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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DEMONSTRACIJOS
jų REIKŠME JAV GYVENIME IR

Jei patikėti spaudos 
pranešimams beveik pu
sė milijono ar kiek ma
žiau žmonių dalyvavo 
praėjusio sekmadienio 
demonstracijoje Wa- 
shingtone D.C. Tai gana 
įspūdingas skaičius, 
ypač turint galvoje, kad 
didelė dalis demonstran

Rusai Baltijos kraštuose
sunaikino 600,000 žmonių

Danų dienraštis Ko
penhagoje, "Berlingske 
Tidende" š.m. vasario 
22 laidoje paskelbė įsi
dėmėtiną straipsnį, "Pa
mirštieji kraštai". Da
nų laikraštis pabrėžia, 
kad neseniai įvykusios 
bylos, nukreiptos prieš 
Baltijos kraštų žydus, 
atkreipė Vakarų dėme
sį, tiksliau — priminė, 
jog tie kraštai turį blogą 
sąžinę Baltijos valsty
bių atžvilgiu. Esą, fak
tas, kad Vakarų pasaulis 
pirmoje eilėje — JAV- 
bės niekuomet nėra pri
pažinęs sovietų įvykdy
tos Baltijos kraštų okupa
cijos, tai — labai menka 
paguoda tiems kraš
tams.

Laikraštis primena 
Baltijos valstybių praei 
ties bruožus, buvusias 
bolševikų ir nacių oku
pacijas, nuo 1944 m. vėl 
atgaivintą sovietų okupa
ciją, nurodo į masinius 
išvežimus Baltijos kraš
tuose ir pažymi:rusams 
vėl tuose kraštuose įsi
galėjus, gyvenimo lygis 
nukrito ligi rusiškojo lyg
mens ir visose gyvenimo 
srityse pradėta smar
kus rusinimo vyksmas.

Kopenhagos dienraš
tis teigia, kad antrajam 
pasauliniam karui pasi
baigus Latvijos gyvento
jų tarpe 85 proc. buvo 
latviai, tuo tarpu šiuo me
tu latvių gyventojų beliko 
80 proc. Sostinėje Rygo
je dabar gyventojų daugu
mą sudaro ne latviai, bet 
— rusai.

Laikraštis pateikia ir 
žinių apie Baltijos kraš
tuose vykdytą ir dar tebe- 
pastebimą pasipriešini
mo prieš okupantą judėji
mą. Esą, rusai per 30 me
tų Baltijos kraštuose su
naikino daugiau kaip 600, 
000 gyventojų. Daug lais
vės kovotojų atsidūrė pri
verčiamo darbo stovyklo
se.

Likraštis nurodo į vie
ną Potmos darbo stovyk
los kalinių, latvių kalbi
ninką Viktors Kalninš. 
Nors Kalninš dar 1962 m. 
buvo nuteistas už prieš- 
rusiškų leidinių platini
mą, 10 metų bausme dar
bo stovykloje, tačiau jis 
dar nesąs palaužtas dva
siniai. Jis, protestuoda
mas prieš elgesį su juo 
stovykloje, jau kelis kar
tus buvo paskelbęs bado 
streiką.

Jo laiško, pasiųsto ru
sų įstaigoms, turinys pa
siekė ir Vakarus. Jis kai-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

tų turėjo bent nujausti, 
kad praktiškai jie pade
da priešui be jokios nau
dos JAV.

Kad amerikiečiams 
Vietnamo karas yra 
įkyrėjęs, tai žinoma ir 

tina sovietus, įsteigus 
priverčiamo darbo sto
vyklas, kuriose kenčia 
milijonai. Jei laimingie
siems pavyksta iš tų sto
vyklų išeiti, jie daugiau 
panašūs ne įžmones,bet 
į šešėlius. Kaliniai sto
vyklose priversti badau
ti ir kęsti pažeminimą. 
Šios stovyklos panašios 
į nacių laikmečiu Vokie - 
tijoje buvusias. Jose jau 
išnyko, Stalinui mirus, 
1953 metais, buvusios pa
gerintos sąlygos.

Danų laikraštis paste
bi, kad Baltijos kraštų 
gyventojų kova prieš oku
pantą žymiai sunkesnė, 
jei palyginti su buvusia 
Danijos gyventojų kova 
prieš nacius, antrojo 
pas. karo metu. Estai, 
latviai ir lietuviai tegali 
tikėtis sulauksią nepri
klausomybės tik didelio 
karo ar revoliucijos Ru - 
sijoje, keliu.

Taip, baigia laikraštis 
geležinė uždanga yra nu
sileidusi anapus Balti
jos kraštų. Kartas nuo 
karto apie gyvenimą ten, 
Danijoje paskelbiami 
straipsniai, kuriuose gy
venimas nuspalvintas 
gražia spalva ir jų auto
riai (Erik ir Hans Jen- 
sen) tepaskelbė tai, ką 
jiems parodė tų kraštų 
vadovai. Tai straipsniai, 
sovietinės propagandos 
persunkti.

Tačiau, jei kam nors 
pavyksta mesti žvilgsnį 
anapus "fasado” tai jau 
niekam neliks abejojimų 
dėl gyvenimo, su kuriuo 
susidūrė nelaimingieji, 
pavergtieji gyventojai.

(E)

Brežnevo košmaras...

POLITIKOJE
be demonstracijų. Dėlto 
sunku nepatikėti prezi
dentui Nixonui, kad ir jis 
nori baigti tą karą, nes 
to reikalauja jo paties 
perrinkimo interesai. 
Skirtumas tarp demons - 
trantų ir administraci
jos tėra tik toks, kad ad
ministracija nori baigti 
tą karą su šiokia tokia 
nauda ar bent galimai ma
žesniais nuostoliais
Jungtinėm Amerikos
Valstybėm, tuo tarpu de
monstrantai nori karą 
baigti tuojau, neviešai 
vildamiesi, kad tuo bū
du nutraukus karo veiks
mus, Pietų Vietname įsi
galės komunizmas ir iš 
viso JAV pozicijos visa
me pasaulyje labai su
silpnėtų.

Šioje vietoje galima bū
tų pradėti ginčą, kad ne 
visi demonstrantai to šie - 
kia, dauguma jų nofi tik 
baigti karą kitais sume
timais, pradedant huma
niškais ir baigiant noru 
karui leidžiamas lėšas 
sunaudoti kitiems nau
dingesni ems tikslams. 
Be to, ir eilė senatorių 
ir kongresmanųdemons
tracijų proga pasisakė 
prieš tą karą. Tai žino
ma, tiesa.

Tačiau tiesa yra ir 
tai, kad demonstracijų 
rengėjais buvo dvi kai
riųjų grupės, kurios sie
kia sugriauti esamą JAV 
tvarką, vietoje jos trokš
damos ką nors panašaus 
į Sovietijos, Raud. Kini
jos ar Kubos santvarką. 
Viena iš tų rengėjų vadi
nasi Naional Peace 
Coalition, kita Peoples 
Coalition for Peace and 
Justice. National Coali
tion yra vadovaujama 
"senosios kairės” komu
nistų - trockistų. Pe
oples Coalition yra dau
giau anarchistų vadovy
bėje.

Pirmoji organizacija 
s avinas i sau kreditą už 
sekmadienio demonstra
cijas, kurios praėjo dau
giau ar mažiau tvarkin
gai, "liaudies koalicija" 
žada šią ir kitą savaitę 
griebtis griežtesnių prie
monių pagal jos vado 
Rennie Davis šūkį: "Jei 
vyriausybė nesustabdys

Plieno vyrijos CIevelande iškilmingoje sueigoje arch. Edvardui Kersnauskui buvo uždėtos spalvos. 
Nuotraukoje viršuje prie stalo Clevelando vyrijos vadas inž. R. Kudukis. Priešais stovi: inž. Jaunutis 
Nasvytis, arch. Edvardas Kersnauskas ir inž. Donatas Iešmantas. Apačioje vyrijos nariai ir svečiai 
sueigoje. Pirmoje eilėje sėdi: inž. R. Bublys, dr. Alg. Nasvytis ir dr. A. Matulionis.

J. Gar los nuotraukos

karo, liaudis sustabdys 
vyriausybę”. (Tas Ren- 
nie Davis yra nubaustas 
5 metams kalėjimo už 
riaušių per 1968 m. de
mokratų konvenciją Chi
cagoje kėlimo sąmoks
lą.)

Kaip minėjom tūli de
monstrantai gali aiškin
tis, kad jų dalyvavimas 
nėra pritarimas rengė
jų tikslams ar ideologi. 
jai, bet tik protestas 
prieš karą. Jie dalyvautų 
ir kitų rengiamuose pro
testo aktuose, net ir de
mokratų ar respubliko
nų, kurių tarpe, kaip ži
nia, yra labai aršių šio 
karo priešininkų, net ga
li sakyti, kad ko ko, bet 
karo šalininkų neliko. 
Jei tačiau tie kiti demons - 
tracijų nerengia, jie da
lyvauja tų, kurie rengia.

Tai tačiau labai sun
ku suprasti žmonėms,ku
rie užaugo griežto reži
mo kraštuose. Net ir il-

(Nukelta į 2 psl.)

PLIENO VYRIJAI
40 METU

Clevelando plieniečiai 
balandžio 24 d. paminė
jo Plieno Vyrijos 40 m. 
organizacijos sukaktį. Į 
Čiurlionio Ansamblio pa
talpas susirinko gražus 
būrelis svečių, jų tar
pe buvo nemažai studen
tų ir svečių iš Chica
gos.

Minėjimą pravedė da
bartinis plieniečių va
das inž. R. Kudukis. Nau
jais nariais buvo priim
ti arch. E. Kersnauskas 
ir inž. G. Butkus. Inž.
G. Butkui susirgus, spal
vos su gražiomis tradi
cijomis buvo įteiktos tik 
arch. Kersnauskui. Po 
sveikinimų buvo tradici
nis alutis, kuriame gy
vai reiškėsi mūsų jauni
mas — studentai. Alutis 
praėjo labai jaukioje ir 
kultūringoje nuotaikoje 
ir baigtas tradicine dai
na ”Lietuva brangi”.

Prieš 40 metų korp. 
Plienas įsisteigė laisvo
je ir nepriklausomoje 
Lietuvoje. Vienuolikos 
steigėjų tada mestas šū 
kis lietuviškumas, bro
liškumas, patvara ir dar
bas — labai greitai pri
gijo tuo laiku techniką 
studijuojančiame jauni
me ir per keletą savo ne 
priklausomo gyvavimo 
metų pajėgė užimti vieną 
iš pirmaujančių rolių ne 
tik studentų tarpe, bet ir 
Lietuvos techniškame gy 
venime. Kur buvo to pa
sisekimo priežastis kad 
Plienas taip greitai iš
augo? Tam buvo keletas 
priežasčių: pirmiausia 
kad jo šūkis: "Lietuviš
kumas, broliškumas, 
patvara ir darbas” buvo 
labai artimas to laiko jau
nimo dvasiai, lietuviš

kos tradicijos, organi
zuotumas, tolerancija re 
liginiu ir politiniu atžvil
giu, tai ir buvo phiežas- 
tys, kurios patraukė jau
nuosius technikus į Plie
ną.

Nors ir per tą trumpą 
laisvo gyvavimo laiko
tarpį plieniečiai, vėliau 
baigę inž. ir susibūrę į 
Plieno inž. korp., pajė
gė įnešti į Lietuvos tech
niškąjį gyvenimą naujos 
ir lietuviškos dvasios.

Rusų okupacija, taip 
kaip visas lietuviškas or
ganizacijas, taip ir Plie. 
ną suparaližavo. Dalis jo 
narių pasitraukė už Lie
tuvos ribų ir pasiskleidė 
po visą pasaulį. Didžioji 
dalis liko Lietuvoje kur 
ir dabar kantriai neša 
priespaudos jungą ir lau
kia momento, kad galės 
juo nusikratyti. Dalis 
plieniečių yra apsigy
venę JAV kur bando or
ganizuotis ir aktyviau 
prisidėti prie Lietuvos 
išlaisvinimo. Pirmasis 
žingsnis tai sustabdyti 
greitu tempu vykstantį 
nutautėjimą, o tas įmano
mas tik per organizaci
jas, todėl Plienas bando 
ir bandys traukti lietuviš
ką techniškąjį jaunimą į 
savo tarpą.

Prof. St. Dirmantas, 
Plieno vyrijos globėjas 
savo sveikinimą baigė 
šiais žodžiais.

"Ateis dar didysis tau 
tų pavasaris. Plienas 
bus reikalingas Lietu
vai. Sprogdinsime Nemu
no ledus. Statysime til
tus. Tiesime kelius. 
Rengsime įmones ir fab
rikus. Vėl bus laisva Lie- 
tuva!" (a)
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Nerijos jūrų skaučių tuntas iškilmingos sueigos metu balandžio 4 d. Vidury sėdi rajono vadeivė ps. 
Irena Kerelienė, tuntininkė ps. Aldona Jovarauskienė.

SKAUTIŠKAS LAIVYNAS PLAUKIA

Žiemos ledams be
tirpstant pavasario sau
lėje, bešniokščiant iš
siliejusioms upėms ir 
ežerų bangoms atsibu
dus, stipriau subangavo 
ir Chicągos jūrų skau
čių ir jūrų skautų veik
la. Nebuvo ji sustojusi 
snieguotos žiemos me
tu, beruošiant Klaipėdos 
minėjimus ar Kaziuko 
muges, tam skiriant dau 
gelį vakarų, tačiau artė
jantis pavasaris su iš
kylomis gamtoje, belau
kiančios baidarių kelio
nės ir burlaiviai Michi
gano platybėse reikala
vo skubėti su teoretinių 
žinių įsigijimu, su nau
jų patyrimo laipsnių iš
laikymu, su pasiruošimu 
jūrinio skautavimo 
praktikai vasaros metu.

NAUJI JŪRININKYSTĖS 
INSTRUKTORIAI

Po keturių su puse mė
nesių kieto, tačiau malo
nino diT’hn_ antradienių
vakarais Jaunimo Cent
re, š.m. kovo mėn. 30d. 
įvyko jūrininkystės ins
truktorių kursų baigia
mieji egzaminai. Per 18 
seminarų, panaudojant 
specialiai paruoštus 140 
pusi, konspektus, savai
tinius egzaminus ir prak
tiką, buvo išeita Lietu
vos ir pasaulinės jūri
ninkystės istorija, laivi
ninkystė, įvairūs pasta
tai, irklavimo bei buria
vimo principai bei taisyk 
lės, navigacijos priemo
nės bei instrumentai ir 
jų naudojimas, uostai, 
ženklai, meteorologija, 
komunikacija, saugumo 
priemonės, tradicijos 
bei jūrų skautų-čių isto
rija. Kursus suorgani
zavo jų oficialus vedė
jas j.v.s. Br. Juodelis, 
lektoriumi pakviesda-

mas didelį jūrininkystės 
entuziastą, patyrusį bu
riuotoją, De Paul univer
siteto profesorių v.v. dr. 
Jurgį Anysą. Jo metodi
ka ir sugebėjimai buvo 
tiek patrauklūs, kad kur

Kursų dalyviai nuošir
džiai padėkojo kursų ve - 
dėjui ir lektoriui, jiems 
įteikdami gražias dova
nas.
ŠVENTĖ ALGIMANTO
LAIVE

niam 50 m. jubiliejui 
1972 metais, laivo įsaky
mais buvo pristatyti 
skauto įžodį duodantieji 
23 jūrų jauniai, nauji Al
gimanto laivo nariai: L. 
Kučas, R. Dičius,K.Dap
kus, P. Bukaveckas, P. 
Fabijonas, P. Grigaliū
nas, V. Gūdis, V. Juzė
nas, V. Malašauskas, R. 
Parakininkas, A. Povi
laitis, E. Račiūnas, V. 
Sekmakas, M. Stakėnas, 
P. Vienužis, D. Grybaus
kas, J. Jasiulaitis, L. Ju
čas, V. Kelmelis, B. 
Pakštas, D. Siliūnas, E. 
Mikaliūnas ir D. Vidžiū
nas. Viso Algimanto lai
vas turi 53 narius. Įžo
dį davusiems kaklaraiš
čius užrišo j.v.s. Br. Juo
delis, tėvynės mazgelį 
— s. Z. Jaunius; gerojo 
darbelio mazgelį, — tė
veliai, o jūrų jaunių ženk
lus prisegė v.s. E. Kar
zonas. Iškilminga jūrų 
skautų Algimanto laivo 
sueiga buvo baigta "eks

Detalė iš Kaziuko mugės Chicagoje. Lituanicos tunto paviljone 
svečių laukia ps A. Paužuolis, ps S. Miknaitis, tunt. s. Z. Jaunius 
ir s. J. Paronis.

Algimanto laivo jūrų skautai su Įžodį davusiais naujais nariais. Vidury sėdi laivo vadas jvs. Br. Juo
delis.

deivei ps. I. Kerelienei 
bei Jūrų Skautų Skyriaus 
įgaliotiniui j.v.s. Br. Juo
deliui.

Tuntininkės ps. Aldo
nos Jovarauskienės įsa
kymais tunto sesės buvo 
pergrupuotos į tris lai
vus ir gintarių įgulą. Gre
ta "Nidos" laivo,vado
vaujamo g.v.v. Ž. Kava
liūnaitės, "Juodkrantės" 
laivo nauja vade buvo pa
skirta R. Kazėnaiė su 
ūdryčių vadove Milda 
Kupcikevičiūte. Naują jū 
rų skaučių Minijos laivą 
sudarė 24 sesės, su lai
vo vade Kristina Baumi- 
laite ir laivo globėja v.v. 
R. Dičiene. Nerijos tun
to vadijoje ir toliau pa
siliko kapelionas ps. 
kun. A. Kezys, tunto adju- 
tantė A. Malašauskienė, 
laivų globėjos v.v. J. Ja
kaitienė ir v. V. Račiūnie

nė ir instruktorė — ps. I. 
Regienė. B. Banga

• Jurgis Gliaudą, SIMAS. 
Išleido "Vilties" draugijos 
leidykla 1971 metais Cleve
lande. Knyga 160 psl., kai
na 3 dol., gaunama Dirvoje 
ir pas knygų platintojus.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

-s

santai nė nepajuto, kaip 
atėjo balandžio 15-j i, dip
lomų įteikimo diena.

Pabaigtuvių šventė bu
vo pradėta kursų eigos 
bei egzaminų rezultatų 
paskelbimu ir diplomų 
įteikimu. Šią antrąją jū
rininkystės instruktorių 
laidą 1970-1971 m. bai
gė: K. Baumilaitė, D. Če
pėnaitė, R. Dičienė, V. 
Junevičiūtė, K. Kavaliu- 
tė, R. Kazėnaitė, J. Mac
kevičiūtė, N. Peseckai- 
tė, V. Ščerbaitė, R. Ado
maitis, R. Kunstmanas, 
L. Kupcikevičius, A. Re
gis ir Vyt. Siliūnas. Ati
tinkamai išlaikiusiems 
buriavimo teorijos eg
zaminą K. Baumilaitei, 
L. Kupcikevičiui, R. 
Kunstmanui ir A. Regiui 
buvo pripažintas LSS III 
klasės jachtos vado te
oretinės dalies baigi
mas.

Lituanicos tunto jūrų 
skautų L.K. Algimanto 
laivas pasikvietęs beb
rų "Nemuno" laivą ir jū 
rų budžių įgulą,š.m.ko
vo mėn. 14 d. tradiciniai 
paminėjo Brolijos jūrų 
skautų pirmojo vieneto 
įsteigimą 1922. III. 12 
Kaune. Minėjime dalyva
vo LSS Tarybos narys, 
jūrų skautas veteranas, 
buvęs algimantėnu
prieš 46 metus v.s. Edm. 
Karzonas, visiems pa
bėręs gražių linkėjimų. 
Taip pat dalyvavo vidu
rio rajono vadeiva v.s. 
A. Kavaliūnas, tuntinin
kė ps. A. Jovarauskienė, 
tuntininkas s. Z. Jau
nius, nuoširdžiai sveiki
nę jūrų skautus.

Laivo vadui j.v.s. Br. 
Juodeliui nusakius šios 
šventės reikšmę ir visus 
pakvietus ruoštis jū
rų skautų veiklos auksi

kursija" į Lietuvą, ku
rios vandenų vaizdus 
skaidrėse iš 1970 m. pa
rodė j.v.s. Br. Juode
lis.

AUGA NERIJOS 
TUNTAS

Prieš nepilnus metus 
Chicagoje įkurta jūrų 
skaučių Nerijos vietinin- 
kija per žiemą išaugo į 
70 narių vienetą. Dveji 
jūrininkystės instrukto - 
rių kursai paruošė 18 nau
jų, kvalifikuotų vadovių. 
Visa tai matydama Sese
rijos vadija nutarė Neri
jai suteikti tunto statusą, 
kas buvo paskelbta Sese
rijos V.S. įsakymu Nr. 
53, š.m. kovo mėn. 18 d.

Pirmoji iškilminga jū
rų skaučių "Nerijos”tun 
to sueiga įvyko 1971 m. 
balandžio mėn. 4 d., daly
vaujant tėveliams, sve
čiams, vidurio rajono va -

6845 SO. MESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta

Demonstracijos
(Atkelta iš 1 psl.) 

giau čia pagyvenus da
rosi nejauku, jei matai 
šio krašto piliečius mo, 
sikuojant Viet Congo vė- 
lavas prieš Baltuosius 
Rūmus. Už tat nestebė
tina, kad tokios demons
tracijos labai pakelia 
JAV priešų ūpą.

Žinia, iš kitos pusės 
gali aiškinti, kad kraš
tas, kuris gali pakęsti to
kios rūšies demonstraci
jas, iš tikro yra labai ga
lingas. Negalima tačiau 
pamiršti, kad JAV nėra 
visai izoliuota nuo liku
sio pasaulio valstybė. Ne. 
tekusi atominių ginklų 
monopolio ji yranetleng
vai pažeidžiama. Už tat 
toks savo piliečių nesuge
bėjimas suprasti, kad 
JAV turi bent į užsienius 
kalbėti vienu balsu, suke
lia nejaukų įspūdį.

Chicągos jūrų skautų ir skaučių II laidos jūrininkystės instruktorių kursų dalyviai diplomų Įteikimo 
dieną balandžio 15. Pirmoje eilėje: R. Kazėnaitė, V. Ščerbaitė, L. Kupcikevicius, R. ^C1®n » urs’l e 
torius dr. J. Anysas, K. Baumilaitė ir N. Peseckaitė. Antroje eilėje: K. Kavoliūtė, R Kunstmanas, V. 
Junevičiūtė, R . Adomaitis, D. Čepėnaitė, V. Siliūnas ir J. Mackevičiūtė. Trūksta A. egio.
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ALT SĄJUNGOS SEIMO 

BELAUKIANT
Trisdešimtį metų gy

venant išeivijoje prisi
taikymas naujam sveti
mam kraštui į mūsų kas
dienybę ateina kaip gy
venimo tikrovė. Senuo
sius lenkia prie žemės 
amžiaus našta, o jaunuo
sius gyvenamas kraštas 
savo demokratine laisve 
ir materialinėmis gėry
bėmis patraukia savo pu
sėn, kurių dalis nutaus
ta, o daugelis iš jų, ži
nodami, kad prisitaikant 
nėra reikalo atsisakyti 
savų ir dangstytis sveti
mos tautybės plunksno
mis, pasilieka ištikimi 
savo tėvų ir savo tėvy
nei.

Priklausant lietuviš
kai organizacijai toks 
tautybės išlaikymas in
dividui yra daug leng
vesnis, ypač tada, kai 
org-jos nariai yra są
moningi, veiklūs ir pa
reigingi, kol nepraran
da idealizmo ir ryžto 
idėjas paversti konkre
čiais darbais.

Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga, ku
rios seimas įvyksta ka
pų puošimo savaitgaly
je, gegužės 29,30 die
nomis Philadelphijoje, 
Sheraton viešbuty, yra 
viena iš gausiųjų išeivi
jos lietuvių organizaci
jų, tačiau ir ji neišven
gia nutautėjimo pavo
jų, jos nariai taip pat 
neišvengia ir aktyvios 
veiklos susilpnėjimo.

Organizacijų seimai 
ir būna tam, kad atsto
vai išdiskutuotų, pripa
žintų org-jos trūkumus, 
pasidžiaugtų laimėji
mais ir apsvarstytų bū 
dus ir priemones stip
rinti silpnąsias vietas. 
Sąjungos narių, kaip ir 
kiekvieno tauraus lietu
vio didžioji šiandieninė 
problema yra kova už 
savo tautos gyvybę ir 
laisvę, o taip pat už iš
eivijos lietuvių tautinę 
egzistehciją.

Tačiau, gyvenimo są
lygos vis sunkėja, or
ganizacijos nariai išsi
sklaido į platesnius gyve
namus nuotolius, todėl 
ir veikimo svoris vis 
daugiau krenta į atski
rus asmenis bei mažus 
vienetus, nuo kurių pri
klauso ir visas didžio
sios org-jos judėjimas 
ir atliekami darbai. Bet 
jie įmanomi tik tada, 
kai dirbama tolerantiš
kai tiek savo narių tarpe, 
tiek bendradarbiaujant 
su kitomis organizacijo
mis.

Sąjungos nariuose ne
trūksta nuoširdžios tole
rancijos kitų naudin
giems Lietuvai ir lietu
vybei darbams, nors jie 
retai tesulaukia talkos 
iš šalies, kada ji reika
linga.

ALTS-ga gerai žino

ir kartu su Vaižgantu ti
ki, jog tautinis darbas be 
tolerancijos, kada nesu
tariama dėl "mano” nuo
monės, vieniems boiko
tuojant, kitiems pasi
traukiant iš aktyvaus 
darbo, neįmanoma jokia 
veikla. S-gos nariai tvir
tai tiki, kad tik ta šei
ma ir org-ja yra stipri 
ir pajėgi atlikti dides
nius darbus, kurios na
rių tarpe yra nuoširdus 
susiklausymas, kur nė
ra asmeninių ambicijų, 
kur vyksta pasiskirsty
mas darbais ir kiekvie - 
nas narys savo įsiparei
gojimus atlieka sąžinin-

• Kad Ji būtę Gyva, to
kia antrašte ką tik iš spau
dos išėjo Emilijos čekienės 
knyga, kurioje yra sutelkta 
daugybė aktualių klausimų. 
Ji uždeganti, nes parašyta 
pagaunančiu žodžiu ir giliu 
įsijautimu. Ji skirta Lietu
vai ir ji ateina pas skaity
tojus, kad juos sustiprintų 
ir padrąsintų mūsų kovoje 
už Lietuvos laisvę.

Š. m. gegužės 16 dieną, 
sekmadienį, 4 vai. p.- p., Co- 
lumbo Vyčių salėje, 86-22 
85 Street, Woodhaven, N. 
Y. įvyks knygos pristaty
mas lietuvių visuomenei.

Programoje akademija ir 
vaišės. Pagrindiniu kalbė
toju bus rašytojas Paulius

Lenkijoje, Vroclavo mieste (anksčiau vokiečiu Breslau) jau keletas metę puikiai gyvuoja lietuvių tau
tinių šokių ratelis "Vilnelė”, vadovaujamas nenuilstamo jos vadovo Antano Žukausko. Šis ansamblis 
praeitais metais lankėsi Suvalkų krašte ir turėjo labai mielai sutiktus pasirodymus Punske, Vidugi
riuose, Juodeliškėse, Klevuose ir Aradnikuose. Be to, dažnai pasirodo vietos lenkų klubuose bei įvai
riose jų šventėse. Nuotraukoje -- "Vilnelės" mergaitės šoka Kepurinę. K. Ryžinskos nuotrauka

MOLĖTU TEISMO BYLĄ REIKĖTŲ 

LABIAU IŠGARSINTI
Molėtų liaudies teis

me pernai, rugsėjo 8 ir 
9 dienomis buvo teisia
mas Dubingių parapijos 
kunigas Antanas Šeške
vičius. Bylą iškėlė Molė
tų rajono prokuroras, 
kaltindamas kunigą A. 
Šeškevičių vaikų katechi- 
zavimu bažnyčioje. Iš
klausęs prokuroro kal
tinamąjį aktą, nekreip
damas dėmesio į nuosta
biai drąsią kaltinamojo 
kalbą, kuria kunigas A. 
Šeškevičius atrėmė į So
vietų Sąjungos konstitu
cijos garantuotą tikėji
mo išpažinimo prakti
ką ir laisvę tikėti ar ne
tikėti, o taip pat gausio
mis V. Lenino raštų ci
tatomis, kuriomis įtaigo
jama, kad tikintysis ne
gali būti už tikėjimą per
sekiojamas, Molėtų liau
dies teisėjas vis vien nu 
baudė kunigą A. Šeškevi
čių kalėjimo bausme.

Liaudies teisėjas Jan
kauskas be abejonės vyk- laišką, 
dė "iš aukšto" pavestas 
direktyvas ir ignoruoda
mas teismo procedūros 
praktiką net neleido kalti
namajam pasikviesti 
taip vadinamojo visuome
ninio gynėjo, neleido 
kviesti kaltinamojo liūdi' 
ninku ir apklausinė jo tik 
tai tuos liudininkus, ku
rie liudijo tardymo me
tu, atseit prokuratūros 
liudininkus.

Žinant, kad kiekviena 
sovietinio režimo teis
mo sandūra su savo pi
liečiu, kuris kaltinamas 
antirežiminiu veiksmu 
negali būti kaltinamojo 
laimėta, juo ryškiau ma
tyti, kad šioje byloje net 
nebuvo laikytasi sovieti
niam teismui privalomo 
proceso.

Proceso taisyklės bu
vo brutaliai pažeistos. 
Pats liaudies teisėjas 
Jankauskas atvirai sto
jęs prokuratūros pusė
je, atmetė bet kokias kal
tinamojo pastangas gin
tis ir savo tvirtinimus 
remti liudininkais.

Teismo metu prokuro
ras mažai kalbėjo apie 
bylą, skyręs kalbą nu
vertinti krikščionybės 
mokslui, implikuodamas 
kad krikščionybė yra so

Jurkus. Išleido Vilties lei
dykla Clevelande. šią kultū
rinę popietę ruošia 
S-gos Richmond Hill 
rius.

Maloniai kviečiame 
lankyti.

ALT 
sky-

atsi-

cialistinei valstybei prie
šas. Advokatas laikėsi 
nepaprastai bailiai, ne
ieškodamas kaltinama
jam išteisinimo įrody
mų.

Byla, pervaryta per 
du posėdžiu, pasibaigė 
žiauriu verdiktu. Taip 
režimas "susitvarkė" 
su dar vienu savo "prie
šu".

Už kelių dienų, bylai 
pasibaigus, atsirado la
bai drąsus kunigas G. 
Blynas, kuris parašė 
liaudies teisėjui Jankaus- 
kui laišką, kaltindamas 
jį neobjektyvumu byloje 
ir pažeidimu daugelio 
procesualinių veiksmų. 
Kartu, lyg atremdamas 
prokuroro pasityčioji
mus iš krikščionybės, 
kun. G. Blynas savo laiš
ke aptarė ir krikščioniš
kosios pastoracijos es
mę. Nežinia dar, kokia 
režimo reakcija bus į to
kį drąsų kun. G. Blyno

Tačiau yra aišku, kad 
ši byla, kurios detalės 
pasiekė laisvąjį pasaulį 
yra didžios reikšmės so
vietinės tikrovės de
maskavimas. Byla netik 
tai parodė religinės 
praktikos brutalų perse
kiojimą, bet ir atkaklių, 
vergijos jungui vis nepa
klūstančių žmonių portre
tus. Kunigo ryšys su sa
vo parapija iškyla čia ne 
paprastu ryškumu. Iš 
teismo vyksmo matyti, 
kaip skaudus yra tas ry
šys policinės valstybės 
prestižui.

Ši byla neturėtų likti 
vien tiktai mūsų spaudos 
tam tikra sensacija iš 
anapus. Kun. Antano 
Šeškevičiaus byla turė
tų rasti savo vietą mūsų 
knygoje. Greta garsios 
Sibiro maldaknygės, gre
ta Partizanų dainų ir me
džiagos apie Simą Kudir
ką, ši Molėtų teismo by
la turėtų dargi rasti ke
lią į kitataučių visuome 
nes. Kun. A. Šeškevi
čiaus tragiką, ideologi
nių sankryžų aštrumas, 
bylos fonas, teismo sa
trapų elgesys, ateis
tinio ir visagalinčio re
žimo valia — viskas tai 
gabaus rašytojo knygoje 
būtų triuškinanti me
džiaga sovietinei tikro
vei demaskuoti.

Pagaliau, galima bū
tų surinkti jau turimą 
medžiagą vienanleidinin 
ir knygos formoje pa
tiekti visuomenei? Ku
nigas Antanas Šeškevi

čius iškyla mums iš ana
pus kaip didžiulis žmo
gaus apsisprendimo, at
kaklaus humanistinio už
sispyrimo asmuo ir tik
ras krikščioniškasis mi
sionierius, kuriam lem
ta grumtis su žmogėdro - 
mis, ėdančiais kartu su 
kūnu ir žmogaus sielą.

(r)

LITUANISTIKOS 
INSTITUTO 

SUVAŽIAVIMAS
Š. m. gegužės 29-31 d. 

Chicagoje įvyks Lituanisti
kos Instituto suvažiavimas, 
kuriame L. I. nariai aptars 
savo reikalus, priims nau
ją statutą, o taip pat skai
tys visą eilę paskaitų. Iš pa
sižadėjusių dalyvauti, ge
gužės 29 d. dr. V. Maciūnas 
padarys pranešimą apie Lit. 
Instituto ir jo veiklos per
spektyvas, dr. V. Vardys — 
apie Pabaltijo studijų stovį 
ir perspektyvas Vakaruose, 
dr. J. Jakštas — Lietuvos 
istorikų darbų išeivijoje ap
žvalgą, L. Dambriūnas — 
kalbininkų lituanistų darbų 
išeivijoje apžvalgą.

■ fa*
• Aidų nr. 3 yra įdomus prieštaringom nuomonėm. B.J. Kaslo 

vedamasis itin teigia reikalą pabrėžti mūsų kovos prieš okupantą 
pozicijas: "Bražinskai savo žygiu parodė, kad 1940m. pradėta lietu
vių kova niekad nesiliovė. Reikia šią jų žygio prasmę iškelti, kad 
būtų išsklaidytos pasauly klaidingos nuomonės, jog Lietuvą dabar 
jau esanti su sovietine sistema ir status quo susigyvenusi. Ši pasau
lio nuomonė būtų mums pavojingiausia". O kai kieno ugdomas vil
tis, kad Rusijos komunizmo sistemai kintant ir švelnėjant, tariamai 
evoliucionuojant — jau ateina eilė ir okupuotoms tautoms išsiva
duoti, B. Kasias paneigia: ”... ir toliausiai liberalizavimo kryptimi 
siekią pakitimai labai mažai turės įtakos į Sovietų vidinės sistemos 
pakitimą ir padėtį Rytų Europoje. Konstitucinė Sovietų Sąjungos _ 
struktūra, tautinių sąjunginių respublikų forma, kaip vidinė santvar
ka, nebus niekuomet pažeidžiamos, nes ši tautinių vienetų federa
cija yra vidaus sistemos esmė, kurią keičiant visa sistema galėtų 
subyrėti". Ir gale straipsnio daromos tokios išvados: "Mūsų veiki
mas ir pastangos turės būti tolimo planavimo ir įvairių galimybių 
tyrinėjimo bei išnaudojimo politika... bus svarbu, kad mūsų tradi
ciniai veiksniai... taptų tvirtomis, pastoviomis tautinėmis institu
cijomis. Šio pastovumo užtikrinimas bus labai svarbus mūsų visų 
palikimas, nes lietuvių tautai okupacijoje būtina i reikės turėti užsie
nyje efektyvią paramą ir atstovavimą".

• Nors apie ateities galimybes svarstant niekad negalima būti 
visiškai užtikrintu, bet B. Kaslo blaiviai konkrečios mintys ir at
sargios išvados yra gana įtikimos; be to jos maždaug atitinka mū
sų protingesniųjų galvų nusistatymus. Taip tad čia žurnalo vedama
sis nedviprasmiškai tvirtina reikalą laisvėje esantiems lietuviams 
ir jų veiksniams jokiu būdu nelinkti į apsipratimą su status quo o -- 
ryžtis dar tvirčiau kovoti su okupantu ir jo apgaulingais bendravi
mais. Po Bražinskų ir Kudirkos tragiškai desperatiškų žygių-- tu
rime neabejotinai suprasti, jog mums privalu tebetęsti bekompro- 
misinę, 1940 m. partizanų pradėtą žūtbūtinę kovą dėl tautos lais
vės. Vadinas, su Maskva ir jos kariūnais komunistais Lietuvoje 
mes esame priešingose pozicijose, ir — pavojinga (ypač mūsų pu
sei nuostolinga) fronto linijas maišyti, perbėginėti, tartum norma
liai bendrauti ir bičiuliautis. Taigi, ne via Maskva viešnagėm save 
lepinti, bet diena naktis nepamiršti, kad esame kovos padėty ir leng
vabūdiškais Žingsniais bendrą tautos laisvės frontą pažeidžiame.

• Tačiau žurnalo gale pats redaktorius atverčia visai kitokį 
puslapį: per 7 skiltis linksniuoja "patriotinį ekstremizmą", nors 
ta tema pas mus visiškai neaktuali, nes tikrai peiktinų ekstremis
tų mūsų visuomenėje procentualiai yra daug, daug kartų mažiau nei 
Kristaus apaštalų tarpe Judošių. Jei apaštalų kolegijos vardo vienas 
asmuo nenuvertino, tai mums dėl savų — daug retesnių ir menkes
nių "nusikaltėlių" tikrai neverta jaudintis ir laiką gaišti. O gal nori
ma tuo plačiu kalbėjimu jų daugiau išprovokuoti? Ypač kad tais eks
tremistais Aidų redaktoriaus kaip tik nurodomi tie, kurie pagal B. 
Kasią yra pavyzdiniai lietuviai: kurie griežtai stoja prieš apsipra
timą su status quo ir tariamai normalų bendravimą su okupuotu 
kraštu bei jo pareigūnais, su komunistais; kurie stoja prieš kovos 
linijų sumaišymą, prieš viešą mūsų tautinėse sueigose pagerbinė- 
jimą komunizmo frontinių žymūnų...

• Yra mūsų tarpe jau nutaustančių ir lietuviškai namie nebe
kalbančių, į savas mokyklas vaikų neleidžiančių, bet — ką bedarysi, 
mes juos tik nurašome, bet nelinčiuojame. Yra savitų individualis
tų, kuriems menas yra aukščiau už tautybę. Yra ir bandančių mūsų 
tautinius veiksnius nuvertinti ar ardyti, iš jų tyčiotis. Yra naivuolių, 
kuriems atrodo dabartinė mūsų kova prieš okupantą beprasmė-- jie 
priima status quo ir manosi nešą tautai didelę naudą savo "kultūri
niais bendravimais". Taigi yra visokių. Betgi nereiktų taip labai pik
tintis tais, kurie pagal B. Kasią -- stovi aiškios kovos prieš oku
pantą pozicijoje ir jokiu būdu nemaišo fronto linijų. Ir jie nenori sa - 
vo tautinėse sueigose pagerbinėti okupanto iškeltų herojų. Galima 
(ir kartais reikia) savo priešą gerbti, bet — pačios kovos metu su 
juo bruderšafto neužgeriama.

• Pvz. nors Liudas Gira buvo gabus poetas ir kadaise dailių 
dul-dūdelių mums prirašė (ir buvo visai ne bolševikas, bet geras 
katalikas), tačiau šiandien mums jis čia kelti į savo iškilmingas 
estradas -- tikrai nepritinka. Taip ir kiti komunistų poetai. Ypač 
kad nėra nė reikalo, nes mes turime savoje pusėje gaivesnių ir ne
mažiau talentingų dainių: K. 3radŪnas, M. Vaitkus, J. Aistis, J. 
Vaičiūnienė, S. Santvaras, H. Nagys ir daug kitų.

Tą pačią dieną per pietus 
su svečiu prof. G. Fordu, 
prof. W. Schmalstieg pri
statys prof. G. Fordą, kuris 
kalbės apie jo neseniai iš-
leistą M. Mažvydo katekiz
mą ir Vaišnoro "žemčiūgą 
Teologiška".

Popietinis posėdis bus 
pašvęstas lietuvių literatū
rai. J. Blekaitis kalbės apie
H. Radausko kūrybą, dr. I. 
Gražytė apie herojus lietu
vių grožinėje prozoje ir dr. 
A. šešplaukis apie lituanis
tinės medžiagos Europoje 
ieškojimus.

Lygiagrečiai vyks ir 
mokslinis posėdis, skirtas 
a r c h i t e k turai, kuriame 
arch. Bublys kalbės apie 
lietuvių architektūros pro
blemas išeivijoje.

Tikimasi L i t uanistikos 
Instituto suvažiavime susi
laukti svečių iš įvairių JAV 
ir Kanados vietovių, besido
minčių Lituanistiniais mok
slais.

MALĖ
OWNER-OPERATORS 

WANTED
17 you have a late model tandem 

tractor and experience in interstate 
operation, join our grovving company 
covering the Easterr) and Middle U. 
S. Company trailers. Union scale. 
Paid benefits. Apply to:

ST. LOU1S FRE1GHT L1NES
U.S. 20, 1/4 Mile West of Route 42 1, 
Michigan City, Indiana, or Call (219) 
874-6271. (20-34)
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RUNGTYNĖS SU NACIAIS DĖL LIETUVOS (8)

PASIPRIEŠINIMO TAKTIKA
Ką teko anomis ne

paprastai sunkiomis, bet 
politiškai reikšmingo
mis Lietuvos istorijai 
dienomis, pergyventi 
man kaip LA F vadui ir 
Lietuvos dipl. atstovui 
Berlyne, būdingai atsi
spindi mano ilgokuose 
"Didžiųjų dienų užrašuo
se", datuotuose 1941 m. 
birželio 28 d., iš kurių 
čia paduodu sekantį iš
rašą:

— Kadangi vokie
čiams tuo tarpu neparan 
ku mūsų laimėjimus nu
slopinti brutaliai, tai jie 
užsibrėžė mus žūt būt 
išsprogdinti iš vidaus, 
nesiskaitydami su ma
nim ir medžiodami kitą 
kokį asmenį, kurį jau jie 
patys paskirtų ir tuo pa
čiu padarytų jį savo be
laisviu. Jei Raštikis šia 
prasme jiems paklus, tai 
atliks nebe lietuvišką 
darbą. Kiekvienam poli
tiškai galvojančiam žmo
gui suprantama, kad 
svarbiausias uždavinys 
dabar yra sukilimo pa
skelbtą Vyriausybę lega
lizuoti, bet ne padėti vo
kiečiams ją sprogdinti. 
Kai pagavau radijo žinią, 
jog Lietuvoje įvyko suki
limas ir paskelbta Vy
riausybė, aš spontaniš
kai pasakiau stovėju
siems prie radijo savo 
draugams, kad tai reiš
kia man kelią į visišką 
laisvę arba į kalėjimą. 
Bet vokiečiams pasodin
ti mane šiandieną į ka
lėjimą sunku. Todėl jie 
su manim žaidžia gaiš- 
dainl laiką. Ar jie vis- 
tik galų gale mane pa
sodins, parodys ateitis 
ir tai, kaip jiems seksis 
mūsų ką tik atgautą lais
vę vėl užgniaužti, ko jie 
siekia, deja, ne savo jė
ga, bet mūsų pačių ran
komis, praktikuodami 
Dekanozovo metodą. 
Mūs, visų, lietuvių poli
tikų, uždavinys yra šian
dien rodyti maksimali- 
nio atsparumo, bet nepa
siduoti ištižimui ir skal- 
dymuisi.

Ar išlaikys mūsų 
žmonės Lietuvoje šį eg
zaminą, nuo kurio pri
klausys, ar atgautą ne
priklausomybę turim, ar 
ją vėl prarandam? Patik
rinu jus, kad parašo 
niekur nepadėsiu tos ne
priklausomybės išsiža
dėjimui, žinodamas, kad 
visa tauta stovi šiandien 
su manim. Jei pateksiu į 
kalėjimą, tai žinokite, 
jog nueinu į jį su aukš
tai iškelta Lietuvos Ne
priklausomybės vėliava, 
kuri vienkart yra visų lie 
tuvių patriotų širdyse.

Sukilimu mes, aktyvis
tai ir sukilėliai, nuplo- 
vėm gėdą nuo Lietuvos 
kūno, kurią pereitų metų 
ištižimas ir nežygiavi-

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

KAZYS ŠKIRPA

mas į Vilnių buvo už
traukęs. —

Šis išrašas iš origi- 
nalinio šaltinio, nūnai 
jau virtusio istorinės 
reikšmės dokumentu,pa
sako, jog buvau tada pa
statęs save į kovos pa
dėtį, panašiai kaip ma
žasis Dovydas prieš mil
žiną Galiotą.

Šitaip galėjau anuo
met santykiuose su Rei
chu pasistatyti ne vien 
dėl to, kad lietuviškasis 
patriotizmas to iš manęs 
reikalavo, bet todėl, jog 
politinė linija, kuriai 
man teko atstovauti Ber
lyne, buvo Vokietijai tik
rai draugiška ir vokie
čiai patys buvo kalti už 
Lietuvos sentykių su Vo
kietija sugadinimą savo 
piktomis užmačiomis į 
mūsų kraštą.

PASIPRIEŠINIMO 
TAKTIKA

Nors naminis areštas 
ir buvo nemalonus daly
kas, bet rankų jis dar ne 
buvo man galutinai su
rišęs: galėjau priimi
nėti atsilankančius pas 
mane asmenis, siuntinė- 
ti su reikalais į miestą 
savo sekretorių ir šiaip 
naudotis savo bendra
minčių pagalba ir susi
skambinti bei susisiekti 
laiškais per patikimus 
tarpininkus iš LAF na
rių tarpo su kuo tik ma
čiau reikalinga. Negalė
jau tik pats išeiti iš sa
vo buto be specialaus 
dr. Legato įstaigos lei
dimo. Jei būčiau norė
jęs, būčiau galėjęs tai 
padaryti sauvališkai, 
nes nuolatinės sargybos 
prie mano buto vokiečiai 
nebuvo pastatę. Visa po
licinė kontrolė, rodos, 
tesireiškė tik tuo, kad 
kas 2 ar 3 dieną atvyk
davo vokiečių policijos 
pareigūnas iš artimiau
sios nuovados ir patik
rindavo pro duris, vidun 
nė neidamas, ar tebesu 
savo bute. Bet jis galėjo 
būti užtikrintas, nes man 
nebuvo prasmės "zui
kiu" pasprukti iš buto 
ir tuo tik sukelti kon
fliktą su policija, be po
litikos konflikto, kurį 
Reichas pats jau buvo 
sukėlęs.

Kadangi man buvo bet
gi labai svarbu nedel
siant susisiekti su Lai
kinąja Lietuvos Vyriau
sybe Kaune, tai tam bu
vau sumanęs panaudoti 
savo iki tol turėtus tik
rai draugiškus santykius 
su vokiečių karo vado
vybe. Tuo tikslu specia
lia telefonograma, padik
tuota birželio 25 d. anks
ti rytą OKW budinčiam 

Savininkai: J. J AN ŪSAITIS 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.

karininkui, paprašiau ge- 
neralfeldmaršalo von 
Brauchitscho, Sausumos 
Jėgų vado, kad suteiktų 
man galimumą tuojau nu
vykti į Kauną dalyvauti 
Birželio 23 dienos suki
lime žuvusių mano kovos 
draugų, lietuvių aktyvis
tų, iškilmingose laidotu
vėse. Telefonogramos 
tekstas buvo šitoks:

— Ponui Generalfeld- 
maršalui von Brauchit- 
chui.

Kaip iš Kauno radijo 
paaiškėjo, šiandien po 
piet įvyksta laidotuvės 
lietuvių sukilėlių, žuvu
sių bendroje su vokie
čių kariais kovoje prieš 
rusus.

Tas sukilimas buvo pa 
ruoštas Lietuvių Aktyvi s 
tų Sąjūdžio, kurio vadu 
aš esu, su žinia vokie
čių karinių įstaigų ir 
įvykdytas priešo užnuga 
ryje. Tuo būdu lietuviai 
sukilėliai padarė savo 
įnašą į karo laimėjimus 
Lietuvoje, kuriuose aš 
paaukojau savo geriau
sius draugus.

Kaip karys, žmogus ir 
Lietuvių Aktyvistų Sąjū
džio vadas, aš laikau sa
vo pareiga ir moraline 
teise dalyvauti savo ko
vos draugų laidotuvėse.

Aš visaip stengiausi 
gauti atitinkamą vokie
čių įstaigų sutikimą, bet 
iki šiol visa tai liko be 
rezultatų. Dargi visiškai 
priešingai. Vakar man 
buvo Valstybės Saugumo 
Policijos pareikšta, jog 
be atskiro leidimo nepa
sišalinčiau iš savo buto 
iki tolimesniam įsaky
mui.

Ši aplinkybė ir trum
pumas laiko iki laidotu
vių verčia mane šį pra
šymą nukreipti betarpiš
kai į Tamstą, ponas Ge. 
nėr alfeldmarš ale.

Mano garbės pajauti
mas, kaip kario, nėra 
silpnesnis už vokiečių 
karių garbės pajautimą.

Todėl apeliuoju į 
Tamstą, Generalfeld- 
maršale, ir nuolankiai 
prašau Tamstos neati
dėliojant suteikti manga 
limybę nuvykti į Kauną.

( pas.) K. Škirpa, 
Gen. št. pulk., 10me
tų Karo Attache Ber
lyne, Lietuvos Pa
siuntinys Vokietijos 
Reiche —

Vos suspėjus perduo
ti telefonogramą į OKW, 
paskambino man dr. 
Kleisto (iš Dienststelle 
von Ribbentrop) asmens 
sekretorė. Ji pranešė 
man, dr. Kleisto pagei
davimą, kad netrukus 
pas jį atsilankyčiau. Šis 
pakvietimas buvo man 
nelauktas. Teko tat tuo
jau pat apsispręst: ar 

duoti pažadą, jog atvyk
siu, ar pirma sugestijo- 
nuoti, kad pasirūpintų 
gauti tam tikslui dr. Le- 
gato, t.y. Saugumo Poli
cijos sutikimą, kad galė
čiau iš savo buto išeiti. 
Prileidau, jog dr. Kleist 
apie mano izoliavimą na
miniu areštu dar galėjo 
nežinoti, ir kad apie tai 
patyręs — tuojau imsis 
žygių policijos leidimą 
man parūpinti, o gal apie 
mano areštą raportuos 
pačiam von Ribbentropui 
jei areštas būtų buvęs pa 
darytas be jo žinios.

Kad dr. Kleistą pa
akinčiau tokiam žygiui, 
pasinaudojau jo sekre
torės paskambinimu, pa- 
diktuoti ir dr. Kleistui 
tekstą savo telefonogra
mos feldmaršalui von 
Brauchitschui. Ar dr. 
Kleist buvo daręs kokių 
žygių mano padėčiai ati
taisyti arba nors gau
ti dr. Legato įstaigos su
tikimą, kad galėčiau išei
ti iš savo buto —man ne 
buvo žinoma ir tatai ne
paaiškėjo nei vėliau... 
Prileidžiu, kad ir jam ne 
pavyko sakytos įstaigos 
gestapinio vadovo palenk 
ti išmintingesne politine 
linkme. Todėl nesusilau - 
kiau atgarsio nei iš dr. 
Kleisto, nei telefoninio 
iš dr. Legat pusės pain- 
formavimo, jog man leis
ta išeiti iš buto pasima
tyti su dr. Kleistu, kaip 
šis pastarasis buvo pa
prašęs per savo sekre
torę.

Užsimindamas apie 
mano telefonogramą von 
Brauchitschui, buvęs mū
sų kariuomenės vadas ge - 
nerolas St. Raštikis pa
rašė savo atsiminimuo
se (St. Raštikis, Kovose 
dėl Lietuvos, II dalis, p. 
164): — "tai buvo naujo 
aliejaus užpylimas ant 
karštų įtemptų santykių 
tarp Škirpos ir Užs. Rei
kalų M-jos bei Gestapo. 
Tai buvo ne tik gan pavo
jingas žaidimas, bet ir 
patį maršalą statė įla- 
bai keblią padėtį, ir jau 
iš anksto galima buvo pa
abejoti, ar von Brau- 
chitsch sutiks kištis į šį 
labai jautrų politinį rei
kalą". St. Raštikis klys- 
ta: jei von Brauchitsch 
galėjo toleruoti LA F pas
tangas paruošti Birželio 
23 dienos lietuvių tautos 
sukilimą, kuris jau buvo 
aukščiausio laipsnio poli 
tinis aktas, tai kodėl von 
Brauchitsch nebūtų ga
lėjęs atsižvelgti į mano 
moraliai stipriai pagrįs
tą prašymą nuskraidinti 
mane į Kauną dalyvauti 
mano žuvusiųjų kovos 
draugų laidotuvėse. Ki
tas generolas, tik ne mū
siškis, bet vokiečių, bū
tent generolas Kuehlen- 
thal, senas mano pažįs
tamas, į sakytą mano ape
liavimą pažiūrėjo visai 
kitaip — tikro kario aki
mis. Kuomet buvau vė
liau davęs jampasiskai-

J. GRAUDA

Praktiškas greitis
Kada galutinai paaiškėjo, kad amerikiečiams 

nėra skirta skraidyti greitesniais už garsą lėktu
vais, nes tokių lėktuvų statybai kongresas nedavė 
iš mokesčių mokėtojų išspaustų dolerių, atėjo gar
sas iš už geležinės uždangos. Garsas buvo toks: so
vietai stato greitesnius už garsą lėktuvus ir sovie
tų pavaldiniai skraidysią tokiais lėktuvais.

Ilgadistancinis kabelis ėmė pulsuoti:
— Kokios žmonių nuomonės apie supersoninius 

lėktuvus? — teiravosi Amerika.
— Žmonės, tai yra, darbo liaudis ir darbo in

teligentija sveikina partijos ir vyriausybės susirūpi
nimą šalies gerbūviu, — atsakė Maskva.

— Šitą mes suprantame, atsakė Amerika.
— Ir mūsų vyriausybė norėjo statyti mums su- 

personikus, bet kongresas pinigų nedavė.
— Tai reiškia buržuazijos ir kapitalistų nesi- 

domėjimą liaudies reikalais ir jos buitimi, — at
sakė iš Maskvos.

— Bet gi, prie ko čia darbo masės ir buržua
zija bei kapitalistai? — naiviai paklausė iš Ameri
kos.

— Jūsų klausimas išduoda jūsų politinį naivu
mą ir klasinės sąmonės nebuvimą, — atsakė iš 
Maskvos. — Liaudies poreikių reikalai visų pirma 
rūpi partijai ir vyriausybei. Mes suteikiame darbo 
liaudžiai šimtaprocentinio apsipirkimo galimybes 
ir panaikiname darbvalandžių gaišinimą stovint ei
lėse prie krautuvių.

— Nesuprantame, — atsakė naivioji Amerika.
— Suprasti nesunku, jeigu turite budrią klasi

nę sąmonę, — atkirto iš Maskvos. —Sekdami mus, 
ir jūs pademonstruotumėte šiltą dėmesį savo darbo 
liaudžiai.

— Nesuprantame, — pakartojo naivioji Ame
rika. — Supersonikai, lėktuvai greitesni už garsą, 
ir darbo liaudies poreikiai. Paaiškinkite.

— Mielai, — sutiko Maskva. — Supersonikai 
skrenda dviejų tūkstančių greičiu. Kelias iš Mask
vos į Kaukazą pusantros valandos, iš Kaukazo įTur 
kestaną viena valanda, iš Turkestano į Sibiro Ir
kutską dar pora valandų. Dienos bėgyje jūs aplanko
te tuos visus punktus ir iš ryto išvykęs, vakare jau 
esate vėl savo namuose.

— Bet kuriam galui reikia tokių pasiutusių 
maratonų?

— Kaukaze nuperkate keletą svarų šviežių vy
nuogių, Turkestane gaunate svarą vilnų žiemos ko
jinėms nusimegzti, Irkutske visą dešimties svarų 
žuvį. Vakare gi, po gerai pelnyto nuovargio ilsitės 
ir visai jau šviežutėlis, rytdieną, skubate darban. 
Tai yra susirūpinimas darbo liaudies poreikiais. 
Aišku?

Naivioji Amerika atsakė: — Aišku.

tyti savo istorinės reikš
mės LAF raštus iš anų 
reikšningų dienų, gene
rolas Kuehlenthal pasa
kė, jog labiausiai jam pa 
tinka telefonograma von 
Brauchitschui. Dėl to 
von Brauchitschui nebu
vę kitos išeities, kaip 
duoti man tuojau pat ka
rišką lėktuvą, kad galė
čiau nuskristi dar laiku 
į Kauną uždėti garbės vai' 
niką ant savo kovos drau
gų kapo.

Savo čia aukščiau pa
duotuoju pasakymu gene
rolas Raštikis tik paro
do, jog karinės etikos 
principai ne taip jau bu
vo jam mieli, kaip prisi
taikymas svetimos vals
tybės įžūlumams ir kad, 
matyti, Lietuvos intere
są jis suprato tada ki
taip, negu tą interesą su 
prato legalus Lietuvos 
diplomatinis atstovas 
Berlyne, būtent — visais 
įmanomais būdais veikti 
Reicho įstaigas skaitytis 
su Lietuvos suverenumo 
atkūrimo faktu, nors ta
tai naciams, ypač Gesta
pui, labai ir labai nepa
tiko.

Nors ir apkrautas fron
to vadovavimo rūpes
niais ir kilojęsis su savo 
artimiausiais bendradar 
biais iš vietos į vietą, 
Von Brauchitsch vistik, 
priešingai Raštikio tvir
tinimui, nepaliko be dė
mesio mano apeliavimo: 
maršalo pavedimu lie
pos 19 d. buvo atsiųstas 
man sekančio turinio at
sakymas :

— Oberąuartiermeis- 
ter IV (Sausumos Jėgų 
Gen. Štabe)

Berlynas, 1941 m. liepos 
19 d.
Didž. Gerbiamas Pone 
Ministeri,

Vyriausias Sausumos 
Jėgų Vadas man pave
dė patvirtinti su padėka 
gavęs Tamstos 1941.6.26 
d. laišką, kuriame Tams
ta išreiški pageidavimą 
dalyvauti iškilmingose 
laidotuvėse kovoje prieš 
bolševizmą žuvusių lie
tuvių aktyvistų.

Kadangi Vyr. Saus. Jė 
gų Vado tuo metu nebuvo 
Berlyne, tas laiškas pa
siekė rankas gavėjo tik 
pavėluotai ir todėl, gai
la, jūsų norą laiku ne
bebuvo galima patenkin
ti.

Reikšdamas didelę 
pagarbą (pas.)
Matzky Generolas 
Majoras —

Iš to fakto, kad buvau 
vokiečių izoliuotas Ber 
lyne naminiu areštu, bu 
vo galima savaime nu
manyti, jog, kol ši poli
cinio paspaudimo prie
monė galios vokiečiai ku< 
rį laiką nebesileis su ma 
nim į kalbas Lietuvos 
ateities klausimu. Įsi
tikinti, ar tai ne vien 
mano spėliojimas, bir
želio 27 d. popiet buvau 
susisiekęs telefonu su 
Pasiuntinybės patarėju 
grafu von Schleinitz, vie 
nu iš aukštesnių Vok. 
Užs. Rkl. M-jos protoko 
lo skyriaus pareigūnų. 
Priminiau jam kadprieš 
tai prašiau audiencijos 
pas von Ribbentropą ar
ba pasikalbėjimo suvals 

(Nukelta į 6 psl.)
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Reta pirmosios lietuvių operos pastatymo Kaune nuotrauka iš Traviatos IH-jo veiksmo. Pirmame 
plane iš kairės: V. Podėnaitė — Flora, A, Galaunienė — Violeta, J. Bieliūnas -- baronas, A. Sodeika 
— Žermanas, P. Oleka — daktaras. Sėdi K. Petrauskas — Alfredas. Kaip matyti, rampos šviesų įda
ras sukaltas iš paprastų lentų. Suflerio būdelė -- sulenktos skardos gabalas. Ant scenos grindų, nors 
tai baliaus scena, nėra kilimo ir matyti plyšiai tarp lentų.

Pirmoji La Traviata
Pagal atsiminimus asmenų, stovėjusių Lietuvos operos kūrimosi pradžioje, užteko vie

no dešimtmečio, kad mūsų opera taptų viena iš neišskirtinų lietuviškosios kultūros dalių.
Jeigu laimėjimai, į kuriuos buvo investuotas darbas, talentas ir valstybės globa, buvo 

didingi ir puošnūs, pati darbo pradžia stebina savo entuziazmu ir ryžtu.
Prabėginius operos pradžios škicus paliko B. Andreika, 1930 metais Lietuvos operai 

minint dešimtmetį, aprašęs įvadą siekių, ieškojimų ir darbo, kurie privedė prie pirmo
sios La Traviatos Kauno teatro scenoje 1920 metais gruodžio 31 d. Šį rašinį dabar, Ope
ros sukaktuviniais metais, išmetus kai kuriuos vardus ir šiaip sutrumpinus tekstą, at- 
spaudė ok. Lietuvos žurnalas "Švyturys” su T. Genio komentarais.

Dirva perspausdina šį B. Andreikos rašinį:

1921 m. Sausio 11 d., Antradienį

MIESTO TEATRE 
eina tretį kartą OPERA

■ hnui 7 ni ni *

„(...) 1920 metų pavasarį (...) muzikos 
sekcijoj gimė tuosyk dar labai drąsi ir „he- 
rojlnga" idėja: organizuoti Kaune operą! 
(...) Tą pasitikėjimą dar labiau sustiprino 
ir sukėlė vasarą grįžęs į Vilnių Kipras Pet
rauskas (...) Iš karto kalbėta apie tris ope

ras: „Demoną", „Faustą" ir „Eugenijų Onle- 
giną", bet nutarta pirmiausia statyti „De
moną". Jau parinkus operą, paaiškėjo viena 
sunkinama ir iki tolei nenumatyta sunkeny
bė: operos statymo reikalams nebuvo nė 
vienos markės. Piniginis reikalas iškilo, 
svarstant orkestro dalyką: orkestrantai do
vanai juk nesutiks „grajinti" (...) Solistai 
sutiko dirbti nemokamai. Labai abejotina, 
ar iš gaunamų pajamų už bilietus pakaks 
sumokėti orkestrui f...) Svarstyta, ar never
tėtų „Demoną" pastatyti be orkestro, tik 
pianinui akompanuojant...

Iš pagrindų tą klausimą išnagrinėjus, pri
eita bendra nuomonė, kad be Kipro Petraus
ko, operos srities „speco", operos kūrimas 
būtų labai sunkus, ir nutarta tuoj pas jį ko
mandiruoti vieną delegatą. Į Vilnių buvo 
pasiųstas A. Kačanauskas, kuris parvežė tei
giamą atsakymą: K. Petrauskas ketino grei
tai atvykti į Kauną ir patsai pradėti organi
zuoti operą. Kipras Petrauskas į Kauną at
vyko 1920 m. rugsėjo mėn. pradžioj (. ..) 
Išsikalbėjus paaiškėjo, kad galima statyti 
„Faustą" arba „Traviatą". Apie „Faustą" 
kalbėta dėl to, kad jis įdomus ir visur pub
likos mėgiamas; bet paaiškėjo ir jo negeru
mai: „Fauste" daug darbo chorui (...) „Tra
viata" buvo trumpesnė; ir joje choras ma
žiau dalyvauja. Prie jos ir sustota.

Parinkus „repertuarą", imtasi svarstyti 
opiausias klausimas: iš kur Imti pinigų dar
bo pradžiai, nors gaidoms įsigyti! (...) Nu
tarta organizuoti Iš privačių asmenų „komi
tetą" operai remti. Tą „komitetą" turėjo su
daryti J. Tallat-Kelpša ir vokiečių antrepre-

neris — režisierius Wiliamus (...) Išdirbtas 
ir komiteto veiklos planas (...): operos pra
džiai lėšas surinkti iš operos artistų koncer
tų provincijoje (...) Bet komitetui įvykdyti 
„planą" neteko (...): pažįstą Wiliamą asme
nys įspėjo, kad jis (...) „žulikas" (...) Pra
našystė greit pasitvirtino: jis į Kauną buvo 
atvežęs kažkokią vokiečių operetę, kuri gast
roliavo visą mėnesį: VViliamus su surinktais 
už spektaklius pinigais pabėgęs, palikęs tru
pę be auksino „prie dūšios".

Pagaliau nutarta šauktis visuomenės, kad 
ji aukomis ar kitaip paremtų tą darbą. (...) 
„Traviatą" išvertė poetai F. Kirša ir B. Sruo
ga dykai.

Pagaliau prieita prie operos ruošos. „Tra
viatos" partijos buvo paskirstytos taip: Vio
leta — A. Galaunienė, Olšauskaitė ir Jodl- 
dio; Flora — Podėnaitė; Anina — Vencevi- 
čaitė; Žermonas — A. Sodeika (...) K. Pet
rauskas buvo režisieriumi ir dirigentu, J. 
Tallat-Kelpša — muzikinės dalies parengė- 
ju-akompaniatoriumi, J. Starka — chorve
džiu (...) Orkestras tuosyk susidėjo iš šių 
instrumentų: 11 styginių, 9 pučiamųjų ir 2 
mušamųjų. Kadangi visų pažymėtų partitū
roj instrumentų nebuvo, tą spragą teko už
kišti fisharmonija ir fortepijonu. Taigi su
dėjus visus orkestro instrumentus į krūvą, 
jų buvo 24... Choras irgi susidėjo iš 24 as
menų (...) Ruošiant operą, iškilo ir baleto 
reikalas. Nebuvo nei baletninkų, nei balet
meisterio (...) Šiam reikalui pakviesta II- 
jinskaitė-Mintaučkienė, kuri, patyrusi, kad 
nėra baletui „medžiagos", paruošti taip grei
tai baletą atsisakė.

K. Petrauskas, numojęs ranka į tai, kate
goriškai pareiškė:

— Aš pats baletą pastatysiu. Tik duokit 
man „dzidas"! Žinoma, „dzidos", pagaliai, 
su kuriais turėjo šokti tariamieji'baletnin- 
kai, buvo duotos, ir parinkęs 8 jaunus vy
rukus, pradėjo juos mankštinti, kaip reikia 
baletą šokti.

(...) Operos paruošiamieji darbai prasidė
jo vidury spalių mėn. ir truko du su puse 
mėnesio.

(...) Operos ansamblis neturėjo nė vienos 
repeticijos su orkestru! Artinosi lemiamoji 
diena: 1920 m. gruodžio 31 d. (...) Kaip yla 
iš maišo aiškėjo nauji trūkumai. Nebuvo iš 
ko pagaminti naujų dekoracijų. Pasinaudota 
senais dekoracijų pavilionais. Teatras netu
rėjo ir „teatrališkų" kostiumų; nusistatyta 
„Traviatą" vaidinti apsirengus su frakais (...) 
Nors skolinti frakai ne per geriausiai „gu
lėjo" ant artistu pečių, buvo pusė bėdos, pa
lyginus su kai kurių „frakuotų ponų" ba
tais; jie atrodė stačiai skandalingai...

Rodos, prieš savaitę pradėta pardavinėti 
bilietai. Brangiausi bilietai kaštavo 100 auk
sinų (...), bet jie momentaliai buvo išgau
dyti.

(...) Paskutinę dieną atliktas paskutinis 
svarbus darbas: rašomąja mašinėle parašy
tos „Traviatos" spektaklio programos! Ir jų 
buvo atspausdinta nedaug.

(...) Visą valandą anksčiau prieš spek
taklio pradžią teatrą užpildo publika. Ir jos 
buvo tiek daug, kad vos tilpo. Lygiai vaka
ro aštuntą valandą pakilo uždanga: aktoriai 
ir choras in corpore rampos šviesoje pirmą 
kartą atsidūrė (...) publikos akivaizdoje (...) 
Ir prasidėjo „Traviatos" vaidinimas, pirmas 
per vargą ir pasiaukojimą sukurtas lietuviš
kos operos spektaklis!"

POPIETE SU RAŠYTOJA

"Imkit mane ir skai
tykit", Mažvydo Katekiz 
m o (1547 m.) įvadiniu sa
kiniu, Lietuvių Tautinių 
Namų pirmininkas J. Jur
kūnas pradėjo sekma
dienio popietę, š.m. ba
landžio 18 d., su rašyto
ja Nijole Jankute-Užu- 
baliene.

Programos vedėja Eg
lė Vilutienė gražiai pa
sekė rašytojos pirmuo
sius kūrybinius rūpes
čius, paskatas, jos jau
nimui, vaikams skiria
mų knygų (Žebriuko nuo
tykiai miške, Danutė Sto
vyklauja, Kaip Algiukas 
vėjo ieškojo...) kritikos 
vertinimą. Nijolė Janku
tė Užubalienė, jos žo
džiais tariant, esanti no
velės meilė, josios puo
selėtoja, iš antros pu
sės, ji kaip novelistė 
Lietuvių Prozos antolo
gijoje aptariama: "kla
siškai išlyginto pasako
jimo tėkmėje autorė vaiz 
duoja Amerikos lietuvių 
kasdieniško gyvenimo te
mas, jas nuspalvindama 
vienur švelniu humoru, 
kitur aštresne satyra, o 

labiausiai meile papras
tam žmogui". Be pasako
jimų ir scenos veikalų 
vaikams, novelių suau
gusiems, Nijolė Užuba
lienė talkininkauja lite
ratūriniais straipsniais 
ir recenzijomis spaudo
je, keleri metai veda 
"Laiškai Lietuviams" ap
žvalginį knygų skyrių, 
aktyviai dirba su jauni
mu, skautija.

Aktorė Eglė Vilutienė 
ir pati autorė meistriš
kai paskaitė keletą iš
traukų iš Užubalienės 
raštijos. Popietės daly
viai turėjo malonią at
gaivą. Skaitymo protar- 
puose aktorė ir autorė 
vedė įdomų pokalbį. Iš 
jo sužinota rašytojos pa
žiūra į novelę, priežas
tys vertusios ją greta 
novelės atsidėti vaikų 
literatūrai, pastarosios 
literatūros į pasaulį iš
leidimo sunkumai. Iš
skirtiną akcentą tenka 
skirti rašytojos pažiū
rai į nūn vienintėlį šia
pus geležinės uždangos 
išeinantį vaikams perio
dinį laikraštėlį "Eglu

tę". Rašytojos nuomo
ne, šis vaikų laikraštis 
turėtų būti daugiau visų 
lietuvių remiamas. Jis 
turėtų rastis ne tik kiek
vienoje šeimoje, bet ir 
kiekvienoje lituanistinė
je mokykloje, kaip pa
galbiniai skaitiniai mū
sų jauniesiems lietuviu
kams!

Visa popietės progra
ma praėjo darniai ir su 
dideliu susidomėjimu vi
sų dalyvių sekama, o vė
liau ten pat vykusiuose 
grupiniuose pašnekesiuo
se plačiau aptariama, 
diskutuojama. Rašytoja 
ir aktorė palydėta ilgai 
trukusiomis katutėmis 
ir apdovanotos gėlių 
puokštėmis. (v)

Skaitykit ir platinki
DIRVĄ

STEEL BROKERS WANTED
round trips, points betvveen Michigan 
and Northeast Ohio. Mušt be able to 
pass 1CC physical. Owner operators, 
permanent leased.

WHITE STAR TRUCKING 1NC.
Call 216-456-0026 ask for 

Mr. DiPerna
An Equal Opportunity Employer

(30-36)

STIPRI VALIA "”l>s *,,L>I,IS
— Rūbai ir medžiagos šiandien nebe tas, kas 

buvo prieš karą! — Sakau savo žmonai nusivilkda
mas dar visiškai naują šviesiai pilką kostiumą. Ne
galiu tinkamai sau išaiškinti; nes tik prieš pat atos
togas jį pirkau ir štai — nebeįlendu. Visai papras
tai: kelnės per juosmenį nesueina ir švarkas veržia 
— Spėlioju. Bet žmona neatsimena, kad būtų liję 
per visas atostogas ir gerokai prieš; beto aš kostiu
mu visai nevilkėjau atostogaudamas. Tipiškai ma
no žmona — pasiūlė man pasisverti. Paskutiniu lai
ku ji labai dažnai nesąmones nukalba, nes nori ma
ne erzinti. Juokinga moteris. 180 svarų mano ūgiui 
tikrai nėra perdaug. Žinoma, ji nori, kad aš, kaip 
koks madų žurnalo piščikas lakstyčiau.. Šito ji ne
sulauks. Aš esu rimtas žmogus pačiuose geriausiuo
se metuose. Kad ji nustotų bum bėjus nuėjau įvonią, 
nes jau neatsimenu gerai, kada paskutinįkartąsvė- 
riausi ir atsistojau ant svarstyklių. 220 svarų!

Du šimtai dvidešimt svarų!?!? Ne. Negali bū
ti!? Taip. Beveik šimtas kilogramų! Beveik du cent 
neriai! Beveik.... Perkūne! Tikrai 220 svarų!

Po kurio laiko atėjo žmona ir atnešė stiklelį 
konjako. Aš rankiojau savo sudužusio pasaulio 
skeveldras. Du centneriai!...

— Kiek dar trūksta? — Užklausė žmona man 
grįžus į gyvenamą kambarį. Ji kartais, kaip raga
na žino mano mintis.

— Dviejų kilogramų. — Juk vistiek jau... Mė
ginau įsivaizduoti du centnerius mėsos...

Reikia ką nors daryti, bet ką? Mano žmona iš

lindo pirmoji su jai tipišku kvailu patarimu— ma
žiau valgyti. Tą ji pataria man! Man?! Kur ji pui
kiai žino, kad aš beveik nieko nevalgau.

Iš ryto aš jokių pusryčių nevalgau nei prieš
piečių. Kartais plytelę šokolado ar kantinoje dešre
lę su salotom. Nuo vienos kitos dešrelės dar nie
kas nesustorėjo. Pietums einu su kolegomis į res
toraną. Jeigu jūs matytum ėt, ką mano draugai su
kemša?! Brolyčiai! Atrodo, lyg tris dienas būtų ba
davę. Aš valgau visada tą patį: Vieneršnicelį su 
daržovėm ir bulvių koše ir priedais. Po pietų nieko 
nevalgau — tiesiog badauju. Vientik vakare grįžęs 
namo suvalgau šiek tiek stipresnę vakarienę.

— O kas vakare po televizijos eina į šaldytu
vą ir pasidaro trijų etažų sumuštinius? Mes per 
savaitę sunaudojam virš dviejų svarų sviesto. — 
Klausia žmona. Ji visada nukrypsta nuo temos. Ką 
bendro turi sviestas su mano figūra?

— Gal kokių tablečių imti? — Siūlau. Laikraš
čiai pilni visokiausių reklamų: "slim and enjoy li- 
fe!"

Bet jūs nepažįstate mano žmonos.
— Tu kiekvieną dieną paimi nuo 3000 iki 4000 

kalorijų. Du kartu per dieną valgai karštą maistą 
su alkoholiu. Pamėgink valgyti per pusę. E T P — 
gydymas. Ėsk tik pusę!

Išsireiškimo būdas tos moters?!
Paklausiau ir sekančią dieną pradėjau. Resto

rane atsisakiau užkandėlių prieš valgį ir tik pusę 
savo normalios porcijos teužsakiau. Už poros minu
čių atėjo restorano šeimininkas klausti kas atsitiko, 
ar kas netvarkoje, nes aš visada.... Ne, ne, atsakiau, 
tik skilvis šiek tiek netvarkoje. Kodėl turiu visiems 
pasakyti? Tas geriau tinka storulėms, tortą kem-

šančioms, poniutėms. Taigi; valgiau pusę šnicelio, 
pusę bulvių, pusę šokoladinio pudingo ir pabaigoj 
buvau kaip tik lygiai pusiau sotus.

Nusvirduliavau į įstaigą po "pietų". Eidamas 
stebėjau žmones pro restoranų langus; kur vyrai, 
liesi, kaip gegnės kimšo steikus ir moterys, sudžiū
vusio s kaip šakaliai, lėbavo saldžiomis kalorijo
mis. Prakeikta nelygybė! Kodėl jie nestori? Kodėl 
aš? Kodėl būtinai aš? Na, jiepamatys, kas iš tokio 
baisaus valgymo bus. Juk tai savižudystė su šaukš
tu! Tegu valgo. Jų lieknumas vieną dieną išnyks; tuo ■ 
met aš galėsiu juoktis. Mano žmona ir mano ėdrūs 
kolegos galės išsižioti iš nuostabos. Aš jiems vi
siems įrodysiu, koks mano charakteris stiprus! 
Man pasidarė jau net linksma.

Sekančiomis dienomis svarstyklės ypatingo 
skirtumo nerodė, bet galbūt dar per anksti. Bada
vau! Kentėjau, bet badavau! Pilvas kartais tyli, kaip 
užmarintas; kartais gurgia gana skandalingai, bet 
aš nepasidaviau jokiai pilvo įtakai.

Porą dienų vėliau užsegiau diržą jau žemesne 
skylute. Pirmasis pasisekimas. Jaučiau, kad mano 
paplonėjimas turėjo būti žymus visiems. Kad^ kole
gos nieko nesakė, supratau, jog tai pavydas. Žmona 
irgi tylėjo. Bet žmonos, žinote, neturi to įžvalgumo, 
kas liečia nuosavus vyrus. Jos nėra pakankamai 
objektyvios. Kitą dieną išplyšo diržo skylutė. Mato
mai buvo tik plastikinis diržas, o netikros odos.

Badavau dantis sukandęs toliau. Pamažu jau
čiau didelį pasikeitimą. Aišku yra skirtumas; ar ne
reikalingą balastą velki, ar esi tik jaunatviškai mus- 
kulingas. Keista, kad storėjant to nejauti; o tik,ka
da esi per storas, kada per vėlu — pajunti.

(Nukelta į 6 psl.)
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LŠST cv pirmininkas Vincas Tamošiūnas kalba atidarant parodą. Šalia stovi Jonas Švoba ir Kazys 
Gricius.

'LIETUVIAI TELEVIZIJOJE’ švenčia penkmetį

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS

PASIBAIGĖ MENO 
PARODA

Balandžio 25 d. pasibai
gė suruošta Lietuvių Na
muose įvairių sričių meni
ninkų meno paroda. Be 
anksčiau skelbtų 12 meni
ninkų, dar dalyvavo 7 me
nininkai: Jonė Beržanskai- 
tė, Alė Butkuvienė, Aldona 
Petrauskaitė, Danguolė Jur- 
gutienė, Irena Vizgirdaitė, 
Eleonora Rastenienė ir Vik
toras Perminąs. Parodoje 
buvo išstatyta: tapyba, gra
fika, keramika, mozaika, 
portretai, medžio drožiniai, 
audimas ir siuvinėjimas ir 
gražios pagalvėlės.

Tai pirma tokios rūšies 
paroda Lietuvių Namuose, 
kur vienu ir tuo pačiu metu 
dalyvavo su savo kūriniais 
net 19 menininkų.

Paroda susi domėjimas 
buvo didelis ir atidarymo 
dieną, balandžio 18 d. ap

STIPRI VALIA (Atkelta iš 5 psl.)
Pradėjau greičiau pastebėti storus žmones; čia 

vienam pilvas ant nosies lipa, kitam krūtinė auga, 
trečiam atsarginė padanga per juosmenį. Ne man! 
Brolyčiai, ne man! Aš žmogus su charakteriu, su 
stipria valia! Buvau nuolaidus; jeigu tie dručkiai ir 
neturi valios, visdėlto negali jų laikyt antros klasės 
žmonėmis. Ne visi gali būti galiūnai.

Aš net ir sportuoti pradėjau. Sekmadienių ry
tais prie atviro lango padarydavau porą gimnastikos 
pratimų. I tarnybą eidamas užvažiuoju liftu iki 
priešpaskutinio aukšto ir paskutinius laiptus užeinu 
pėsčias. Mašiną paparkuoju vienu bloku toliau ir 
paskutinį šimtą jardų einu pėsčias. Mano šviesiai 
pilkas kostiumas (tas, kur nuo lietaus susitraukė) 
man dar netiko, bet juk ir aklas gali matyti, kiek 
aš suliesėjau.

Nuostabu, kaip suliesėjimo procesas žmogųpa- 
grindinai pakeičia. Aš atradau naujų dvasinių verty
bių; kai ankčiau man įvairūs pobūviai ir baliai buvo 
nepakenčiamai nuobodūs, dabar aš jų nė vieno nebe- 
apleidau. Nauja saloninė pokalbių tema: —Kaip nu
mesti svorį? — šiuo metu yra pati populiariausia. 
O aš juk ekspertas ir žinojau milijoną būdų ir re
ceptų. Moterys baliuose ieškodavo mano draugystės 
ir artumos ir nuoširdžiai man išsipasakodavo savo 
pasisekimus arba savo suliesėjimo receptus. Aš 
tik švelniai šypso jaus prieš tokį žmogišką silpnu
mą, nes man receptų jau nebereikėjo. ETP — pui
kiai žinojau, kiek daug stiprios valios reikia.

Pagaliau vieną dieną nutariau parodyti pasau
liui savo valios rezultatus. Nupirkau šampano, ka- 
viaro. Jsakiau žmonai paruošti mažą vakarienę. Pa
kviečiau keletą artimų draugų truputį sunkesnio ka
libro. Ne pasityčioti iš jų norėdamas, bet daugiau 
iš meilės parodyti norėdamas, ko jie galėtų atsiek
ti.

Visiems susirinkus iškilmingai nūs įvedžiau į 
vonios kambarį. Paskutines kelias savaites visai 
nesisvėriau, nes jutau ir be svarstyklių, kad daug 
nukritau. Iškilmei atžymėti vonios tarpdury pasa
kiau mažą prakalbėlę lotyniškai pacituodamas, jog: 
"Žmogaus dvasia yra jo kūno valdytoja!" — Man 
pradėjus nusirenginėti (juk nesisversi su sunkiais 
rūbais) žmona kažką nukalbėjo apie mano dvasios 
stovį, bet aš buvau virš menkaverčių pastabų.

Visiems kvapą sulaikius stebint, vientik su mau
dymosi kelnaitėm atsistojau ant svarstyklių. Stovė
jau išdidžiai iškėlęs galvą, kaip Apolono statula 
Belvedere ir nė nežiūrėjau, kur svarstyklių adata 
nubėgo. Žmona su svečiais, eiliniai mirtingieji, pa
silenkę, lyg žado netekę, žiūrėjo žemyn.

— Na? — Užklausiau be jokio išdidumo, nes 
tokia yra aukštų žmonių privilegija; žemesniems 
būk malonus!

Žmona pirmoji išdrįso pakelti akis.
— 218 svarų! —

lankė netoli 300 žmonių, 
daug eksponatų buvo par
duota.

Tokioje eksponatais tur
tingoje salėje atsidūręs 
žmogus jautiesi, kaip ko
kiame muziejuje! Ir ko čia 
nėra ?

Man ir kitiems mano pa
žįstamiems patiko realūs ir 
lengvai suprantomi kaip Jo
no Kavaliausko, Albino Gri
gaičio, Prano Zarankos, 
Vandos Balynienės, Kuni- 
vundos Kodatienės ir kitų 
paveikslai. Irena černaus- 
kaitė-Christou turėjo išsta- 
čiusi tapybą, grafiką ir ke
ramiką.

Aleksandras Stauskas tu
rėjo iškabinęs net 6 portre
tus, kurių tarpe ir Lietuvos 
nepriklausomybės kovų in
valido J. Karučio portretą. 
Pažinau aš jį. Jis gyveno 
netoli gusarų pulko Sava
norių prospekte prie kapi

nių gatvės. Teko man ir pas 
jį apsilankyti. Turėjo jis 
akla sistema rašomą maši
nėlę ir pianiną. Parodė jis 
man kaip ja rašo. Be to jis 
mokėjo ir pianinu skambin
ti. Paskambino man gusarų 
maršą ir pasakė: kai tik aš 
išgirstų gusarus jojant Sa
vanorių prospektu, visuo
met aš tuojau sėdu prie pia
nino ir jiems skambinu 
"Gusarų Maršą”.

Labai gausų skyrių turė
jo ir Jurgis Baublys. Iš jo 
daugiau į akis krintančių 
eksponatų buvo reljefinis 
Lietuvos žemėlapis ir Vy
tauto Didžiojo Karo muzie
jaus modelis. Vienoje pu
sėje buvo rūpintojėliai, o 
kitoje pusėje kabėjo visa 
kolekcija geležies amžiaus 
įvairių įrankių 600 pr. Kr. 
ir 1200 po Kr.

Juozo Jasiūno skyriuje 
figūravo audimas ir siuvi
nėjimas. Gražūs lietuviški 
kaklaraiščiai, šalikai ir 
juostos puošė sieną ir sta
lą. Turėjo jis ir gražiai iš
margintų margučių ir porą 
kryželių.

Antaninos Jonynienės už
imtasis kampas ir apstaty
tas gražiai išmargintomis 
ir įvairaus didžio vazomis 
darė gan gražų įspūdį.

Čia radome ir Viktorą 
Perminą. Jis turėjo iškabi
nęs 2 medžio išdirbinius: 
"Kristoforas” ir ”Meilės 
auka”. Gabus tai žmogus. 
Jis žurnalistas, poetas ir, 
pasirodo, menininkas.

Kiekvieną dalyvauja n t į 
menininką ir jo išstatytus 
eksponatus aprašyti užimtų 
daug vietos ir tam reiktų 
pašvęsti daug laiko. Pami
nėjau tik tuos, kurie man 
daugiau krito į akis.

Šią garsią ir gerai pasi
sekusią meno parodą suruo
šė St. Butkaus šaulių kuo
pos kultūrinė sekcija, ku
riai pirmininkauja Jonas 
Švoba. Jis ir parodą balan
džio 18 d. atidarė. Parodoje 
žodį tarė LŠST c. v. pirmi
ninkas Vincas Tamošiūnas 
ir dalyvaujančių menininkų 
vardu Kunigunda Kodatie- 
nė ir Aleksandras Stauskas.

• Motinos paminėjimas 
įvyks gegužės 9 d., 12 vai. 
Lietuvių Namuose. Progra
mą išpildys L. B. Detroito 
apylinkės lituanistinės mo
kyklos mokiniai. Rengia L. 
B. apylinkės valdyba.

• Jonas Urbonas pradėjo 
dirbti "Briedis Realty”

Dalis svečių parodą atidarant.
I

Kai prieš penkerius 
metus pirmoji Lietuvių 
Televizijos programapa- 
sirodė lietuvių salionė- 
liuose su Jonušo mar
šu "Kur bakūžė sąma- 
nota" (dar ir dabar tę
siamas), lietuviams bu
vo džiugi staigmena, tik 
pesimistai pranašavo, 
kad su mūsų silpnomis 
meninėmis jėgomis ir 
finansiniais ištekliais, 
bus sunkiai įgyvendina
ma svajonė. Buvo mo
mentų kai LTV pergyve
no gana kritiškas valan 
das, tačiau pesimistų 
pranašystė neišsipildė, 
ir LTV programa štai 
jau susilaukė savo veik
los penkmečio, ir šią su
kaktį gegužės 8 d. ruo
šiasi atitinkamai atžy
mėti.

"Lietuviai Televizi
joj" programa dabar lei
džiama 8: 30 vai. sek
madienio vakarais iš sto
ties WCIU - TV 26 ka
nalo Chicagoje.

Programos pradinin
kas yra Anatolijus Siu
tas, kuris iki šiol tai 
programai tebevadovau
ja. Programos adminis
travimui buvo sudaryta 
ši pirmoji valdyba: Eglė 
Vilutienė, Bronė Paplė- 
nienė, Petras Armonas, 
Gediminas Lapėnas ir 
Anatolijus Siutas.

Metus gilesnį žvilgs
nį į LTV archyvą, į tvar
kingai dėžėse ir dėželė
se sudėtas susuktus fil
mus, reikia sutikti, kad 
čia guli neįkainuojama

įstaigoje ir visiems norin
tiems pirkti arba parduoti 
namą jis patarnauja. Pa
siekiamas telefonu: įstai
gos 883-5244, namu 585- 
1303.

• Rimas Korsakas nuo 
gegužės 2 d. pradeda reda
guoti radijo programą 
"Amerikos Lietuvių Bal
sas”.

• "šilainė”, vadovaujama 
G. Gobienės, šoks: balan
džio 30 d. Schoolcraft Kole
gijoje, o gegužės 8 d. Chi
cagoje Jaunimo Centre.

• Išvyka į gamtą, kuri 
įvyks gegužės 30 d. Bražių 
vasarvietėje (prie Daina
vos) ruošia St. Butkaus 
šaulių kuopos moterų sek
cija.

• A. a. Antano Janavi
čiaus dviejų metų mirties 
sukaktis buvo paminėta ba
landžio 18 d.

• šv. Antano parapijos 
50 metų sukakties jubilie
jus artėja ir stropiai ruo
šiamasi jį paminėti. Birže
lio 13 d. bažnyčioje bus iš
kilmingos mišios ir 12:30 
pietūs Lietuvių Namuose. 
Pietums bilietai jau plati
nami ir yra gaunami pas 
parapijos komiteto narius. 
Užsimuota išleisti jubilieji
nį parapijos leidinį. Ji reda
guoja S. Garliauskas. 

A. Grinius

archyvinė medžiaga atei
ties kartoms. Visa tai 
bus didelis turtas mūsų 
istorikams, besidomin
tiems lietuvių išeivija. 
Tai kuo ne visas penke- 
rių metų lietuvių išeivi
jos gyvenimo atvaizdavi
mas: Pavergtųjų savai
tės ir Birželinių įvykių 
didingos eisenos, kultū
riniai parengimai ir mi
nėjimai, chorai, Kudir
kos atidavimo rusams 
gausios demonstracijos, 
muzikinės programos ir 
kt. Pav. III Tautinių šo
kių visa šventės eiga nu
filmuota spalvotame fil
me. Šiam darbui finan
suoti buvę prašytapara- 
mos iš tos šventės komi
teto ir privačių asmenų 
bei organizacijų, tačiau 
niekas neatkreipęs rei
kiamo dėmesio. Pati 
LTV studija rizikavo 
virš 2,000 dol. lysti sko
lon tos šventės užfiksa
vimui. Filmai dabar guli 
dėžėse, nes jų sutvarky
mui ir užbaigimui trūks
ta dar apie 1,500 dol.,ku
rių LTV kasoje nėra. Už
baigus šį įdomų filmą bū
tų galima paleisti per lie
tuviškas kolonijas.

Per penkerius metus 
LTV programose praė
jo apie, 3,000 asmenų: 
šokusių, kalbėjusių, vai
dinusių, dainavusių ir t. 
t. Didžiausias LTV stab
dis, tai finansai, meni
ninkų pasiaukojimas ir 
jų prisidėjimas prie pro
gramų ir panašiai. Gi 
tie patys besikartojąpro- 
gramose asmenys žiū
rovams nusibosta ir pra
šo įdomesnės progra
mos. Anot Siuto pasaky
mo, kai kurie mūsų ta
lentai į Lietuvių televi
ziją žiūri "iš aukšto" ir 
kviečiami atsisako pro
gramose dalyvauti. Tai
gi prie mūsų negausių ta
lentų išteklių, būna, kad 
programos negali daryti 
reikiamos pažangos.

LTV valdyba, besi
ruošdama minėti savo 
veiklos penkmetį, balan
džio 14 d. pas vald. sek
retorę Pr. Gramontienę 
buv sukvietusi spaudos 
bendradarbius, kur,besi' 
vaišinant, buvo daug pa
sišnekėta apie penkerių 
metų veiklą, vargus ir 
džiaugsmus. Penkmetį 
ruošiasi minėti gegužės 
8 d. Jaunimo centre su 
iškiliu banketu ir koncer
tu. Programą pildys 
taut. šokių grupė "Šilai
nė", vadov. I. Gobienės 
iš Detroito, solistas Jo
nas Vaškevičius ir pia
nistas Jonas Gavėda iš 
Kanados, baletą šoks S. 
Tranauskaitė.

LTV finansiškai lai
kosi iš aukų, kurios ma
žėja, ruošiamų pramogų 
ir skelbimų. Didžiausias 
rėmėjas skelbimais yra 
rūbų prekybininkas W. 
A. Lewis (kilęs iš Lie

tuvos), kuris per penkis 
metus už skelbimus LTV 
yra sumokėjęs apie 40, 
000 dol. Lietuvių televi
zijos programa sunkiai 
verčiasi su apie 24,000 
dol. metiniu biudžetu. 
Jei ši suma pakiltų, pro
gramos pagerėtų ir būtų 
ilgiau pratęstos. TV sto
čiai per metus sumo
kama 15,000 dol. Kita di
džioji išlaidų pozicija — 
filmai, ypač spalvoti ir 
jų išryškinimas. Valdy
ba aukojasi ir dirba be 
atlyginimo. Progr. ve
dėjui Šlutui yra skirtas 
kuklus atlyginimas, bet 
ir to atlyginimo pilnai 
išmokėti nėra iš ko. Pa
mėgęs šį darbą, jis au
kojasi Lietuvių Televizi
jai, užsidirbdamas savo 
pragyvenimui už paruo
šimą skelbimų kitų tau
tybių televizijos progra
moms ir pan.

Dabar nuomojamos 
LTV studijai patalpos 
yra per ankštos archy
vui, filmavimui ir filmų 
paruošimui. Valdyba yra 
užplanavusi artimesniu 
laiku surasti ir persikel
ti į erdvesnes patalpas. 
Be eigos darbų, ateičiai 
planuoja paruosti filma
vimui Pietario "Algi
mantą".

Progr. vedėjo Siuto tei - 
gimu, šių metų valdyba 
yra pati veikliausia, už
tat tikėtina, kad televizi
jos programos bus tęsia
mos ir gerinamos. Val
dyba yra šios sudėties: 
Anatolijus Šlutas, Ed
mundas Vengianskas 
(pirmin.), Pranas Kašiu- 
ba, Pr. Gramontienė, J. 
Indriūnas, Helena Zim- 
mer ir Juozas Tranaus- 
kas.

A. Šlutas laikraščių 
bendradarbiams dar pra
nešė, kad nuo kitų metų 
pradžios, mažiausiai vie
niems metams, imąs 
atostogų ir pasitraukiąs 
tam laikui iš Lietuvių te
levizijos. Taigi turės at
sirasti, arba būti suras
tas kitas, kuris sugebė
tų tinkamai tęsti Lietu
vių televizijos progra
mas, nes be kita ko, 
šios programos padeda 
mūsų jaunimo būrimui 
į lietuvišką bendruome
nę.

J. Šlajus

PASIPRIEŠINIMO

TAKTIKA...
(Atkelta iš 4 psl.) 

tybės sekretorium von 
Weizsaeckeriu. Grafas 
buvo malonus pažadėt at
siklausti kur reikia ir 
man atskambinti iš savo 
pusės. Deja, pažadėto at- 
skambinimo nesusilau
kiau. Iš to jau buvo gali
ma spręsti, jog reikalas 
nebuvo paprastas ir kad 
jis už kažko užkliuvo.

Birželio 30 d. dar ban< 
džiau susisiekti telefonu 
paeiliui su dr. Kleistu ir 
dr. Leibrandtu (neoficia 
liais vokiečių politikos 
klavišais), tačiau ir jie 
pasirodė nebepasiekia
mais: jų sekretorės — 
vieno ir kito — kaip susi 
tarusios aiškino, jog ne
žinančios kada jų šefus 
būtų galima telefonu pa
siekti. Iš to buvo aišku, 
jog šį kartą buvo vokie
čių viskas sutvarkyta ne - 
blogai.

(Bus daugiau)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

LOJALUMO PARADAS

Visos lietuvių organi
zacijos kviečiamos su 
vėliavomis dalyvauti 
Clevelande ruošiamame 
Lojalumo parade šį šeš
tadienį — gegužės 1 d.

Renkamasi Chester ir 
17 St. 2 vai. p.p.

• A. L. Tautinės S-gos 
Clevelando skyriaus meti
nis susirinkimas šaukiamas 
š. m. gegužės 2 d., 12 vai. 
Lietuvių Namuose (877 E. 
185th St.), Dabotvarkėje 
numatyta valdybos ir revi
zijos komisijos pranešimai, 
ALT S-gos seimo ir kiti rei
kalai. Susirinkime bus iš
rinkti skyriaus atstovai į 
ALTS seimą, o taip pat ir 
nauja skyriaus vadovybė — 
valdyba ir revizijos komi
sija.

SENELIŲ VAKARAS
Gegužės 1 d. šv. Jurgio 

parapijos salėje yra ruošia
mas pobūvis visiems Cleve
lando seneliams pagerbti ir 
palinksminti. Vakaras pra
sideda 5 vai. p. p. ir tęsis 
maždaug dvi valandas.

Moksleiviai ir studentai 
išpildys trumpą bet links
mą meninę programą su 
tautiniais šokiais, kanklių 
muziką ir dainomis. Po pro
gramos visi svečiai bus pa
vaišinti. Senelis ir senutė 
vyriausi amžiumi iš dalyvių 
bus apdovanoti.

Seneliai neturintieji prie
monių atvažiuoti į šį vaka-

Praeitą pirmadienį, balandžio 26 d. Clevelande lankėsi VLIKo 
pirm. J. K. Valiūnas ir ta proga Naujosios parapijos salėje buvo su
šauktas informacinis susirinkimas, į kurį atsilankęs dr. J.K. Valiū
nas papasakojo apie Vliko veiklą, plačiau nupasakodamas savo pasi
matymą su Bražinskais Turkijoje ir pademonstravo iš juostos su jais 
pasikalbėjimą (jo įspūdžiai buvo paskelbti DirvojeNr.27ir 28). Nuo 
traukoje viršuje: kalba VLIKo pirm, dr J.K, Valiūnas ir susirinki
mui pirmininkavęs J. Daugėla. Apačioje susirinkimo dalyviai, kurią, 
nežiūrint, kad tai buvo paprasta darbo diena prisirinko apie 150 as
meny. V. Bacevičiaus nuotraukos salė ir visi džiaugėsi gra-

Maloniai kviečiame visus į

SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 2 D., 4 VAL., Naujosios parapijos salėje.
Programoje: 1. Vaidinimas — rėžis. Z. Peckus.

2. Choras su kanklių orkestru — vadovauja muz. A. ir O. Mikulskiai.
3. Tautiniai šokiai.

Po programos vaišės ir šokiai! Bilietų kaina $2.50 ir $1.00 moksleiviams ir pensininkams.

ra, prašomi pranešti Elenu- 
tei Razgaitytei (442-9321) 
arba Vyteniui čyvui (486- 
5970). Jaunimas stengsis 
tokius pavėžinti į salę, ir po 
vakaro — į namus.

Laukiame visų!
Rengėjai

NAUJOJI STUDENTŲ 
VALDYBA

LSS Clevelando sky
riaus naujai išrinktoji 
valdyba pasiskirstė pa
reigomis :

Pirm. Vytas Žagars- 
kas, vicepirm. Rūta But
kutė, sekretorė Marytė 
Idzelytė, iždininkė Ingri
da Raulinaitytė, nariai 
— Rimas Aukštuolis, 
Edmundas Čapas ir Kas
tytis Giedraitis.

TINKLINIO _
PIRMENYBES
Šį savaitgalį gegužės 

1 - 2 d. Clevelande įvyks 
JAV AAU 1971 m. tinkli
nio pirmenybės, kuriose 
dalyvaus 24 vyrų ir 18 
moterų iškilių komandų. 
Šiose pirmenybėse daly
vaus ir LSK Žaibo mo
terų komanda, kuri ba
landžio 18 d. laimėjo La’

Čiurlionio ansambliui ruošiantis vykti į P. Ameriką, išvykai rem
ti garbės komiteto pirmininkas dr. D. Degesys praeitą sekmadienį 
skiepijo visus čiurlioniečius. Nuotraukoje iš kairės: dr. D. Degesys, 
ansamblio vadovas muz. A. Mikulskis, ir ansamblio nariai Aras ir 
Sniečkus. J. Garlos nuotrauka

ke Erie AAU čempiona
tą.

Varžybos vyks Cuya
hoga Community Colle- 
ge Metro salėje, E. 30 
St. ir Community Col- 
lege Avė.

Abi dienas varžybos 
prasidės 8 vai. ryto ir 
tęsis iki vakaro. Finalai 
sekmadienį 7 vai. vak.

Žaibietės pirmąsias 
savo žaidynes žaidžia 
šeštadienį 10 vai. ryto 
prieš Portland, Oregon.

Sporto mėgėjai, nepra
leiskite šios retos pro
gos ir atsilankykite.

KAMERINĖS MUZIKOS 
KONCERTAS

Algimantas Motiekaitis 
— violenčelistas ir Andrius 
Kuprevičius — pianistas, 
kartu su klarinetistu Fred 
Coher atliks kamerinės mu
zikos koncertą ateinantį 
antradienį, gegužės 4 d. 
Cleveland Music Settlement 
salėje.

Programoje Beethoveno 
violenčelės sonata ir Brahm- 
so bei Beethoveno trio.

Įėjimas laisvas. Pradžia 
8 vai. vak.

DVYLIKOS PIANISTŲ 
KONCERTAS

Tai įvyko praeitą sekma
dienį Clevelando Music 
Settlement salėje. Jų am
žius — nuo 6 iki 18 metų. 
Skambintieji dalykai atitin
kami jų amžiui. Bet rimtis, 
susikaupimas ir rūpestin
gumas visų lygus.

Svečių susirinko apypilnė 

žiai parinkta ir sklandžiai 
išpildyta programa.

Iš 12-kos mokinių muzi
kų penki yra lietuviai (An
gelė Karaliūtė, Julija Nas
vytytė, Dalia Kavaliūnaitė, 
Vytautas Puškorius ir Vy
tautas Smetona) 3 iš miš
rių šeimų (motinos lietu
vės) : Anne Macey, Joan ir 
Talia Chernetzky.

P a m i n etini vyresnieji 
studentai neabejotini talen
tai. Dalia Kavaliūnaitė rū
pestingai p a s k a m binusi 
Beethoveno Sonatos A-Flat 
Major I dalį, Anne Macey 
su ekspresija ir pasitikėji
mu paskambinusi Chopeno 
Polonezą C-Minor, Vytau
tas Puškorius ypatingai 
kruopščiai ir sėkmingai per
davė Bacho prancūzišką sui- 
tą C-Minor. Vytautas Sme
tona paskambino Beethove
no Sonatą A-Major. Tvirta 
ir užtikrinta technika, gra
žus ir darnus kūrinio inter
pretavimas ir įsijautimas, 
sėkmingai nugalėtos kliū
tys pereinant iš pianissimo 
į fortissimo, paliko klausy
tojams stiprų įspūdį. Jau
nas vos 16 metų pianistas 
yra daug vilčių teikianti pa
jėga — busimasis virtuo
zas. Daug darbo, ištver
mės ir meilės savo profesi
jai ir savo studentams au
koja Birutė Smetonienė- 
Nasvytytė. Įteikdama gėlių 
puokštę jauniausioji stu
dentė 6 metų Angelytė Ka
raliūtė visų mokinių vardu 
tai išreiškė žodžiais: ”Mes 
mylime Tave, kad Tu mus 
taip gerai mokini. Ačiū Tau 
už meilę ir kantrybę”.

Po koncerto svečiai ir 
studentai maloniai praleido 
vakarą, besivaišindami ma
myčių paruoštais skanumy
nais. (sv)

KONCERTAS

Šv. Kazimiero Lit. 
Mokyklos koncertas 
įvyksta š.m. gegužės 2 
d., 4 vai. p.p., Naujosios 
Parapijos salėje.

Programoje P. Kara
liaus parašytas, Z.Pec- 
kaus režisuojam as vaiz 
delis "Astronautai”. 
Taip pat bus muz. A. Mi 
kulskio vadovaujamas 
choras ir E. Razgaitytės 
ir A. Ciuberkio mokomi 
tautiniai šokiai.

Visi labai nuoširdžiai 
kviečiami šiame kon
certe dalyvauti ir paro
dyti paramą lietuviškam 
auklėjimui.

• Lietuvių Kultūrinio 
Darželio Sąjungos metinis 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, gegužės 9 d., 12 vai. 
po pamaldų, šv. Jurgio pa
rapijos mokyklos kamba
ryje.

Bus renkama Darželio Są
jungos valdyba, patiekta 
apyskaitos, raportai ir pasi
tarimas apie dalyvavimą 
Vieno Pasaulio Dienos pro
gramoje.

Kviečiami pavieniai na
riai, draugijų valdybos de
leguokite po atstovą į Dar
želio Sąjungą. Metinė duok
lė tik $1.00 asmeniui.

K. S. Karpius,
L. K. Darželio Sąj ungos 

pirm.

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

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletvpe 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinias apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE TELEF. 621-6036

CLEVELAND, OHIO 44114

SUPERIOR 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS

INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
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:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid) 

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Nr. 33 — 7

PARDUODAMAS NAMAS
S a v i n i nkas parduoda 

dviejų šeimų namą po 5 
kambarius, Colonial. Apžiū
rėjimui skambinti tel. 531- 
6948 arba 279-1233.

(33-35)

♦ Perkant ir parduodant 
namus kreipkitės į Ed. ča- 
pą — Capas Realty So., tel. 
732-8242,

Visais gyvybės, sveikatos 
bei pensijų draudimo, o taip 
pat ir akcijų-investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. GiedraiĮį, 
tel. 944-6835.

NEPAMIR SKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖS 

SĄJUNGOS SEIMO
{vykstančio 1971 m. gegužės mėn. 29 ir 30 dienomis 

Philadelphijoje (Sheraton Hotel,
1725 J. F. Kennedy Blvd., Philadelphia, Pa. 19103),

DARBOTVARKĖ

šeštadienis, gegužės mėn. 29 d.
10:00-11:00 Registracija
11:00-12:30

12:30-2:30

2:30-3:30
3:30-5:30

8:00

Seimo atidarymas ir iškilmingas posėdis
1. Skyriaus pirmininko^ Vytauto Matonio 

žodis
2. Himnai
3. Sąjungos pirmininko žodis — Teodoras 

Blinstrubas
4. Mirusiųjų narių pagerbimas — Vaclovas 

Mažeika
5. Tautinė idėja lietuviškos išeivijos veiklo

je — Dr. Jonas Balys
6. Sveikinimai
Darbo posėdis
1. Seimo prezidiumo sudarymas
2. Darbotvarkės priėmimas
3. Seimo komisijų sudarymas
4. Sąjungos Valdybos pranešimas
5. Revizijos Komisijos pranešimas
6. Diskusijos dėl pranešimų
Pertrauka
Darbo posėdis
1. Liet. Tautinio Sąjūdžio Vadovybės prane

šimas — Dr. Bronius Nemickas
2. Pranešimas ALTO reikalais — Eugenijus 

Bartkus ir Teodoras Blinstrubas
3. Pranešimas BALFO reikalais — Emilija 

Čekienė
4. Pranešimas Naujosios Vilties reikalais
5. Diskusijos dėl pranešimų
Banketas
Programoje solistė Vanda Stankienė ir Neo- 
lithuanų orkestras (iš Chicagos)

Sekmadienis, gegužės mėn. 30 d.
10:00-12:00 Darbo posėdis

1. Skyrių atstovų pranešimai
2. Sąjungos skyrių veikla — Bronius Tiškus
3. Diskusijos dėl pranešimų ir dėl bendros 

veiklos
12:00-2:00

3:00

Darbo pošėdis
1. Mandatų komisijos pranešimas
2. Nominacijų komisijos pranešimas
3. Rinkimai

a) Sąjungos pirmininko ir valdybos narių
b) Revzijos komisijos
c) Tarybos

4. Nutarimų komisijos pranešimas
5. Kiti klausimai ir sumanymai
6. Seimo uždarymas

2:00-3:00 Pertrauka
Vilties Draugijos narių suvažiavimas

Lietuvos generaliniam konsului dr.

PETRUI DAUŽVARDŽIUI ir PONIAI, jų 

mylimam sūnui

pik. FABIJONUI DAUŽVARDŽIUI 

lėktuvo nelaimėje žuvus, reiškia gilią užuo

jautą

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva I

Lietuvos generaliniam konsului Chicagoje dr. 
PETRUI DAUŽVARDŽIUI ir PONIAI, jų myli
mam sūnui

pik. FABIJONUI DAUŽVARDŽIUI 
lėktuvo katastrofoje žuvus, reiškiame gilią užuo
jautą ir kartu liūdime

LST Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖ 
SĄJUNGA

SAVO SUVAŽIAVIMO PROGA 
RUOŠIA IŠKILMINGĄ

BALIŲ,
KURIS ĮVYKS Š. M. GEGUŽĖS 

29 DIENĄ, SHERATON HOTEL, 
1725 J. F. KENNEDY BLVD., 
PHILADELPHIA, PA. 19103.

Pradžia 8 vai. vakaro. Baliaus metu gros 
neolituanų orkestras iš Chicagos ir 

dalyvaujant solistei Vandai Stankienei.
ĮĖJIMAS 12 DOL. ASMENIUI.

Kviečiame lietuvių visuomenę gausiai atsilankyti. 
Bilietus iš anksto galima įsigyti pas ALT S-gos Seimo 
rengimo Komiteto pirmininką Vincentą Gruzd|, 1025 
W. Wingohocking St., Philadelphia, Pa. 19140, telef. 
GL 7-1533 ar skyriaus pirmininką Vytautą Matom, 
872 N. Woodstock St., Philadelphia, Pa. 19130, telef. 
CE 6-7923.

Baliuje bus progos ne tik pasilinksminti, bet ir 
iš visos Amerikos. Rūbai vakariniai.

Mieliem

EUGENIJAI AŽELIENEI

ir

Vet. Gyd. A. LIAUBAI,

jų brangiam Tėveliui mirus, reiškiame 

gilią užuojautą

Roma ir Danielius
Degėsiai

Aldona ir Edmundas
Drukteiniai

KUN. DR. STASIUI VALIUŠAIČIUI 

mirus, širdingiausią užuojautą reiškiame 

velionio broliui JUOZUI su šeima

Nora ir Aleksandras 
Griauzdės

Boston, Mass.

A. A.

ANTANUI BASČIUI

mirus Lietuvoje, jo žmonai ANELEI, 

broliui PRANUI, seseriai ONAI PLEI- 

NAITIENEI ir visiems giminėms bei 

artimiesiams reiškiame širdingiausią 

užuojautą

A. J. Pliopliai,
V. L. Nakrošiai,
J. L. česėkai

Solistė Vanda Stankienė.
susitikti senai matytų draugų bei pažįstamų atvykusių

GERIAUSIAS VEIKA
LAS APIE LIETUVĄ AN
GLŲ KALBA, redaguotas 
dr. Alberto Geručio, 460 
psl. Kaina 12 dol. Užsisa
kant per LNF — 10 dol. 
Čekius rašyti: Lithuanian 
Independence Fund, Ine., 
87-80 96 St., Woodhaven, 
N. Y. 11421.

A. Čepulis, Philadelphia ...2.00
J. Drasutis, Pittsburgh .... 2.00
J. Račila, Euclid.................2.00
B. Nemickas, Maspeth......2.00
A. Klupšas, Toronto......... 2.00
M. Meiliūnas, Weston........2.00
J. Kregždė, Cincinnati.......2.00
V. Janulaitis,Chicago.......10.00
A. Grushnys, Wichita........5.00

REZI 
STEN 
CIJA

F5. S RALI S

AUKOS DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:

B. Simonaitis, Cicero .... 2.00
M. Rumbaitis, Rockville 2.00
H. Janužys, Morgan H iii 1.00
J. Jakštys, Chicago ....... 2.00
S. Jankauskas, Toledo .... 2.00
L. Keženius, Cleveland .. 2.00
P. Kleinotas, Racine .........7.00
N. Navickas, Gulfport .... 2.00 
J. Januševičius, London 3.50
M. Cibas, Great Neck .... 2.00 
P. Matiukas, Rochester .. 10.00 
S. Pabrinkis, Cleveland ... 2.00
I. Vasyliūnas, Somerville 10.00
O. Ivaškienė, Boston........ 5.00
J. Černius, Flint ...............2į00
J. de Rosales, Caracas .... 5.00
K. Krulikas.RichmondHill 10.00
J. Liutkonis, Boston.........2.00 
V. Tamošiūnas, Detroit ....2.00
K. Grintalas, Baltimore ... 2.00
J. Gudėnas, Cleveland..... 2.00
J. Kučingis, Los Angeles ..2.00
K. Vilimas, Novelty......... 7.00
S. Virkutis, E. New Market3.00 
A. Andrijauskas, Cleveland 2.00 
A. Sajauskas,Baltimore.... 3.00 
K. Dūlys, Baltimore.........  7.00
A, Kišonas, Dearborn Hts. 2.00

Su ”Rezistencijos” roma
nu mums atsiskleidė toks 
rašytojas, kokio neturėjo
me lietuvių literatūroje 
nuo V. Pietario "Algiman
to”, Tik "Rezistencija” už 
"Algimantą” įdomesnė, nes 
vaizduoja mums artimesnę 
praeitį ir artimesnių lietu
vių rūpesčius, kurie ne vie
nam yra tapę sunkiomis ne
išsprendžiamomis proble
momis. (Dr. J. Grinius, Ai
dai Nr. 2, 1971).

Išleido Viltis. 429 psl. 
Kietais viršeliais 6 dol. 
Gaunama Dirvoje ir pas 
platintojus.

WANTED

TRUCK SPRING FITTER
AND

FURNACE MAN 
Steady work. 

\VHEEL1NG SPRING SERV1CE CO. 
23rd & Main St.

Wheeling, West Virginia 26003 
304-2330570

(33-37)

NEEDED

TRACTOR OWNER 
OPERATORS

PULL LOADS LOU1SVILLE KEN- 
TUCKY, TO NEW JERSEY OR PHIL
ADELPHIA, PA., AREA OR TO NEW 

ENGLAND.

216-769-3033
(33-35)

Mielam kaimynui
ANTANUI JONAIČIUI 

mirus, jo žmonai IZABELEI, dukteriai su šeima 
ir visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiš
kiame

B. Kriščiukaitienė 
A. Andriušienė
M. J. Adomaičiai
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