aleksas Baradas ir Jurgis 
Žilinskas.

Šios draugijos tikslas bus 
palaikyti ryšį su Venezuelos 
lietuviais ir padėti, norin
tiems iš ten emigruoti, čia 
susirasti darbą ir butą.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
OPERA stato G. Verdi pro
logo ir 4 v. operą "Likimo 
galia”. Premjera — 1970. 
4. 18 d., 7:30 vai. vak. Kiti 
spektakliai: 1970. 4. 19 d., 4 
vai. popiet, 1970. 4. 25 d., 
7:30 vai. vak. ir 1970. 4. 26 
d., 2:30 vai. popiet. Bilietai 
gaunami Marginiuose, 2511 
West 69 St., Chicago. Dar
bo valandos: pirm., ketv. 
9-8 vai., antr., treč., penkt. 
ir šešt. 9-6 vai., sekm. 10-1 
vai. Bilietus užsakant paš
tu siųsti čekį, nurodant da
tas ir kainas: Mr. Pr. Naris, 
6538 So. Washtenaw Avė., 
Chicago, III. 60629. Bilietų 
kainos: Parteris — $8.00, 
$6.50, $5.00; Balkonas — 
$7.00, $5.00, $300. Premje
rai bilietai vienu doleriu 
brangesni. Spektakliai vyk
sta Marijos A. M. auditori
joje, Chicagoje.

HELP WANTED MALĖ
WANTED IMMEDIATELY 

IST CLASS SKILLED 
MOLD MAKĘRS

For Plautie Molds & Dic Cast. Stea- 
dy day work. & fringe benefits.

K R MOLD INC.
1 733 1 Dean. Delroit, Mich.

(313) 368-1665
(22-28)

ATSIŲSTA PAMINĖTI
• Aidai Nr. 2 (1970 m. 

vasaris). Mėnesinis kultū
ros žurnalas. Redaguoja dr. 
Juozas Girnius, 27 Juliette 
St., Boston, Mass. 02122.

• Laiškai Lietuviams Nr. 
2 (1970 m. vasaris). Religi
nės ir tautinės kultūros mė
nesinis žurnalas. Leidžia 
Tėvai Jėzuitai. Redaguoja 
Tėv. J. Vaišnys, S. J., 2345 
W. 56th St., Chicago, III. 
60636.

• Eglutė. Vasario mėn. 
numeris. Leidžia N. P. M. 
Seserys, Putnam, Ionn. 
Kaina metams 5 dol.

• "Pirmieji žingsniai", 
Kr. Donelaičio lit. mokyk
los mokinių laikraštėlio nr. 
3. Laikraštėlio 28 puslapius 
užpildo iliustracijomis ir 
rašiniais patys mokiniai.

• LITUANUS, Nr. 3 
(1969). The Lithuanian 
Quarterly. Editors: Anta
nas Klimas, University of 
Rochester; Ignas K. Skrup- 
stelis, University of S. Ca- 
rolina, Columbia S. C. Edi- 
tor Staff: Jonas Bagdonas, 
Managing Editor; Jonas 
Kučėnas, Business Mana- 
ger; Zina Morkūnas, Tech- 
nical Editor.

Metinė prenumerata $5. 
Redakcijos ir administraci
jos adresas: Lituanus, P.
O. Box 9318, Chicago, III. 
60690.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS S-GOS 
CHICAGOS SKYRIUS RENGIA

PAVASARIO BALIŲ,
š. m. balandžio mėn. 11 d., 

7:30 vai. vak., šeštadienį, 
DARIAUS-GIRĖNO SALĖJE, 

4416 So. Western Avė.

GROS KORP! NEO-LITHUANIA ORKESTRAS.

BUS MENINĖ PROGRAMĖLĖ. VEIKS BUFETAS.

Bilietų kainos su maistu: suaugusiems — $5.00, 
studentams — $4.00.

Skyriaus nariai ir visuomenė kviečiama šiame 
baliuje dalyvauti.

DĖL STALIUKŲ PRAŠOM KREIPTIS PAS
p. E. Matulienę, 2022 W. 51 St., Chicago, III. 

60309, telef. PR 8-4236.

AUKOS DIRVAI
V. Katkus, Detroit ........  2.00
V. Bankauskas, Chicago 2.00
J. Prelbys, Detroit ....... 2.00
J. Cesėkas, Toronto ...... 1.00
A. Plioplys, Toronto ....... L00
J. Jurkus, Rochester ...... 2.00
K. Černius, Chicago........ 2.00
P. Lanys, Elizabeth..........5.00
V. Žebertavičlus, Detroit 2.00 
H. Misliauskas, Drexel.... 2.00 
G. Dragūnas, Phila.............. 2.00
P. Kersis, Peninsula........ 2.00
Philadelphijos - Pietinės

N.J. Jub. Metų k-tas .. 35.00
A. Rugys, Paterson..........2.00
T. Palionis, Madison....... 5.00 
F. Mackus, Cleveland.......2.00
P. Mikšys, Cleveland.......2.00
J. Tautvilą, Gary................ 2.00

J. Žmuidzinas, 12.00
S. Ankudas, Baltinio re......2.00
E. Augustaitis, Chicago ....2.00
J. Nesavas, Detroit.............2.00
B. Nemickas, Maspeth........ 7.00
A. Jonkutė, Chicago............2.00
V. Misiūnas, Elizabeth.......5.00
V. Vijeikis, Chicago......... 25.00
J. Mačiulis, Cleveland........7.00
L. Kezenius, Cleveland.......5.00
J. Petrauskas,

St. Petersburg............. 2.00
S. Tallat-Kelpša,

Baltimore.....................3.00
K. Bertulis, Chicago.......... 2.00
A. Verbickas, Chicago........2.00
B. Vasys, Cicero................ 2.00
F. Tallat-Kelpša, Chicago 3.00
J. Šidagis, Detroit.............. 2.00
S. Petrulis, Omaha............. 2.00
A. Plepys, VVarren.............. 2.00
J. Lipnis, Cleveland............3.00
L. Almario, Lockport......... 2.00

Visiems aukojusiems Dir
va nuoširdžiai dėkoja.
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