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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VELYKOS LINKSMŲ SV. VELYKŲ!
VILNIUJE

Velykos visur pava
sariškai džiugios. Pati 
gamta diktuoja specifi
nes velykines nuotai
kas. Tokios visad jos 
buvo mūsų tėvynėje, mū 
sų sostinėje. Net gi 
gausingi Vilniaus var
pai visad garsėjo, kaip 
neatskiriama vilniškių 
velykinių nuotaikų da
lis.

Kaip šiais metais, sa
kysim, Švento Kazimie
ro bažnyčia sutinka Ve
lykas .

Štai ką apie tai sako 
Ateizmo muziejaus Vii 
niuje direktorius Anta
nas Martinionis, pasi
kalbėjime su "Literatą 
ra ir menas" korespon
dentu.

— 1961 metų balan
džio 18 d. LTSR Minist
rų Taryba nutarė paves 
ti LTSR Kultūros minis
terijai įsteigti Vilniuje 
respublikinį ateistinį 
muziejų. Jis įsikūrė bu
vusios Kazimiero baž 
nyčios barokiniame pa 
štate. Tų pat metų spa
lio antroje pusėje mu
ziejaus direktoriumi pa- 
skiriamas Stasys Mar
koms , pradedami komp 
lektuoti mokslinių dar
buotojų kadrai.

Tad 1961 metais, per 
pat Velykas "ministrų 
kabinetas" užgrobė 
nuostabiai puikią šv.Ka
zimiero bažnyčią ir pa
vertė bedievybės rekla
ma. Pigi spekuliacija 
žodžiais "moksliniai 
darbuotojai", "moksli
nis ateizmas", "mokslo 
planai", Antano Marti
nionio lūpose nenusle
pia propagandinio pama
to, ant kurio statomas 
sovietuose 
klausimas, 
konfrontacija su religi
nės praktikos formo
mis, bažnytinių apeigų 
išjuokimas, žiaurus 
smerkimas žmogaus, ku
ris tiki Dievu — viskas 
tai nerodo, kad sovieti
nis ateizmas turi bet ku
rį pranašumą į mokslą. 

Bažnytkaimis (1939)ANTANAS KUČAS
ateizmo 
Ateizmo Tai politikavimas ir re

žimo ramstis.
Toks režimo propa

gandinis ramstis yra 
šis ateistinis muziejus, 
"įsikoręs", pagal Marti- 
nionį, "barokiniame pa
state".

Muziejus rengia "eks
pozicijas", per kurias

LIETUVOS KATALIKAI ATSIUNTĖ SKUNDĄ JUNGTINĖMS TAUTOMS

skiepija "materialisti
nės pasaulėžiūros dai
gus", kaip tvirtina ateis
tas direktorius.

Kodėl taip daroma?
Direktorius Martinio

nis taip aiškina, atsi
rėmęs maskviniu dekre 
tu:

Perspektyvinės

materialistinės pasau
lėžiūros ugdymo gai
res nubrėžė TSKP (vi 
sos sovietinės impe
rijos kompartijos vado 
vybė) ir LKP (lietuviš 
kos kompartijos vado
vybė) XVI suvažia
vimai. Vadovaudamie-

(Nukelta į 2 psl.)

Vytautas j
Kaip rašėme, prezi

dento Nixono viešnagės 
Maskvoje sklandumas 
staiga atsidūrė pavoju
je, susilpnėjus Brandto 
vyriausybės pozicijom. 
Tai galėtų privesti prie 
jo sutarčių su Maskva 
ir Varšuva neratifika- 
vimo. O tos sutartys 
yra sovietų politikos Eu 
ropoje kertinis akmuo. 
Tokiom perspektyvom 
paaiškėjus, sovietai ofi
cialiai kiek pasipiktino 
tačiau neoficialiai sten
gėsi krikščionių demo
kratų priekaištų argu
mentų svorį sumažinti. 
•Žinia, Maskvos presti
žas neleidžia pakeisti 
su ja sudarytos sutar
ties teksto, tačiau jos in
terpretacija pasidarė 
vokiečiams priimtines
ne. Visų pirma ’Prav- 
da' paskelbė, kad sutar. 
ties tekstai rusų ir vo
kiečių kalbomis yra 
indentiški, o tai reiš
kia, kad vokiškas Rytų 
Vokietijos sienų apibū
dinimas kaip ’unver- 
letzlich’ —nepažeidžia 
mos — tereiškia, kad 
jų negalima prievarta 
pakeisti, kas neišskiria 
vėliau galimo kito susi
tarimo dėl jų. Toliauso. 
vietų ambasadorius 
Bonnoje. Falin pranešė 
Brandtui, kad jų Aukš
čiausioji Taryba, rati
fikuodama sutartį, pri
ims dėmesin vokiečių 
užsienio reikalų minls- 
terio Scheel laišką ko
legai Gromyko. Tame 
laiške dar prieš sutar
ties pasirašymą Scheel 
konstatavo, kad "toji su
tartis neprieštarauja 
Vokietijos politiniam 
tikslui siekti taikos Eu
ropoje, kurioje vokie
čių tauta atgautų teisę 
pati išspręsti savo vie
nybės klausimą".

Aukščiausios Tary
bos "priėmimas dėme
sin" to "Brief zur deut- 
schen Elnheit" turėtų 
reikšti principlnįsutiki- 
mą su tuo pageidavimu.

SO VIETPOLITIK A
ATLYDŽIO 1EŠK0IIMAS VAKARŲ EUROPOJE

Meškauskas
Sovietai taip pat *pa- 
spaudė’ Rytų Berlyną, 
kad tas sutiktų su Vaka
rų Vokietijos pageidavi
mais dėl susitarimų su 
sislekimo ir kitose sri
tyse, leido Vakarų Ber
lyniečiams lankytis Ry
tų Berlyne Velykų pro
ga ir davė suprasti, kad 
vokiečiai galės daug pel
nytis iš ūkinio bendra
vimo.

Tą sovietų ‘švelnu
mą' iš Vakarų pusės ly. 
di aiškus nepasitenkini 
mas krikdemų opozici
ja. Pompidou aiškiai da 
vė suprasti,kad Prancū 
zlja yra suinteresuota 
sutarties ratifikacija, o 
prezidentas Nlxonas at. 
sisakė priimti eventu
alioje krikščionių de
mokratų vyriausybėje 
numatytą užsienio rei
kalų ministerį Gerhar
dą Schroederį, kuris as
meniškai norėjo paaiš
kinti krikdemų pažiūrą.

Bet jei amerikiečių 
ir prancūzų noras pa
siekti atlydį Europoje 
yra lengvai supranta
mas, kodėl to paties sie
kia Maskva? Tą klausi
mą neseniai svarstė 
Maskvos politikos žino
vai Cincinnati Coun
cil on World AffairB kon - 
ferencijoje. Anot Laisvo
jo Berlyno Universite
to prof. dr. Richard 
Lowenthal, sovietai, pa
našiai kaip ir amerikie
čiai jaučiasi prisiėmę 
per daug įsipareigoji
mų, kurių dalies reiktų 
atsikratyti.

Kubos krizė sovie
tams įrodžiusi, kad jie 
negali susidurti akis į 
akį su amerikiečiais. 
Po jos sovietai pradė
ję sparčiau ginkluotis, 
bet kartu ir ieškoti at
lydžio Europoje, kuris 
turėtų susilpninti 
NATO sąjungą. Tuo pa
čiu sovietai stengėsi su 
stiprinti savo įtaką ara
bų pasaulyje ir laikyti 
'po šachu' Kiniją. Spau
dimas į Kiniją, kuris 
savo kulminacinio punk- 

(Nukelta į 2 psl.)

CLOUDY
Chance of rain Tues- 

day. High near 40. De- 
tails on Page 68.
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UTHUANIANS RIP RUSSIANS
By Murray Seeger 

Special from fht lot Angelei Timei
MOSCOVV — Lithuanian Cathollcs have 

sent their newest and largest complaint of 
religious persecution in the Soviet Union to 
Kurt Waldheim, secretary-general of the 
United Nations.

An inch-thick stack of petitions, bearing 
more than 17,000 signatures, was sent to the 
UN lašt month after Soviet officials in Mos- 
cow ignored earlier protests, according to dis- 

sident Russian sources who made copies of 
the papers available to Westem newsmen 
Monday.

Lithuania, a small country on the Baltic 
Sea annexed by the Soviet Union in 1940, is 
noted as an area where traditional religious 
beliefs persist despite harassment by the gov- 
emment and Communist Party. The letter to 
the UN is the boldest of a series of complaints 
the religious dissidents have made in the lašt 
six months.- --—

Although the Soviet constitution guarantees 
freedom of religion, the Lithuanian Catholics 
and other religious groups have complained 
of official interference in church lite. The dis
sidents told Waldheim that three previous pe
titions with a totai of 5,000 signatures were 
sent lašt fall to Communist Party Secretary 
Leonid I. Brezhnev, būt the police prevented 
the mass collection of signatures.

“Such action by the authorities prompted 
the eonvietion that the present memorandum, 

signed by 17.000 believers, will not attaln Ita 
aim if it is sent by the šame means as pre
vious collectlve deciarations," the letter said.

The Cathollcs have taken their complaints 
to the UN, the letter went on, because “be- 
livers in our ex-republic cannot enjoy the 
rights sėt out in Artlcle 18 of the Universal 
De< laration of Human Rights.”

The UN declaration. which the Soviet Union
(Nukelta | 2 psl.)
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17,000 Lithuanians appeal to UN
Continued from Page 1
did not sign, calls for the recognition of reli- 
gious freedom by all countries.

In their petition, the Lithuanians com- 
Į plained that Soviet ofticials limit the number 

of new priests to be trained and control the 
assignment of priests to parishes. They said 
no more than 10 youths a year can ėnter the 
seminary.

There are so few priests in Lithuania, the 
letter charged, that one mušt often serve two 
or three parishes and that “even invalid and 

į aged priests mušt work,” 
f The Lithuanian authorities do not enforce a 

law which would punish those who persecute 
L church-goers, the petition claimed.
F In addition, Catholics have not been allowed 
h to rebulld churches destroyed during World 
• War II and have difficulty in getting permis- 
[ aion to hold services in private homes.

The letter repeatąd charges made lašt No- 
vember that two parish priests were sent to 
labor camps for providing religious instruc-’ 
tion to youngsters. TWo bishops were also ex- 
iled without trial, the letter asserted.

More signatūras would have been included 
in the petitions if the Soviet police had not 
reacted so strongly agalnst the dlssidents, the 
letter said. The list of narnės, however, ls one 
of the largest groups of dlssidents to identlfy 
themselves publicly in recent years.

The letter suggested the presence of con
tinued nationalist feelings in Lithuania more 
than 30 years since Stalln ended its brief peri- 
od of independence between the two world 
wars.

In addition to represslng rellgion, the Cath-. 
olics said, the “forcible atheistic upbringing 
of Soviet society has also caused lncreases lnl 
juvenile crime, ąlcoholism, divorces, abo^ 
tions and suleidęs. -----

SOVIETPOLITIKA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

to susilaukė 1969 pasie
nio kautynėse, nedavė 
norimo rezultato — Pe 
kinas nenusileido ir jo 
eventualus susitarimas 
su Washingtonu atsira
do galimybių ribose, 
juo labiau, kad JAVpra- 
dėjo trauktis iš Vietna
mo. Norėdami tam pasi
ruošti, sovietai pradė
jo derybas su Bonnos 
vyriausybe ir Vvashing- 
tonu dėl ginklavimosi 
apribojimo. Tai prive
dė prie 'šaltojo karo’ 
Europoje sumažinimo 
Nixono flirtas su Peki
nu vertė sovietus savo 
pastangas paskubinti, 
nes svarbiausias sovie
tų politikos tikslas šiuo 
metu yra neprileisti 
prie Washingtono - Pe
kino koalicijos susida
rymo.

Tai prof. Lowenthal 
pažiūrai pritarė "Mas- 
sachusetts Institute of 
Technology Center for 
International studies" 
prof. Griffith.

R, Thomas Wolfe, so
vietų karinės politikos 
žinovas iš Rand Corpo_ 
ration, kuri atlieka tyri 
nėjimus Pentagonui, nu 

PRISIJUNK PRIE TŪKSTANČIŲ PATENKINTŲ 
MŪSŲ KLIJENTŲ SĄRAŠO

Greičiausias, taupingiausias ir paprasčiausias kelias siųsti 
DOVANAS savo giminėms arba draugams Į Lietuvą ir 

U.S.S.R. yra nupirkti jiems
SPECIAL PREFERENTIAL ROUBLE 

GIFT-CERTIEICATES 
SPECIALIUS PIRMINYBfšKUS RUBLIŲ 

DOVANŲ-PAŽYMĖJIMUS
Jie yra:

Galiojantys specialiose užsienių valiutos krautuvėse, 
daugelyje dideliuose miestuose Lietuvoje ir U.S.S.R. 
PREKIŲ KOKYBĖ YRA AUKŠTA, KAINOS ŽEMOS. 
Galiojimo laikas neribotas.
Gavėjas nieko nemoka.
Pristatymas ir patenkinimas garantuotas. 
Pakeičiama į vietos rublių valiutą, jei pageidaujama. 
Suma neribota.

REKOMENDUOTA GREITIEMS REZULTATAMS 
PAPRAŠYKITE INFORMACIJOS DĖL

AUTOMOBILIŲ IR BUTŲ!
Dėl jūsų saugumo siųskite užsakymus j mūsų 

prisijungusias firmas:
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

488 Madison Avė., New York, N. Y. 10022 
(212) 758-1150-1

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106

(215) WA 5-3455
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 

AGENCY, INC.
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 

(212) 581-7729
arba tiesioginiai į vienintelį

V/O VNESHPOSYLTORGo atstovą Amerikoje

PODAROGIFTS, Ine.
240 Fifth Avė. (tarp 28 ir 27 g-vės) 

New York, N. Y. 10001
(212) 685-4537

rodė, kad smarkus jų 
ginklavimasis nesutin
ka su pažiūra, kad sovie
tai ieškotų visuotino at
lydžio. Tai esą dėlto, 
kad sovietų doktrina, 
priešingai amerikie
čių, siekia ne tik at- 
grąsyti galimą priešą 
nuo užpuolimo, bet dar 
ir karą laimėti, jei jis 
vistiek prasidėtų. Be 
to, oficialiai' sovietai 
laikosi marksistinės pa
žiūros, kad amžina tai
ka su kapitalistiniu pa
sauliu neįmanoma, to
dėl atlydis Europoje 
jiems reikalingas tik 
laikinai, kad per tą ato
slūgį geriau įsistipri
nus Indijos Vandenyno 
erdvėje, specialiai — 
Persijos įlankoje.

Kitas garsus vokie
čių sovietų politikos ži 
novas dr. Wolfgang Le- 
onhard iš Yale universi
teto teigė, kąd nors lai
kai kada su sovietais 
reikės kovoti visur ir 
visose srityse praėjo, 
tačiau šaltasis karas 
galutinai nepasibaigė, 
jis įgavo tik kitas for
mas.

Mokslininkai sutarė, 
kad su sovietais derėtis 

galima ir reikia, tačiau 
vienšališkas amerikie
čių pasitraukimas iš Eu
ropos šiuo metu būtų tik
ra katastrofa.

f J//w

SOVIETŲ SĄJUNGOS 
ULTIMATUMAS 
PREZ. NIXONUI?

Rytą atsikėlęs kovo 
20 d. klausausi radijo 
žinių' ir girdžiu, kad 
Brežnevas Maskvoje ir 
sovietų ambasada Lon
done pastačiusi tokias 
sąlygas dėl prez. Nixo- 
no vizito į Maskvą: JAV 
prezidentas turįs už
tikrinti sovietus, kad 
JAV nesudarė jokių 
slaptų sutarčių su Kini
ja, nukreiptų prieš 
SSSR ir turįs pažadėti, 
kad ateityje tokių sutar
čių nesudarys.

Atsimename, kad grį
žęs iš įčinljos prez. 
Nixonas jau aerodrome » 
viešai pareiškė, kad jo
kių slaptų sutarčių su 
Kinija nepadaryta. Irto 
turi užtekti. Jeigu sovie 
tai iš tikrųjų pastatė to 
kias sąlygas, tai JAV tu
rėjo per 24 vai.praneš
ti Maskvai, kad prezi
dento kelionės į Rusiją 
nebus. Juk tai aiškus 
ir įžūlūs kišimasis į 
svetimos valstybės rei
kalus. Tai ultimatu
mas , panašus į tuos, ko 
kius sovietai 1940 m. 
birželio 14-16 įteikė Bal
tijos valstybėms. Se
kiau spaudą, kuri daug 
rašė apie tą Brežnevo 
kalbą, tačiau to dalyko 
neradau paminėta. Ame
rikiečių spauda labai 
moka nutylėti tokias ži
nias, kurias ji tam tik
rais sumetimais nenori 
skelbti. O gal čia buvo 
"radijo antis"?

Radijo klausytojas

UŽPRENUMERUOKITE
DIRVĄ
PAPIGINTA
KAINA
STUDENTUI AR
SAVO BIČIULIUI

VELYKOS 

VILNIUJE...
(Atkelta iš 1 psl.) 

si šių suvažiavimų pri
imtais dokumentais ir 
LKP CK nutarimais ide
ologinio darbo klausi
mais, mes siekiame, 
kad muziejuje kuo dau
giau svečiuotus! žem
dirbių, darbininkų, o 
ypač jaunimo.

Toliau dėsto Marti
nionis:

— Muziejus — ateis
tinio darbo centras... 
Mes dirbam nemažą 
mokslinį — tiriamąjį 
darbą... Kaupiame eks
ponatus, nes kulto reik
menys, daiktai, susiję 
su bažnyčios religinės 
propagandos ir prie
vartos priemonėmis, 
iki muziejaus organiza
vimo nebuvo renkami. 
Štai, kad ir kaimo kapi
naičių koplyčios...

Iš muziejaus direk
toriaus pareiškimų aiš
kėja, kad muziejaus eks 
ponatus sudaro iš baž
nyčių bei "kaimo kapi
naičių" išgrobti objek
tai. Liturginės reikš
mės objektai čia pri
statomi kaipo "religi
nės propagandos ir prie
vartos" priemonės.

Visiškai ignoruoja
ma istorinė tikrovė, 
kad tam tikrais žmoni
jos istorijos periodais 
religinės bendruome
nės bei religinė tų bend 
ruomenių praktika su
darė kultūros esmę, sle
piama, kad "tamsiųjų" 
viduramžių metu vie
nuolynai atrado pagoniš
kąją antiką, sukaupė kub 
tūrinių milžiniškų ver
tybių sankrovas. Visiš
kai niveliuojamas fak
tas, kad renesansas bu
vo išugdytas bažnyčios 
dėmesiu ir materialine 
jos parama.

Šv. Kazimiero patal
pose įkurdintas ateisti 
nis muziejus bukapro
tiškai kala lankytojui 
agitacinį, Lenino sme
genyse atrastą tvirtini
mą: religija — opiu
mas žmonėms! Su šito
kiu istorijos falsifika
tu Vilniaus ateistinis 
muziejus gyvena jau 
dvyliką metų.

MACH1NISTS
miUs, radial dišHs, 

for work on heavy equipment.
TOP WAGES 

PLENTY OF OVERT1MF. 
2 SHIFT5—BENEFITS 

PRODUCTION TOOL CORP. 
1229 E. 7 4TH STREET 

CHICAGO, ILL1NOIS 60619

HOUSEMOTHERS:
Mature, stable, unencumbered wonv 
en, 35 years and older, needed to 
serve as housemothers in our residen- 
tial treatment school (or problem 
boys. This is a live-in position wilh 
faur days on dūly and three days off 
dūly each week. Basic salary range 
is $4200-$6000, with salary scale 
credit for equivalenl experience and/ 
or education beyond high school. 
Fringe benefits include hospitalization 
and medical insurance. life insurance. 
paid vacation, paid siek, leave. re- 
tireinent. room and board, as vveil as 
free of-duty housing. Also interview- 
inu house parents.

Please contact: W. R. Dahm
STARR COMMONWEALTH 

ALBION, MICH1GAN 49224 
Phone: 517-629-3988

(24*27)

GINTARO KRUOPELE

VELYKOS

Jau brėkšta... Velykų rytas...
Tai šiandien Kristus prisikėlė!...
Kažin, ar Velykų varpo gausmas aidi 
Mano mažytėj tėviškėlėj?

Miela, liriažiedė mano tėviškėlė,
Kaip gintaro lašas prie jūros melsvos,
Bailiai, tartum paukštė, prie Baltijos glaudžias, 
O žiaurūs grobikai tyčiojas iš jos. **

Nelinksmos akutės šiandien lietuvaičių,
Rūtelių vainikai nepuošia kasas,
Ir neskamba dainos ten apie Birutę —
Tik ilgesio žvilgsniais palydi bangas.

Pavydi sparnužių jos vėjams laisvūnams,
Pavydi laisvužės žuvėdroms vikrioms,
Su ilgesiu lydi banguojančią jūrą, 
Svajonėse skrenda taip toli už jos.

Yra kažkur šalys, kur gėlės nevysta,
Kur skamba dainužės ir laisvės varpai,
Žmogus žmogui tiesia ten draugiškai ranką, 
Ir aidi per žemę laimužės aidai.

O tėviškėj sesės ir broliai maldauja,
Kantrybės, tvirtybės, palaimos, vilties, 
Nutrauk vergų pančius, Dievuli geriausias!
Leisk laisve mums džiaugtis — gana jau nakties!

(Šis eilėraštis gautas iš Sibiro).

Parbloškfantis ciniz 
mas yra fakte, kad ate
istiniams muziejams 
komunistai grobia baž
nytinius pastatus. Taip 
yra Petrapily - Lenin
grade, Maskvoje, Kije
ve... Lygiai taip pat el
giasi komunistinė kli
ka ir ok. Lietuvoje. Pro
pagandiniam pseudoate- 
izmui jie pasigriebia 
kaip tik jautriausi lie
tuviams vardą — Šv.

DVIEJU SAVAIČIŲ 
EKSKURSUOS Į LIETUVA

KAINA nuo $619.00.
IŠVYKSTA Iš

BOSTONO NEW YORKO MONTREALIO 
Birželio 8, liepos 13, rugpiūčio 17, 

rugsėjo 14 ir gruodžio 21 d.d.
Vykstantiems iš CHICAGOS tik $100.00 
daugiau ir iš CLEVELANDO tik $66.00 

daugiau.
LIETUVOJE ŠIOS GRUPĖS PRALEIS 

PO 11 DIENŲ.
GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

NESI VĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės į

Trans-Atlantic Travel Service
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 027127 
Telefonas: 268-8764

Savininkė Aldona Adomonienė

Kazimierą ir žuvusioje 
jo šventovėje įkurdina 
savo marksistinio ateiz
mo įstaigą, kurią muzie
jaus vedėjas pristato 
kaipo "ateistinio darbo 
centrą".

Ir šių metų Velykoms 
šis "ateistinio darbo 
centras" parengė naują 
"ekspoziciją".

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAIT1S ir J. MAŽEIKA

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

Kainos temos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — JSITIKINSITE.
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AMŽINOSIOS PERGALĖS

ALELIUJA DR. TOMAS ŽIŪRAITIS, O. P,

Jau nuo seniausių hebra
jiškos kultūros laikų yra 
žinomas tas, sakytume, 
tarptautinis žodis — Ale
liuja ("Hallelujah"). Jis 
reiškia "šlovinkite Viešpa
tį": visatos Kūrėjų ir jos 
Apvaizdų. Tai Dievo kulto 
ir sielos kultūros sutartinė 
religinio ir tautinio gyve
nimo nemarioms viltims iš
kilmingai apreikšti.

Tų vilčių betgi pati tik
rovė nušvito anų Velykų 
Rytų, Prisikėlimo Dienai 
("Dies dominica”) pradėjus 
brėkšti... Nuo tada ir Ale
liuja liko hebrajiškas savo 
kilme, o ne turiniu. Prasi
dėjo nauja, krikščioniško 
turinio giesmė ("Canticum 
novum”) pagarbinti Vieš
patį Dievų ne tik kaip visa
tos Kūrėjų ir jos Apvaizdų, 
bet visų pirma kaip žmoni
jos Išganytojų, kuris net ir 
mirtį nugalėjo, savo galia 
prisikeldamas iš numiru
siųjų. Stebuklingai Jis pri
sikėlė. Tačiau Prisikėlimo 
istoriškumui įžvelgti nerei
kia jokio stebuklo, kaip tuo
jau matysime.

1) Prisikėlimo faktas
a) Pats Dievas per pra

našus apreiškė Prisikėlimo 
faktų. Pranašo Ižai jo žo
džiais: "Savo žinojimu pats 
mano teisusis Tarnas nu
teisins daugelį, ir Jis neš jų 
neteisybes ... Ir jis dalins 
galingųjų grobį, kadangi 
Jis atiduos mirčiai savo gy
vybę" (53, 11 ir 12). Pra
našas Zakarijas ateisiančio 
Išganytojo vardu sako: "Jie 
žiūrės į mane, kurį jie per
dūrė’.’ (12, 10), bet "pago
nys Jį maldaus, ir Jo kapas 
bus didžiai garbingas” 
(Izaijas 11, 10).

b) Prisikėlusiojo žo
džiais : "Sugriaukite šių 
šventyklų, o aš per tris die
nas jų pastatysiu" (Jon. 2, 
19), t. y. Kristus bus nu
kankintas ir palaidotas, o 
trečių dienų Jis prisikels iš 
numirusiųjų. Prisikėlęs iš 
numirusiųjų, Jis pirma vi
sų nueis į Galilėjų (plg. 
Mork. 14, 28; Mat. 16, 21 ir 
17, 21-22).

c) Apaštalai ir Kristaus 
priešai liudija. "Jeigu Kris
tus neprisikėlė, tai mū
sų skelbimas yra tuščias, 
tuščias ir jūsų tikėjimas ... 
Bet iš tikrųjų Kristus pri
sikėlė iš numirusiųjų” (1 
Kor. 15, 14 ir 20). Irgi is
toriškai tikra, kad prisikė
lęs Kristus gyveno žemėje 
keturiasdešimt diegų, tikin
tieji ir netikintieji Jį matė, 
vienų sykį Jis pasirodė dau
giau kaip penkiems šim
tams vienu kartu; Tomas, 
vadinamas Dvynas, pirštus 
įdėjo į Jo žaizdas ir t.t. (plg. 
1 Kar. 15, 3-16; Jon. 20, 
19-31; 21, 1-14). Įdomu, kad 
apaštalai ir kiti pirmiausia 
liudija Prisikėlimo faktų ne 
kur nors svetimoje- šalyje 
(kur Kristus visiškai neži
nomas), bet savo žemėje, 
kur Jis geriausiai buvo ži
nomas. Ir niekas negalėjo 
sugriauti jų to liudijimo. 
Šiuo atveju niekais nuėjo ir 
Kristaus priešų pastangos 
su Pilotu priešakyje, kaip

GALGOTA. Detalė iš kryžiaus
Jogniškiuose (1890). 

žinome. Todėl Pilotas ir ne
mėgino ieškoti "pavogto" 
Kristaus kūno, nenubaudė 
"užmigusios" sargybos, bu
dėj usios prie Jo kapo an
gos; nesiteiravo ir apie tai, 
kas "sulaužė” Jo karsto 
antspaudų. Toji Piloto ty
la — tai buvo jo geriausia 
byla, neturint jokio pagrin
do Prisikėlimo faktui pa
neigti.

d) Visas krikščioniškasis 
pasaulis — aiškiausias Pri
sikėlimo fakto liudininkas. 
Iš kur gi toks pasaulis iš 
viso būtų galėjęs atsirasti 
su savo išpažinėjais ir kan
kiniais, jeigu Prisikėlimas 
nebūtų pats didingiausias ir 
lemtingiausias faktas, skel- 
biųs amžinosios pergalės 
Aleliuja. Mums artimiau
sias ir suprantamiausias čia 
pavyzdys — tai visų mūsų 
Motina — Lietuva, ne
žiūrint visų Pilotų, veikusių 
ir tebeveikiančių net krikš
čionybės vardu!

2) Prisikėlimo istoriškumas
Vadinamos "naujosios te- 

oligijos” kai kurie moder
nieji, geriausiu atveju, pri
pažįsta Prisikėlimų ir kaip 
istoriškų faktų. Tačiau jie 
negali pripažinti tai, kad tas 
faktas buvo ir bus įrodymas 
istorijai esmingu me
todu.

Kas turi, jei taip galima 
išsireikšti, sveikus pojū
čius ir sveikų protų, tas ly
giai gerai gali matyti m i - 
rūsį žmogų ir taip pat 
lygiai gerai gali matyti tų 
patį žmogų vėl gyvų, 
visiškai sveikų, tam tikram 
stebuklui įvykus. Regėjimo 
ir kitiems pojūčiams (ne
kalbant apie dvasines ga
lias) čia jokio skirtumo ne
sudaro, kiek tai liečia tuos 
du matymo atvejus. Kas gi 
šios ar kitokios rūšies ste
buklo atveju yra ant
gamtiškas dalykas ir kas 
yra "gamtiškas" dalykas? 
Savo KILME (arba būdu) 
kiekvienas stebuklas yra 
ANTGAMTIŠKAS ("ųuoad 
modum productionis”), nes 
toji kilmė betarpis- 
k a i eina iš paties DIEVO 
ir tik Jam vienam ji.yra to
buliausiai žinoma. Tačiau 
toji kilmė, tas antgamtiš
kumas tam tikru metu, tam 
tikrose sąlygose, aplinkybė

se, ir tam tikru tikslu bei 
būdu suteikiamas kai ku
riems asmenims, kad šie tų 
stebuklo kilmę (antgamtiš
kumų) savo liudijimu 
perduotų kitiems. Va
dinas, kiekvienas stebuklas 
savo KILME yra tam tik
ras Dievo pateiktas AP
REIŠKIMAS kaip istorijos 
FAKTAS. O istoriški faktai 
gali būti kitiems perduoti 
tik istoriškais liudijimais, 
įrodymais, pagrįstais, aiš
ku, ne tiek savo, kiek Dievo 
autoritetu. Kitaip sakant, 
kiekvienas stebuklas (”mi- 
raculum”) net savo kilme ir 
paliudijimo bei perdavimo 
galia yra istoriškas, net 
Dievo Valia kai kuriems 
žmonėms netiesiogiai su
teiktas. Vien tik šia prasme 
kiekvieno stebuklo kilmė, 
nors ir antgamtiška, savo
tiškai yra žmogui prieina
ma, patiriama.

Kiekvienas stebuklas, tai
gi ir Prisikėlimas, yra 
"GAMTIŠKAS" savo esmi
niu KONKRETI š K U M U 
("cįuoad substantiam fac- 
ti”), pvz. tas, o ne kitas 
žmogus buvo miręs, o dabar 
jis vėl gyvas, čia jau yra 
toks Prisikėlimo atvejąs 
kaip FAKTAS, kuris yra 
tiesiogiai Dievo suteiktas 
to fakto liudininkams. To
dėl tokie liudininkai sųvo 
ruožtu yra ir tiesioginiai 
(be jokių pašalinių tarpi
ninkų) liudininkai, kuriais 
(šalia Dievo) kaip tik ir re
miasi objektyvus, isto
riškai autentiškas Pri
sikėlimo FAKTO ar įvykio 
įrodymas. Prisikėlimo liu
dijimas kilmės atžvilgiu 
reiškia netiesioginį istoriš
kų Jo nurodymų; Prisikėli
mo liudijimas faktiškumo 
atžvilgiu reiškia tiesioginį 
istoriškų Jo įrodymų. Abu 
tie įrodymo atvejai yra sa
vo ruožtu istoriški, Dievo 
patikėti kai kuriems žmo
nėms — Prisikėlimo liūdi 
ninkams, kaip tai matėme 
iš aiškiausių pavyzdžių, 
bent iš dalies pateiktų pir
moje šio straipsnelio dalyje.

Ar gali būti istoriškai 
įrodomi visi nuostabūs 
dieviškos kilmės įvykiai 
("Magnalia Dei”), visiškai 
nepriklausų stebuklų kate
gorijai: pvz. Kristaus buvi
mas duonos ii’ vyno pavida
lais, dangaus ir žemės fak-

VELYKOS IR
Pavasarį gamta kei

čiasi. Bekopianti aukš
tyn saulė sutirpdo baltą 
jį žiemos apsiaustą. 
Švelnučiai augalų žie
dai ryžtingai rausia su
stingusią žemę. Kada 
gamtoj gyvybė džiūgau
ja ir nugali žiemos mir
tį, žmonija, sulaukusi 
šv. Velykų, džiaugs
mingai gieda aleliuja.

Velykos — viena 
iš džiaugsmingiausių 
krikščioniško pasaulio 
švenčių. Jos kasmet 
švenčiamos prisiminti 
Kristaus prisikėlimą iš 
numirusių. Bažnyčia 
džiaugiasi, žmonės 
nuotaikingai nusiteikę, 
vieni kitus sveikina Ve
lykų švenčių proga.

Prisikėlimas - atgi
mimas, įsiviešpatavi
mas to, kas paviršuti
niškai žiūrint buvo mi
ręs, užslopintas. Todėl 
Velykos yra didelio 
džiaugsmo ir ryžto 
šventė, ypač tiems ku
rie kovojo ir kovoja dėl 
savo tautos laisvės, 
tiesos, artimo meilės, 
žmonijos ir tautų gero
vės . Tos kovos ir aukos 
vėliau ar anksčiau su
silaukia resurekcijos - 
prisikėlimo.
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tai? čia jau būtų atskira 
tema, kurioje "naujosios 
teologijos" kai kurie moder
nieji visiškai pasimeta, 
skelbdami ypač gryno taps
mo ar proceso "filosofijų”, 
kuri iš tikrųjų reiškia filo
sofiškai skambančių lyg ir 
ideologiją, pavadintiną ide- 
osofija tikrąja to žodžio 
prasme. Ideosofai kaip tik 
ir negali rasti būtinos dar
nos, esančios tarp tikėjimo 
ir mokslo, tarp Prisikėlimo 
kilmės ir Jo faktiškumo, 
tarp filosofiško ir istoriško 
metodo. 0 toji visuotinai 
galiojanti darna, pagrįsta, 
anot šv. Tomo Akviniečio 
pačių dalykų tikrove, reika
laujančia ypatingo dėmesio, 
norint tinkamai įžvelgti 
Prisikėlimo kilmės ir Jo 
faktiškumo santykius reli
gijos ir istorijos šviesoje.

Tuja šviesa ryškiausiai 
spinduliuoja visuotinė, t. y. 
katalikiška Bažnyčia su jai 
ištikimiausia talkinin
ke — tomistinių 
principų filosofija ir teolo
gija. Juo labiau, kad tomis
tiniai principai yra labiau
siai atviri kiekvieno 
laiko dvasios tikrajai — kū
rybinei pažangai, kaip tai 
pabrėžia Vatikanas II, eida
mas savo pirmtakų keliu. 
Visuotinės Bažnyčios ir tos 
Jos talkininkės šviesoje ge
riausiai galėtume suprasti, 
kodėl Prisikėlimas nėra izo
liuotas, bet visuotinis fak
tas, visų stebuklų istorišku
mo pagrindas ir tikslas 
(plg. Lexikon fuer Theolo- 
gie und Kirche, loc. cit., 
skilt. 1038; Michael 
Schmaus: Der Glaube der 
Kirche, Bd. 2, 1970, p. 
134-739).

Tiek šia proga apie Pri
sikėlimo faktų, Jo istorišku
mų kaip amžinosios perga
lės krikščioniškų — naujų 
giesmę ("Canticum no
vum”). Tai giesmė, kurios 
dvasioje, anot Apreiškimo, 
atsiveria n a Ii j a s dan
gus, nauja žemė, n a u 
gus, nauja žemė, n a u • 
j a Jeruzalė — mūsų laiki
nosios ir amžinosios Tėvy
nės "taikos būstinė”, kurio
je visi priklausys "Jo 
(Dievo) Tautai”, ir "mir
ties daugiau nebebus” (plg. 
Apr. 21, 1 ir 4). Ale
liuja!

PAPROČIAI
J. Miškinis
Velykų šventės yra 

glaudžiai susijusios su 
atskirų, nesenstančių 
papročių liturginėmis 
apeigomis. Kadangi 
krikščioniškosios Vely
kos buvo tokios arti
mos žydų šventei "Pa- 
sach", tai daugelis 
krikščioniškųjų kraštų 
Velykoms pavadinti pa
vartojo hebrajų žodį 
Peš ach, lotyniškai — 
Festa Paschala. Tas 
vardas paliktas ir Kris - 
taus prisikėlimo iš nu
mirusių šventei pava
dinti.

Velykų sekmadienis 
katalikų ir rytų apeigų 
bažnyčiose švenčiamas 
labai iškilmingai. Litur 
ginė spalva - balta, kaip 
džiaugsmo, šviesos ir 
nekaltybės ženklas. Al
toriai ir bažnyčios pa
puošiamos geriausiais 
papuošalais ir gėlėmis. 
Ypač baltoji lelija la
bai plačiai vartojama, 
ir ji gavo net Velykų le
lijos vardą..

Nuo pat ankstyvųjų 
krikščionybės dienų ka
talikų Bažnyčia Velykų 
metą laiko pačiu tinka
miausiu krikštui.

Daug kur laikoma bū
tinu reikalu per Vely- 

(Nukelta į 4 psl.)

PASKUTINE VAKARIENE Iš kryžiaus Bakainiuose (1891)

BALYS AUGINĄS

VAI KYŠT ĖS
VELYKŲ
DETALĖ
VERBA — žalia misterija vaikystės — 
Pažadindavo žemę ir paukštį 
Žydėjimo giesme,
Ir saulė — raudona,
Lyg dieviškas margutis —
Pakeldavo mėlynnytį
Audeklą dangaus,
Įleisdama
Velykų rytą
Į neaprėpiamas laukų menes

Su pempių šventišku klyksmu,
Varnėnų tekančiom giesmėm,
Su hiacintų smilkalais,
Su juozapinių
Smilkstančiais žiedais------

Pavasaris į mano langą
Sugrūsdavo
Saulės zuikučius,
Tulpių liepsnas
Ir šaukiančius
Varpus Velykų —

Drebėdavo langų stiklai —
(Tartum didžiausi nusidėjėliai) — 
Galingų katedros varpų
Supurtinti,

0 nekantriose rankose
Dundėdavo, skildamos
Vaivorykštės margučių —
Ir dangiška šviesa
Žydėdavo
Cukrinis avinėlis------

Velyknakčio sapne,
Už septynmylio tilto,
Rasdavau Leliją —
Šviesią, kaip Viešpaties tunika------
Ir ligi pat Atvelykio
Lydėdavo mane
Prisikėlusio Dievo Veidas — —

Ak, Viešpatie, juk Tu gali, 
Kad aš atgimčiau vėl 
Prisikėlimo spinduly!
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P. VAIČIŪNO

KŪRYBOS
ATOŠVAISTĖS DETROITE

Gerai, kad kai kada mū
sų scenoje švysteli laisvor 
sios Lietuvos dramaturgų 
kūrybos atošvaistės. Ištisus, 
jų veikalus retai kada mes 
bematome — trūksta vai
dintojų ir galimybių plačiau 
scenoje užsimoti — mes 
kartais bematome tik jų 
nuotrupas. Taip atsitiko ir 
Detroite, kai Š. m. kovo 19 
d. Detroito Dramos Sambū
ris "Alka” suruošė spektak
lį poetui ir dramaturgui 
Petrui Vaičiūnui (1890 — 
1959). Spektaklį rengė Pet
ro Januškos vadovaujama 
SLA Detroito 352 kuopa. 
Buvo padeklamuota keletas 
poeto eilėraščių, ir "Alka” 
suvaidino tris P. Vaičiūno 
dramų ištraukas.

Rasa Žemaitytė, Birutė 
Januškaitė ir Algirdas Pe- 
sys padeklamavo po vienų 
eilėraštį. Kai šiandien mes 
klausome nuo scenos dekla
muojamus eilėraščius, tai 
pirmon galvon klausome 
lietuvių kalbos tarsenos. 
Eilėraščių mes esame gir
dėję ir skaitę tiek ir tiek, ir 
jie mums sukelia pasigėrė
jimo tik tuo atveju, jei de
klamuojami artistiškai, bet 
šiaipjau, klausydami dekla
muojant mėgėjus, mums la
biausiai rūpi jų tarsena, ir 
jei eilėraštis deklamuoja
mas gražia lietuvių kalba, 
mes gėrėmės ir linkę at
leisti vienokius ar kitokius 
sceninio pasirodymo trūku
mus.

Su malonumu reikia pa
sakyti, kad šįkart dėl tar
senos publikai neteko išgy
venti ausis draskančio ”su- 
amerikonėjimo”. Visi de
klamavo gražia lietuvių kal
ba, o Birutė Januškaitė dar 
pasistengė eilėraščio mintį 
gan sėkmingai paryškinti ir 
derama intonacija bei jude
siais. Birutė ir Rasa jau yra 
gimusios tremtyje ir tokiais 
atvejais, t. y. klausant jų 
dėklam acijos, pagalvoji, 
kad tėvai, gal daugiausia 
motinos, gali ir išeivijoje 
išauklėti lietuvius gražiai 
kalbančius lietuviškai...

Dramaturgas ar poetas?
žiūrėdamas gan sklan

džiai surežisuotą ir suvai
dintą spektaklį vėl prisimi
niau dar anais laikais Lie
tuvoje keliamą klausimą: 
ar Vaičiūnas geresnis kaipo 
dramaturgas ar kaipo poe
tas. Vaičiūnas kaip drama
turgas ir kaip poetas buvo 
lygiai garsūs anais laikais 
Lietuvoje, bet kuris iš jų 
geresnis, tur būt, dar ilgą 
laiką liks klausimas kontra- 
versinis. Jis yra parašęs per 
2o dramos veikalų ir išlei
dęs arti 10 eilėraščių rinki
nių. Tik mūsų literatūros 
istorikai, o gal, dar teisin
giau, pats laikas pasakys, 
kokią vietą Petras Vaičiū
nas užims mūsų dramatur
gijos bei poezijos istorijoje.

Maždaug per 20 metų kas 
sezonas Kauno Valstybinis 
Teatras pastatydavo Vai
čiūno veikalą. Manau, kad 
aš juos būsiu matęs visus. 
Publika jo veikalus mėgo ir, 
atsimenu, protarpiais nuo
taikingai nuplodavo lėkšto- 
kas ir kiek rizikingas repli
kas, žodžiu, jo pjesės, kaip 
sakoma, pasisekimo turėda
vo. Jo veikalai buvo vaidi
nami ir Lietuvos provinci
joje ir tremtyje. Tačiau li
teratų sluoksniuose į Vai
čiūno dramaturgiją buvo 
žiūrima gan skeptiškai ta 
prasme, kad jo dramos 
technika gerokai šlubavo. 
Vaičiūnas užsimodavo pla
čiai ir gerai užuomazgoje,

VYT. ALANTAS

tačiau kituose aktuose jo 
veiksmo kreivė krisdavo že
myn ir atomazgoje visai iš
sisklaidydavo, kitaip sa
kant, veikalą jis pradėdavo 
rašyti "iš kito galo”. Pana
šia prasme rašė 1930 m. ir 
Balys Sruoga žurnale "Dar
bai ir Dienos”.

Vaičiūno dramos veika
luose mes randame neblogų 
situacijų, pamokančių mo
ralų — sakyčiau, visa Vai
čiūno dramaturgija yra mo
kykla, į kurią rašytojas mė
go sodinti savo publiką — 
jis paleido į sceną daug per
sonažų, bet vargu ar mes 
jų tarpe rastume tikrai in
dividualų, žmogišką, būdin
gą charakterį: jo persona
žai daugiau ar mažiau yra 
gėrio ir blogio idėjų sche
mos.

Vaičiūnas "Alkos” scenoje
”Alka” suvaidino ištrau

kas iš "Tėviškės pastogė
je”, ”Aukso žaismas” ir 
"Prisikėlimas”. Pasirinkti 
gabaliukai buvo atsidėju
siai sceniškai ir vaidybiškai 
apdirbti, sakyčiau, šlifuote 
apšlifuoti. Man susidarė 
įspūdis, kad iš tų jo kūry
bos nuotrupų Vaičiūnas dar 
geriau švystelėjo, kaip kad 
būtų buvęs suvaidintas iš
tisas jo veikalas. Ištrauka 
lieka ištrauka, ir žiūrovas 
negali susidaryti pilnesnio 
vaizdo apie jo dramos tech
niką ir aplamai apie jo sce
ninę išmonę.

Toli gražu neneigiant ki
tų "Alkos” sambūrio narių 
sugebėjimų "atnašauti” sce
nos menui, vis dėlto reikia 
pasakyti, kad vaidybiniais 
sugebėjimais pirmauja Ka
rolis Balys. Viena, jis turi 
neabejotiną įgimtą gyslelę 
scenos menui, o antra, labai 
rimtai ir sąžiningai žiūri į 
duoto vaidmens apdoroji
mą. Jis nesigaili nei darbo, 
nei laiko vaidmeniui išstu
dijuoti, su juo susigyventi 
ir todėl, žiūrėdamas į jį sce
noje, pagalvoji apie scenos 
profesionalą. "Tėviškės pa
stogėje” ištraukoje jis vai
dino Mykolą, o "Aukso 
žaismo” gabaliuke — fabri
kantą Vimbarą. Abiejuose 
vaidmenyse jis buvo įtiki
nantis, nors gal kaimiečio 
Mykuliuko vaidmuo jam bu
vo "arčiau prie širdies”, 

TIKINTIEJI LIETUVOJE LAUKIA PAGALBOS
Komunizmas Lietuvoje žiauriausiai persekioja tikė

jimą ir tikinčiuosius. Daug bažnyčių uždarytą, o už liku
sias reikia mokėti labai didelius mokesčus.

Lietuvos tikintiesiems būtinai reikalinga pagalba baž
nyčioms išlaikyti.

L. K. Religinė šalpa stengiasi persekiojamiems ti
kintiesiems pagelbėti. Organizuojami LKRš rėmėjai, ku
rie turės skyrius ir vyriausiąją valdybą, veiks savaran
kiškai, rūpindamiesi pagelbėti persekiojamiems tikintie
siems Lietuvoje.

Nariais gali būti visi, kurie aukoja nemažiau 5 dol. 
metams, amžinieji nariai — 100 dol. ir mecenatai — 1000 
dol.

Sudarytas LKRš Rėmėjų Organizacinis Komitetas 
kviečia rėmėjų steigiamąjį suvažiavimą-susirinkimą š. m. 
balandžio 8 d., 1 vai. p. p. Jaunimo Centro salėje, 5620 
So Claremont Ave.j Chicagoje, kur bus priimti įstatai ir 
išrinkta vyriausioji valdyba.

7:30 vai. vakare toje pačioje salėje rengiamas kon
certas, kurio programą išpildys; solistė Audronė Simo
naitytė, solistas ir smuikininkas kun. Vincas Valkavičius.

Kviečiame visus lietuvius įsirašyti j rėmėjus, daly
vauti suvažiavime ir koncerte.

Aukas siųsti: LKRš Rėmėjų Organizaciniam Komi
tetui, 6825 So. Talman Avė., Chicago, III. 60629. Tuo var
du rašyti ir čekius.

Visi aukotojai gauna kvitus, ir jų aukos atleidžiamos 
nuo federalinių mokesčių.

L. K. Religinės šalpos Rėmėjų 
Organizacinis Komitetas

kaip kad miestiečio fabri
kanto Vimbaro. Tokiam 
sceniniam "persigimimui”, 
t. y. iš kaimo nusikelti į 
miestą, reikia turėti ne tik 
sugebėjimo, bet ir patyri
mo. Karolis Balys tą riešu
tą, perkando įtikinančiai: 
kaime jis buvo kaimietis,, 
mieste miestietis. Vaičiū
nas sukūrė fantastinį fabri
kanto Vimbaro personažą, 
kuris, tačiau, Balio vaidy
boje tapo visai priimtinas 
žiūrovui.

"Aukso žaisme” ir "Prisi
kėlime” Dyžos ir Irnos 
vaidmenis vaidino Danutė 
Jankienė: kita "Alkos” 
sambūrio pajėgi, gabi ir tu
rinti ilgesnį scenos darbo 
patyrimą narė. Ji suvaidino 
dvi žmonas: fabrikanto 
Vimbaro "Aukso žaisme” ir 
Dyžos skulptoriaus Alnos 
"Prisikėlime”, čia buvo di
delis pavojus abejuose vaid
menyse "nuvažiuoti tais pa
čiai bėgiais”, tačiau D. Jan
kienė to pavojaus sėkmin
gai išvengė: Dyža ir Irna 
buvo skirtingos moterys.

Skulptoriaus Alno vaid
menį ("Prisikėlimas”) vai
dino Vyt. Ogilvis. Kaip ir 
visada, jo vaidyba pasižy
mėjo gyvumu ir judrumu, 
tik gaila, kad trumpoje iš
traukoje jis neturėjo pro
gos įsibėgėti ir sukurti pil
nesnį Alnos charakterį.

Tą patį būtų galimą pasa
kyti ir apie turtuolį Barvą, 
kurį vaidino Justas Pusdeš- 
ris ("Prisikėlimas”). Mes 
matėme scenoje patyrusį, 
rafinuotą moterų suvedžio
toją, šiuo atveju, Alnos 
žmonos Irmos, bet apie ki
tas jo būdo savybes iš trum
pos ištraukos neturėjome 
progos patirti.

Kiti vaidintojai: Aliutė, 
ūkininko žmona — Elena 
Zubrickienė ("Tėviškės pa
stogėje”), žvaigždulis, Vim
baro sekretorius — Algir
das Augimas, Eugenija Die- 
vainienė — Rita Garliaus- 
kaitė ir Mariūnas, fabriko 
inžinierius — Algirdas Pe- 
sys ("Aukso žaismas”), 
Mara, jauna čigonė — Rita 
Garliauskaitė, Sesuo Ange- 
lija — Rita Skrebutėnaitė 
ir reporteris — Henrikas 
Dūda ("Prisi kėlimą s”), 
kaip įprasta sakyti, sėkmin
gai ir gal ne taip sėkmingai, 
bet tikrai nuoširdžiai talki

ninkavo pagrindinių vaid
menų atlikėjams.

Režisavo Justas Pusdeš- 
ris, scenovaizdį apipavida
lino dail. Vytautas Ogilvis, 
šviesas tvarkė Algirdas 
Plečkaitis, pranešėjas buvo 
Kazimieras Gricius.

Aplamai reikia pasakyti, 
kad spektaklis buvo apdo
rotas atsidėjusiai' ir sąži
ningai. Tiek rėžis. J. Pus- 
dešris, tiek ir visi veikėjai 
nepasigailėjo nei triūso, nei 
laiko pasitempti ir sukurti 
gerą spektaklį.

Retas mūsų padangėje 
atsitikimas, kad publikos 
prisirinko tiek, jog ir salėje 
nebetilpo. Gal iš to daryti
nos išvados, kad publika 
ima pasiilgti teatro?

Velykos..•
(Atkelta iš 3 psl.) 

kas užsidėti kokį naują 
drabužį ar bent kokį pa
puošalą. Kai kur yra 
tam tikrų prietarų. 
Esą, tuo būdu galima 
išvengti netikėtos nelai
mės. Kiti tvirtina, kad 
tai siejama su pavasa
riu, kada įsivyrauja 
bendras jausmas, kad 
Velykos yra tas laikas, 
jog atmetama viskas, 
kas sena, ir pradeda
mas naujas gyvenimas. 
Lietuvoj Velykų šven
tės rišasi su įvairiais 
ir būdingais papro
čiais. Tačiau keičiasi 
laikai, o kartu su jais 
keičiasi ir papročiai. 
Daug papročių baigia 
nykti. Papročiams keis - 
tis bei nykti parankus 
dabartinės okupuoto
sios Lietuvos priespau 
dos laikotarpis. Karas, 
tautos pavergimas, 
žmonių ištrėmimai iš 

.gyvenamų vietų turi di-‘ 
dėlės neigiamos įtakos 
ir papročiam.

Lietuvos nepriklau
somybės metais vely
kiniai papročiai turėjo 
didelės reikšmės. Di
dįjį Šeštadienį vienas 
šeimos narys vykdavo 
bažnyčion parsinešti 
šventos ugnies. Ugnį 
nešdavo skardinėj dė
žutėj, į kurią įpildavo 
saują medžio anglių. 
Žėrinčiomis anglimis 
užkurdavo krosnį ir vir
davo šeimininkės vely
kinius valgius.

Pirmai Velykų die
nai švintant suaugusie
ji šeimos nariai važiuo
davo į bažnyčią ir kar
tu veždavosi pintinė
se šventinimui maisto. 
Pintines pastatydavo 
šventoriuje, kur po pa
maldų kunigas valgius 
iškilmingai pašventin
davo.

Iš bažnyčios visi, sku
bėdavo į namus. Mat, 
kas greičiau parvažiuo 
ja namo, to vasarą ge
resni ir našesni javai 
užauga.

Sugrįžę iš bažnyčios, 
visi šeimos nariai susė
da prie stalo valgyti. At
sistoję sukalba maldą 
ir pirmiausiai atsigai- 
vi šventintais margu
čiais. Jei kiaušiniai ne- 
išmarginti, tai turi bū
ti bent raudonai nuda
žyti. Raudona spalva 
reiškia saulę, ugnį, 
Kristaus pralietą krau
ją ir pagaliau Velykų 
džiaugsmą dėl prisikė
limo iš numirusių.

Per Velykas lietuviai 
vieni pas kitus mėgda
vo svečiuotis —nuo pir
mosios Velykų dienos 
kartais net iki Atvely
kio.

Velykų papročiai ir 
simboliai turi pradžią 
ne vien tik senovės teu-

ALFONSAS DARGIS Kompozicija (aliejus)

Dail. Alfonso Dargio tapybos darbų paroda atidaroma balandžio 
15 d. DavidGallery,31 North Main St. Pittsford, N.Y. Tel. 586-9000, 
Atidarymas {vyks penktadieni, balandžio 14 d. nuo 7 iki 9 vai. vak. 
Paroda bus atidara iki gegužės 3 d. nuo antradienio iki Šeštadienio 
11 iki 4 v. p.p. ir antradieniais vakare nuo 7:30 iki 9:30. Visi Ro- 
chesterio ir apylinkės lietuviai kviečiami aplankyti šią dail. Alfon
so Dargio parodą, kurioj bus išstatyti jo naujausi kūriniai.

tonų pavasario apeigo
se, bet siekia daug anks
tyvesnius laikus prieš 
Kristų. Paprotys Vely
kų sekmadienį valgyti 
dažytus bei margintus 
kiaušinius, apdovanoti 
draugus ir vaikus kilo 
ankstybomis krikščio
nybės dienomis, nes 
kiaušiniai buvo drau
džiama valgyti gavė
nios metu ir visados vai 
gomi Velykų sekmadie
nį. Be to, kiaušinis su
prantamas kaip atsi
naujinusios gyvybės 
simbolis. Praeitis sa
ko, kad senovės egip
tiečiai ir persai pava
sari švenčių metu tu
rėjo paprotį dažyti ir 
valgyti kiaušinius. Ta 
senoji idėja laikyti kiau 
šinį naujos gyvybės sim
boliu krikščionims vir
to Kristaus prisikėlimo 
simboliu.

Lietuviai margučius 
dažo įvairiomis spalvo
mis, raštais, lietuviš
kais ornamentais, gėlė

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

mis ir t.t. Kodėl deda
ma tiek triūso margu
čius dažant ir rodoma 
rūpestingumo? Pirma 
— tai lenktyniavimas, 
kas gražiau išmargins. 
Antra — išgražinti kiau
šiniai būdavo dovanoja
mi mylimiesiems as
menims. Juo gilesnė bū 
davo meilė, juo daugiau 
darbo įdėdavo margu
čių gražinimui.

• Atostogos Floridoje ge
riausiai praleisite V. ir A. 
Tomkų vasarvietėje Sap- 
phire Sea, 700 Ocean Dr., 
Juno Beach, North Palm 
Beach, Fla. 33408. Telef. 
(303) 844-3388.

Vasarvietė prie pat At
lanto vandenyno. Graži ap
linka. Malonus patarnavi
mas. Puikūs kambariai su 
virtuvėm. Atvykę nesigai
lėsite.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
PRENUMERATĄ
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1$ REPORTERIO BLOKNOTO
BALANDIS!

Šluotos" karikatūra

— Ko jie čia ieško?
— Jaunimo Kongreso paskaitininkų ir jų paskaitų...

rime kiaulę paskersti.
Valstiečiu Laikraštis, 

Nr. 156

Naujienos yra nūdienės, balandinės ir būsi
mos.

Nūdienės naujienos pagauna žmogų įvykusio 
fakto faktu. Sakysim, ok. Lietuvoje užplanavo pa
statyti namą per pusmetį, o statybą baigė per porą 
mėnesių. Žinios entuziazmas parbloškia žmogų ir 
priverčia tuo faktu domėtis. Niekas nesuka galvos, 
kad namas tradiciniai subyrės už pusmečio. Žaibi- 
nis namo pastatymo faktas stipresnis už patįnamą. 
Šis faktas patenka į "Gimtojo Krašto" reportažus, 
perspausdinamas "Vienybės" ir "Akiračių",plinta 
ir dunda. Namo subyrėjimas joks faktas vertas nau
jienos ir apie tai niekas nekalba...

Balandinė naujiena turi begalybę atspalvių, 
šifruotinų ir atspėtinų. Sakysim, "Tėviškės Žibu
riai" deda nuotrauką. Nuotraukoje "Akiračių" ir 
"Naujienų" redaktoriai vaizduojami su cigaretė
mis pirštuose, reiškia netoli taikos pypkės. Para
šas po nuotrauka gali būti "Taika!" Tai reikštų su
tirštintą balandinį koloritą. Parašas po nuotrauka 8 
gali būti ir "Nesimuša!" Tai reikštų atsigrįžimąį 
realybę. Parašas po nuotrauka gali būti ir "Ar su
sigiedos?". Tai perkelia reikalą įbūsimos naujie
nos žanrą.

Būsimų naujienų žanras kultivuojamas populia
rioje televizijos programoje "Laugh-In". Progra
moje Diek Martinpraneša naujienas "Twentyyears 
from now". Sakysim, kalėjimų gyvenimo sąlygos 
taip pagerintos, kad neatsiginama nuo norinčių pa
tekti į tą sanatorinį ir prabanginį režimą. Kandi
datais užsirašo ištisos šeimos. Būsimųjųnaujienų 
programos užuomazgą turi ir lietuviai. Tai Doyle 
Martin's Laugh-in Show (nesumaišyti su Rowan ir 
Martin’s Lough-In Show). Lietuviškoje programoje 
naujienos pranešamos "May be Hundred Years 
from Now". Pranešama apie būsimą Lietuvos įsto
jimą į Pabaltijo valstybių federaciją, apie Pabalti
jo valstybių Federacijos įstojimą į Europos valsty
bių Federaciją.

ATSPĖKITE MĮSLĘ 
TUščIAGYSLĘ

H. Nagys tvirtina Tėviš
kės žiburiuose (Nr. 9): 

kurie rašo eiles ir ku
rie jų nerašo, puikiai 
žino, kad mūzos seniai 
paliko mūsų planetą.

Ten pat, per porą eilučių, 
Nagys prasitaria:

Bradūnas poetas, kurio 
mūza nepavargsta.

Reikia atspėti: mūzoms 
mūsų planetą seniai aplei
dus, kurioj kitoj planetoj 
gyvena vis nepavargstanti 
Bradūno mūza? (Ats. 1 taš
kas) .

Aukštai kvalifikuoti 
psichiatrai nemokamai 
atlieka psichiatrinius ty
rinėjimus ketinantiems 
perbėgti į JAV sovieti
niams pavaldiniams. Po 
t y r inėjimų garantuoja
mas perbėgėlio grąžini
mas sovietiniams parei
gūnams.

Referencija: UN ver
tėjo Michailo Belovo ka
zusas.

Kviečiame įsitikinti 
Imigracijos Dept.

SPAUDOS VERPETUOSE
Sovietinio gaidžio kakarinė

Reikalinga gili, mokslinė, 
argumentuota mūsų ideolo
ginių priešij teiginių kriti
ka.

A. Gaidys 
Tiesa, 1972. I. 26

Enciklopedinės bėdos
Su vietų ir vandenų var

dais lengva. Dedi juos ar 
nededi — tyli. Kas kita gy
vų žmonių pavardės, ypač 
žemesnio registro promi- 
nentų.

J. Aistis
Draugas, Nr. 30

Sovietinė kulinarija
Mėgėjams padėtas pat di

džiausias skanėstas — iš
virto kuilio nosis — šnypas.

L. Grudzinskas
Gimtasis Kraštas, Nr. 9

Informacija sovietiniams 
žemdirbiams

Kai norime tiksliai suži
noti, kiek lašinių ir mėsos 
yra skerdienoje, pirm tu-

Taurių temomis
Ok. Lietuvoje: Parduotu

vėse vis dar trūksta papras
čiausių stikliukų, bokalų, 
taurių vynui. Tai jau ne
normalu !

S. Petrulis
Švyturys, Nr. 22

Kapitalistinėje Ameriko
je: Su Leonu taurę išgėrėm 
ir buvome laimingi.

VI. Rmjs
Draugas, Nr. 54

Ką pasakys "Vilnis” ir 
"Laisvė”?

Vienybės redaktorius Va
laitis pareiškė (Vilniuje): 
Vienybė šiuo metu yra vie
nas reikšmingiausių bend
radarbiavimo su Lietuva 
šalininkų.

Argentinos Lietuvių 
Balsas Nr. 1405

Amžius pradėjo žmones veik
ti, senatvės našta pradėjo da
rytis sunkesnė, daug pažangią 
lietuvių paseno...

S. J. Jokubka

AUŠRELĖ LIČKUTĖ

BUVO KOMJAUNUOLIAI -
PASIDARĖ KOMSENUOLIAI

Liūdi, verkia pažangiečiai — 
Štai alus, o kur puta?
Linksta nugaros ir riečias, 
Sensta bimbinė karta!

Nors Jakubka svietą šviečia: 
Juk karšinčius vis žmogus! 
Sensta smarkūs pažangiečiai, 
Lopo trupančius ragus.

Sendami, jie pažangėja, 
Pažangėdami aršyn. 
Pažangėdami senėja, 
Suvaikėdami kvailyn.

Jie nenori išvažiuoti, 
Kur sovietų "pažanga", 
Geidžia pensijas žvejoti, 
Kur buržujų prabanga.

Ir prakeikdami šią šalį, 
Kur aptuko pinigais, 
Bado šalį, kiek tik gali, 
Aptrupėjusiais ragais.

Nia persekioja:
Aš tik ką sugrįžau aplan

kius musu Tevine Lietuva 
ir niat kalbėjaus su kunigu 
ir Bažničiu nia persekioja 
ir nia waržo. Rodos kad nie
kas nieko ne pavergė.

Ročesterietė
Mūsų Sparnai, Nr. 31

Medžiaga disertacijai
Į mano rašinj atsiliepė V. 

šarka iš ... karčiamos. Duo
kite man laiko ir vietos, aš 
apie V. šarkos rašinėlį visą 
disertaciją sukursiu.

A. Nakas
Nepr. Lietuva, Nr. 1278

Poetai ir vandenėlis
Turime daug poetų. Jie 

daug dirba ir kartais gra
žiai parašo, bet jie taip pat 

paleidžia daug skysto van
denėlio.

Naujienos, Nr. 39 
^Pogrindžio klaustukas: 

ar gali būti vandenėlis ir 
neskystas?).

NAUJA "DRAUGO" 
GEOGRAFIJA

"Draugas" kovo 15 d. (neba
landžio 1) vedamajame parašė: 
"Bulgarija stengiasi būti •pro
tinga* ir su savo didžiuoju ry
tų kaimynu su kuriuo turi ilgą 
sieną, nesipykti. Bet taip pat 
nėra jokių duomenų, iš kurių 
būtų matyti, kad bttl^rai rusus 
mylėtų".

Teisybė, kad išskyrus ame
rikiečius rusų niekas nemyli, 
tačiau pasižiūrėję 1 žemėlapį 
matome, kad Bulgarija rube- 
žiuojasi su Rumunija, Jugosla
vija, Graikija ir Turkija, bet 
neturi jokios nei ilgos, nei trum
pos sienos su Sov. Rusija. Negi 
Juodąją jūrą laikysi Rusijos te
ritorija, ji tarptautinė. Gal at
sirastų koks geradaris, kuris 
paaukotų "Draugui" naują Eu
ropos žemėlapį, į kurį jos re
daktoriai galėtų kartais žvilg
terėti.

ČIA PRIĖJO KADŽIULIS
IR TARĖ

Stebėjosi teatro mėgėjas:
— Lapinskas pastatė Vai

čiulaičio "Uodą", o Merin- 
gis savo recenzijoje to uodo 
nė nepastebėjo!

Be žodžių

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Pasakėčioje turistas 
dramblio nepastebėjo zoolo
gijos sode, nereikalauk iš 
Meringio, kad uodą paste
bėtų lietuviškoje scenoje.

★
tautiniuose šo- 
kalbėjo baleto- 
pasigendu plas-

— Mūsų 
kiliose, — 
manas, — 
tiškų baletinių šuolių.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Nueik, tamsta, j "Mao- 
Nixon” baletą, ten plastiš
kų šuolių daugiau, kaip rei
kia.

— Kodėl Dievas sutvėrė 
Ievą iš šonkaulio? — pa
klausė teologijos mėgėjas.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Šonkaulis vienintelis 
kaulas, kuris neturi smege-
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■ filatelijos kampelis
(3)

JV išleido šiuos naujus paš
to ženklus: 1. š.m. vasario 4 d. 
— 8 centų pašto ženklą pagerb
ti poetui Sidney Lanier.

Sidney Lanier (1842-1881) gi
mė Macon, Ga. Baigęs Ogle- 
thorpe kolegiją, civilinio karo 
metu tarnavo pietiečiųarmijo
je. Šiauriečių buvo paimtas j 
nelaisvę ir po 5 mėnesių išėjo 
su palaužta sveikata. Nuo 1869 
m. vertėsi advokatūra, vėliau 
griežė Peabody simfonijos or
kestre Baltimorėjeir mokėang- 
lų kalbos John Hopkins univer
sitete. Mirė jaunas nuo džio
vos. Parašė kelis eilėraščių 
rinkinius ir prozos veikalų. Jo 
eilėraščiai pasižymi lengvu sti
liumi, pagristi religiniais, eti
niais ir socialiniais motyvais 
ir lengvai skaitomi.

2. Vasario 11 d. -- 8 centų p. 
ženklą Taikos Korpusui (Peace 
Corps) paminėti. Simbolinis 
piešinys.

*•*
IZRAELIS išleido antrą gam

tos vaizdų seriją, š| kartą su 
Judėjos vaizdais: Jaffa, Ne- 
tanya ir Engedi. Pastarąjį čia 
dedame. Engedi vietovė ir oa
zė randasi prie Negyvosios jū
ros, 18 mylių J pietryčius nuo 
Hebrono. Tai labai sena vieto
vė, minima Senajame Testa
mente: čia slapstėsi Dovydas, 
persekiojamas Sauliaus. Jeho. 
šafato valdymo metu (875-851 
prieš Kristų) oazėje rinkosi 
amonitų, moabitų ir edomitų 
kariuomenė žygiui | Judėją. Ta 
čiau romėnų rašytojas Plini- 
jus Vyresnysis rašo, kad vieto
vė jau pirmame amžiuje po 
Kristaus buvo virtusi griuvė
siais.

Pati Judėja, senovėje apgy
venu Judo žydų giminės, tyso 
| vakarus nuo Negyvosios jū
ros ir Jordano upės ir kaikur 
prieina Viduržemio kūrą. Tai 
pati svarbiausia Palestinos da
lis, kurioje yfa ir Jeruzalės 
miestas. Krašus kalvotas,dau
giausia tyrai arba nederlingos 
žemės. Erodo valdymo laikais 
Judėjos Betliejuje gimė Kris
tus, čia Jis Piloto nuteistas ir 
mirė. Judėja, kaip atskiras vie 
netas, nustojo egzistavusi 70 
m. po Kristaus.

LIETUVA, džiaugdamosi, 
kad didžiosios valstybės (JAV, 
Anglija, Italija, Japonija) pri
pažino Lietuvą De Jure, 1922 
m. rugsėjo mėnesi išleido 12 
pašto ženklų seriją, kurioje pa
rodyti žymesni ano laiko veikė
jai (A. Smetona, E. Galvanaus
kas, J. Basanavičius, A. Vol
demaras ir kt.). Dail. Adomo 
Varno piešiniai. Taigi, šiemet 
sukanka 50 metų nuo Ano taip 
svarbaus Įvykio. Čia dedame 
tos serijos 40 skatikų pašto 
ženklą, kuriame parodytas pir
mas laisvės kovose žuvęs kari
ninkas — Antanas Juozapavi
čius.

Antanas Juozapavičius (1894 
-1919) tarnavo rusų armijoje 
ir 1915 m. baigė Maskvos ka-

AH1IHAS BERNOTAS
ro mokyklą. Po to tarnavo 57 
rusų pėstininkų pulke Tvėrė
je. Pradėjus organizuoti tau
tinius pulkus, Juozapavičius bu
vo išleistas 1 6 latvių Tukumo 
pulką. Dalyvavo kautynėse su 
vokiečiais prie Rygos. Kai or
ganizavosi lietuvių daliniai, J. 
buvo paskirtas Vitebsko lietu
vių bataliono vadu. 1918 m. grl 
žo 1 Lietuvą ir buvo paskirtas 
krašto apsaugos ministro adju
tantu, Su prof. Voldemaru va
žinėjo J Berlyną valstybės rei
kalais. Bolševikams priartėjus 
prie Vilniaus 1919 m, sausio 
mėn., Juozapavičius su savo da
liniu persikėlė į Alytų, kur gy
nė miestą nuo puolančių bolše
vikų. Žuvo vasario 13 d, besi
keliant tiltu per Nemuną, 1937 
m. žuvimo vietoje buvo pasta
tytas naujas gelžbetoninis til
tas, kuris buvo pavadintas ka
rininko Antano Juozapavičiaus 
vardu.

•••
NEPALAS, š.m. sausio 31 d. 

pasimirė Nepalo karalius Ma- 
hendra Bir Bikram, 51 metų, 
{ sostą (žengęs 1956 m. Kara
lystę perėmė jo sūnus princas 
Birendra Bir Bikram Shah De- 
va, 26 metų amžiaus. Čia deda 
me pašto ženklą su mirusiu ka
ralium Mahendra.

Nepalas, Himalajųkalnųvals. 
tybė Azijoje, guli tarp Tibeto, 
dabar užimto Kinijos, ir Indi
jos. Apima apie 54,000 kv. my
lių kalnų, kurių tarpe aukščiau
si pasaulio kalnai — Everes
tas, Kangchenjunga ir Annapur- 
na. Gyventojai (apie 10 milijo
nų) — vietos giminės, kinie
čiai, mongolai ir gurkhai, at
keliavę čia 12 amž. iš Indijos. 
Gyventojai verčiasi žemės 
Ūkiu, kiek tai (manoma kalnų 
slėniuose. Yra metalų ir mine
ralų, bet jiemenkai išnaudoja
mi. Gurkhai krašto valdymą 
perėmė nuo 1769 m. Krašto 
sostinė — Kathmandu miestas. 
Pašto ženklus išleidžia nuo 1881
m.

KAZYS KARPIUS TAUTINIO 
ROMANTIZMO LIEPSNOSE

Jo.ALPI atskleidus: mintys apie autorių ir skaitytoję

balys auginąs(3)

BEVEIK 30 metų jau 
buvo nutekėję nuo "Al- 
pio" gimimo, kai Kar
pius buvo kalbinamas 
antrąja apysakos laida 
atžymėti savo amžiaus 
sukaktį, kartu padedant 
pabaigtuvių vainiką ant 
savo raštijos kuoro. Au 
toriaus būta labai kuk
laus. Po primygtinų pra
šymų ir "spaudimų", 
Karpius ėmėsi taisyti, 
perrašinėti, trumpinti 
ir pervystinėti savąjį 
kūdikį. Mat, kai naujo
ji išeivių banga užplū
do šį žemyną, tik tada 
mums teko susipažinti 
su "Alpio" autoriumi. 
Lietuvoje mes jo nebu
vome pažinę, nes jo 
knygos (raštų apie 40 to
mų), kaikurios net ke
liomis laidomis išėję, 
čia pat vietoje buvo iš
pirktos. Ir jų buvo jau 
nebeįmanoma begauti. 
Visa, kas buvo likę — 
keli nuzulinti nuo uo
laus skaitymo egzemp
lioriai . Ir nuo laiko, nuo 
skaitytojų pirštų atitrfl 
kę — jie ramiai miego 
jo viešųjų bibliotekų

ATENTATAS PRIEŠ DIDŽIUOSIUS (8)

TERORISTU PARUOŠIMAS
Tarp Trečiojo Rei

cho slaptosios policijos 
ir žvalgybų tarnybų va
dų vyko varžybos. Kiek 
vienas jų rinko apie kitą 
kompromituojančias ži
nias, kad galėtų tinka
mu momentu panaudoti 
savisaugai ar priešo 
puolimui. Lyg savitar- 
py susitarę, Goeringas, 
Himmleris, Ribbentro- 
pas, Canaris ir Schel
lenbergas, kiekvienas 
turėjo nedidelę asme
nišką armiją, arba savo 
savisaugos slaptus da
linius. Tų dalinių va
dai gaudavo tik iš jų 
įsakymus.

Tarp dviejų šimtų 
Schellembergo agentų, 
veltui būtų ieškoma 
bent vieno, kuris būtų 
atsisakęs nuo misijos, 
arba bent būtų statęs ko
kį klausimą, nežiūrint 
koks būtų duotas įsaky 
mas šio 33 metų SS ge
nerolo. Jiems žmogžu
dystė buvopaprastasda 
lykas, rizikuoti savo 
kailiu buvo paprastas 
dalykas, apie kurį ne
verta ir kalbėti.

Schellenbergas kiek
vieno jų turėjo bylą sa
vo asmeniškoje geleži
nėje spintoje, kurios tu
rinio niekas iš RSHA ne 
žinojo. Obergas žinojo 
kas yra jo byloje, visa 
praeitis. Vadinasi daly
kai, kurie neturėjo būti 
atidengti.

Obergas pas Schellen- 
bergą buvo iškviestas 
vienuoliktai valandai, 
bet turėjo apie valandą 
laukti prieškambaryje.

"Tūkstančiai žmonių 
miršta fronte, dažnai 
veltui. Mūsų darbo re
zultatai yra svarbesni 
negu fronte, pareiškė 
jam Schellenbergas, 
kalbos įžangoje. Ir tada 
kada būna vienas šan
sas iš tūkstančio, kad 

spintose. Gi pats auto
rius nesirūpino jų toli
mesniu likimu. Ir jau 
mes jį atradome padėju
sį plunksną, visą savo 
energiją įsijungusį į vi 
suomeninį ir politinį 
darbą. Netgi savąjį pir 
magimį "Dirvą" atida
vusį jaunesniems ir 
stipresniems lietuviš
ko rašto puoselėto
jams. O pats liko tik pa
prastu lietuviškos kultu 
ros darbininku - tauti
ninku ligi pat panagių! 
Ir mus jis pasitiko, kaip 
didysis lietuviškumo 
švyturys, neužgesęs nė 
svetimajam krante.

Aiškumo dėlei pada
rę mažą nuokrypą- eks
kursą "Alpio" paraštė
je, toliau bandysime tau
piai kalbėti apie jo "Al
pi".

Kalbėsime santūriai, 
perdaug neatidengdami 
pačios apysakos paslap
čių, nes širdingai tiki
mės, kad ir šių pusla
pių skaitytojas išdrįs ją 
pasklaidyti, pasiskonė
ti, įvertinti, tuo pradžiu
gindamas netik save, 

koks asmuo gali kliu* 
dyti mūsų darbui, mes 
neturime dvejoti. Mūsų 
profesijoje būti senti
mentaliu reikštų išda
vystę".

Obergas neklausė sa
vo viršininko kodėl jį o 
ne ką kitą parinko vyk
ti į Iraną. Apie šį kraš
tą jis tik tiek žinojo, 
kiek ir eilinis pilietis 
pasiskaitęs laikraš
čius. Bet prieš porą 
dienų ir Schellenber
gas nė kiek nedaugiau 
žinojo apie Iraną.

Irano svarbumas bu
vo ne vien tuo, kad tai 
turtingas nafta kraš
tas, bet nuo 1942 metų 
amerikiečiai per jįsiun- 
tė ginkluotą paramą so
vietams. Politinis kli
matas krašte buvo pa
lankus vokiečiams ir są
jungininkai turėjo im
tis jėgos, kad priver
tus abdikuoti shahą Rė
zą, tačiau daugelis ira
niečių tebesimpatizavo 
vokiečiams.

Obergas bent tuo me
tu neturėjo rūpintis naf 
tos šaltinių sabotažu. 
Tuo pasirūpins speciali 
parašiutininkų sekcija. 
Obergo darbas buvo gry
nai politinis. Jis turėjo 
susisiekti su jau ten 
esančiais agentais, 
ypač Mayr, kurį Schel
lenbergas labai verti
no, ir jei bus reikalas 
kontaktuoti Merserį, 
bet turės būti labai at
sargus santykiuose su 
Abwehro agentu.

Be nuparašiutavimo 
iš lėktuvo, dar buvo ki
tas būdas patekti Ira- 
nan, kuriuo pasinaudo
jo keli vokiečių agentai, 
tai nusigrimavus mal
dininku iš Turkijos vyk
ti įMeshed šventas vie
tas. Bet Obergas,kuris 
nemokėjo kalbos, sun
kiai galėjo pasiversti 

bet ir pagerbdamas au
torių.

Kaip žinome, litera
tūrinės srovės, stiliai, 
forma, vaizdavimoma- 
niera kinta. Laikas sa
vo kelyje rašytojui sta
to vis kitokių reikalavi 
mų, dažnai įmantresnių 
ir sofistiškų, atsižvel
giant į gyvenamąjį lai
kotarpį. Nes literatūra 
banguoja — kaip gyveni
mas. Ji eina gyvenimo 
pėdomis, ji surenka į sa
vo puslapius tas palik
tas akimirkos pėdas. Ir 
autoriui jau parašytą kū
rinį (šiuo atveju prieš 
geroką ketvirtį šimtme
čio) pergimdyti, jo nesu 
žalojant — yra didelis 
ir sunkus uždavinys. Ra
šytojui vėl reikia šokti 
į savo veikėjo pušnis. 
Valyti jas nuo buvusių 
kelionės dulkių. Vėl 
tiksliai atsekti veikėjo 
žingsnius ir jo širdies 
įnorius. Vėl autorius 
turi degti lygiai tokia
me pat kūrybiniame 
įkarštyje — atgimdyda- 
mas aną buvusią — 
prieš daugelįmetų bran
džią valandą. O skaity
tojas jau kitoks — jis 
paaugęs ir subrendęs. 

maldininku. Liko dar 
vienas kelias, vykti ten 
neutralaus krašto lai
vu iš kurio nors turkų 
uosto. Aišku tam reikė
jo rasti gerą "priedan
gą"- ***

Schellenbergas žino
jo kur rasti parašiuti
ninkų, kuriuos norėjo 
pasiųsti Iranan. Bran
denburgo ir Oranienbur- 
go divizijos tokiems rei
kalams buvo neišsemia
mas šaltinis. Tų divizi 
jų kariai didžiumoje bu 
vo savanoriai, atlikę 
sunkius pratimus ir ge
rai užgrūdinti. Vokieti
joj gimusių ten buvo ne
didelis skaičius, tai dau
giausiai iš kaimyninių 
kraštų vokiečiai. Ten 
buvo fanatikai vokiečiai 
iš Jugoslavijos, Sude
tų ar Tyrolio. Šeši mė
nesiai apmokymo užte
ko gerai išlavinti už
mušinėti žmogųpačiais 
gudriausiais metodais. 
Tarp jų buvo atvykusių 
iš JAV, Pietų Amerikos 
Afrikos, Portugalijos, 
Afganistano ir Kinijos, 
gerai mokančių vieti
nes kalbas ir papro
čius. Tokie asmenys 
špionažui buvo idea
liškiausi.

Brandenburgo divizi 
jos teroristai iš Abweh- 
ro specialistų išmokda
vo tiek, kad juos būdavo 
sunku atskirti nuo vieti
nių gyventojų to krašto, 
kurin buvo siunčiami.

Pagal adm. Canaris 
įsakymą, visi karinin
kai, priskirti Abwehro 
2 sekcijai (sabotažo), tu
rėjo būtinai atlikti sta
žą Brandenburgo divizi
jos stovykloje prie 
Quenz ežero Austrijo
je.

Bet tarp Brandenbur
go divizijos, Wehrmach- 
to pasididžiavimo, ir

Jis vilki savo amžiaus 
rūbu ir jo senelio ap
siaustas jam juokingai 
ir keistai atrodo. Ir s e 
nelio kelionių pušnys, 
kad ir nuo dulkių nuvaly 
tos, bet jau nemadingos 
ir jo skoniui nepriimti
nos.

Štai su koki a s kaityto : 
jo kritika autoriui tenka 
susidurti, kai jis po dau
gelio metų išeina debiu
tuoti su senu — kad ir 
išblizgintu — kūriniu.

Tačiau jau pradžioje 
žadėjau, kad tai kas čia 
rašoma, nebus nei re
cenzija, nei kritika, o 
tik kuklus knygos pri
statymas ir kvieslio 
šauksmas į lietuviško
sios knygos skaitytoją.

MŪSŲ nuomone, au 
toriui "pervystyti" sa
vo kūdikį pavyko. Per- 
vystytasis "Alpis" la- 
biaus ryškesnis savo 
glaustumu. Medžiaga 
taupi ir kondensuota. 
Dialogai trumpasakiai. 
Nebūdingi apysakos 
fragmentai — išleisti. 
Vienas kitas baltas siū 
las yra likęs. Tačiau tai 
suprantama.

Pirmajame leidime 
apysakos antraštė 
skamba: Alpis - Kęstu- 
čios išlaisvintojas. Tuo 
būdu autorius suponuo
ja į savo herojaus vizi
tinę — parodo, kas Al
pis yra. Bet kas gi tas 
Alpis iš tikrųjų yra?

(Bus daugiau)

Oranienburgo divizi
jos, SS mylimiausio vie
neto, vyko varžybos,ku
rios ne visada taikiai 
baigdavosi.

Otto Skorzeny, kuris 
savo štabo būstinę įsi
rengė prie Oranienbur
go, darė viską ką gali
ma, kad kuo daugiau į 
savo grupę įtraukus 
tarptautinių teroristų,' 
galinčių atlikti nuosta
biausias misijas. Bet 
nuo jo neatsiliko La- 
housen, Brandenburgo 
divizijos Sonderkom- 
mandos viršininkas. 
Kiekvienas jų savo ka
rius buvo pavertę virš
žmogiais, plaukimo 
čempijonais, boksinin
kais, imtininkais. Jie tu
rėjo mokėti vairuoti ne 
tik automobilius ir mo
tociklus , bet taip pat tan
kus, traktorius, garve
žius ir laivus atviroje 
jūroje.

Abwehro laboratori
jos, lygiai kaip RSHA 6 
biuras mokėjo pasinau
doti grįžusiais iš užsie
nio vokiečių dokumen
tais ir asmeniškais 
daiktais. Kada agentas 
vykdavo į užsienį, vis
kas kas buvo ant jo, pra
dedant nosine ir degtu
kų dėžute iki smulkme 
nų buvo ištiriama ir jis 
įsikaldavo galvon pagal 
dokumentą savo naują 
asmenybę.

Skorzeny pas save tu
rėjo 10 iraniečių ins
truktorių, o Lahousen 
— 40. Friedenthale bu
vo apmokami specialiai 
misijai į Iraną 30 agen
tų, o Brandenburge virš 
penkasdešimt. Bet iš jų 
turėjo būti parinkti tik 
šeši ir 1943 m. kovo 30 
d. Junkers 290pakilo iš 
Krimo aerodromo į 
Iraną. Jie buvo nupara- 
šiutuoti šiaurėje prie 
Qoum ir pasiekę Tehe
raną turėjo susisiekti 
su Franz Mayr, iš ku
rio gausią įsakymus. 
Jie su savimi pasiėmė 
radijo siųstuvus, gink
lus, šaudmenų, sprogs
tamos medžiagos ir 
200,000 sv. sterlingų. 
Bet nė vienas jų nežino
jo, kad tie pinigai buvo 
spausdinti ne Anglijoje, 
bet Sachsenhausen kon
centracijos stovykloje.

***
Tuo pačiu laiku, kovo 

31 d., į Teheraną atskri
do amerikiečių kariniu 
lėktuvu Peter Ferguson 
su 600 dol. kišenėje. Už 
dviejų valandų jis pa- 
skmbino prie savo 
draugo Mervyn Woll- 
heim durų. Bet prieš 
tai jis telefonavo Idai 
Ko valakai ir paprašė, 
kad ji atvyktų pas Woll- 
heim. Po to, kai prieš 
8 mėnesius išvyko į 
JAV, jis neparašė jai 
nė vieno laiško ir nesi 
jautė nuotaikoj duoti pa
siaiškinimus.

Kada jis atvyko pas 
Wollheim, Ida jau buvo. 
Chapat atėjo už pusva
landžio, sakydamas kad 
iš netyčių užsukęs.

Ida jam atidarė duris 
su šypsena pasitikda
ma:

— Jūs žinote, kas pas 
mus yra? Šnipas! Šni
pas Ferguson!

(Bus daugiau)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Jaunimo metų komite
tas savo kovo 14 ir 20 posė
džiuose tarėsi veiklos rei
kalais. Pradedamos rinkti 
aukos jaunimo kongresui ir 
Clevelando lietuviams siun
čiamas atitinkamas raštas, 
pasirašytas komiteto pirm. 
Antano Kalvaičio, sekr. Te
resės Neimanaitės ir LB 
Ohio apygardos pirm. Ka
zio žiedonio. Aukos prašo
mos siųsti naujai pakvies
tam komiteto iždininkui 
Kaziui Gaižučiui — 18108 
Hiller Avė., Cleveland, Ohio 
44119. Atskaitomybę tvar
kys Džiugas Staniškis. Jau
nimas taip pat organizuoja
si aukotojus aplankyti ir 
namuose. Kiekvienas auko
tojas prašomas pasirašyti ir 
jaunimo peticiją Lietuvos 
laisvės reikalu. Clevelando 
jaunimo darbuotojai tikisi, 
kad Clevelando lietuvių pla
čioji visuomenė jų pastan
gas nuoširdžiai rems.

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

MAY THE BEAUTY OF SPRING

AND

THE PROMISE OF EASTER

FILL YOUR HEART WITH EVERY GLADNESS

HAVE A HAPPY EASTER

GEORGE V. VOINOVICH
A U D I T O R

CUYAHOGA COUNTY

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS UŽ PADĖTUS
INDĖLIUS-

Už paprastus indelius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,0000.
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

Pirmoji vitrina Kent universitete. T. Neimanaitės nuotrauka

LIETUVIŲ KULTŪROS PARODA 

KENT UNIVERSITETE
Kent Statė Universi

teto Lietuviškos Kultū
ros paroda įvyko vasa
rio - kovo mėnesį cent 
rinėje bibliotekoje ir

sukėlė didelį susidomė 
jimą.

Pagrindinis šios pa
rodos tikslas buvo su
pažindinti studentus su 
lietuvių - baltų kultūra 
ir tuo įtaigoti juos sto
ti į steigiamus lietuvių 
kalbos kursus Kent Sta
tė Universitete. Kitas 
tikslas buvo paruošti 
dirvą universiteto są
monėje dėl ateinančių 
Jaunimo Kongreso Stu
dijų Dienų.

Eksponatai buvo iš
statyti trijose vitrino
se. Pirmoji patraukė 
žiūrovų dėmesį savo 
spalvingu lietuvišku 
raštu ir graksčiųjų 
kankių vaizdu. Šali
mais atspausdintas api
būdinimas paaiškino, 
kad kanklės yra mažiau
sia 2500 m. senumo ir 
yra tautinis muzikos 
instrumentas rytų Bal
tijos kraštų: baltiškai 
kalbančios Latvijos, 
Lietuvos — Mažosios 
Lietuvos (spėjama kili
mo vieta) ir Ugro-Finis 
kai kalbančių Suomijos, 
Karelijos ir Estijos.

Danas W. Thomsen, 
(Beroringer mellem de 
Finske og de baltiske 
litauske — lettiske 
Sprog, 1890) ir suomiai 
Setala ir Mikola įrodo, 
kad suomiai kanklių var
dą ir daug kitų daiktų 
pavadinimų pasiskolino 
iš baltų anksčiau kaip 
500 metų pr. Kr. Suo
mis A. Niemi mano, kad 
suomiai ir patį instru
mentą pasiskolino iš lie 
tuvių (Studija Lituani- 
ca, Mažoji Lietuva, 
1958).

Išstatyta ir chrono
logija lietuvių istori
jos, pradedant 2000 me
tų pr, Kr. su baltų, bei 
lietuvių protėviu įsikū
rimu Pabaltyje; preky
ba "gintaro taku" su Mi 
kėnų graikais, vėliau su 
etruskais; Hititų radi
niai Lietuvoje; Taci- 
taus ir Ptolomėjaus bal
tų apibūdinimai; minė
tas aukštesnis mate
riališkos kultūros ly
gis lietuvių ir prūsų pa
lyginus su naujai atsi
krausčiusių į Pavyslį 
slavų. (Studija Lituani 
ca); Engei - LaBaume, 
1937); kuršių užjūrių žy 
giai į Daniją ir Švedi
ją ginantis nuo vikingų 
(Ynglinga - Saga, M. 
Gimbutas, The Balts,

Best Wishes

for happy Easter season to the

Mayor Ralph J. Perk Family

1963); svarbesni įvykiai 
Lietuvos istorijoje iki 
1941 m. birželio 22 suki 
limo; partizaninis ka
ras ir sovietinės admi
nistracijos įvedimas.

Ištatyta ir keli gra
fikų darbai: A. Stepona
vičiaus bei kitų iš da
bartinės Lietuvos gra
fikų. Taip pat ir Romo 
Viesulo darbai iš Art 
Collection - Francis- 
can Fathers, 1963.

Antroji vitrina gal 
būt buvo pati patrauk
liausia šių dienų Ame
rikos studentijai --dar
nios juostos, bronzo am 
žiaus pobūdžio papuoša 
lai, senovės lietuvių pa 
veikslai su panašia į 
šių laikų "modernią" 
studentijos aprangą. Ki
tur mistiniai senove 
dvelkią kryžių ir stabų 
atvaizdai, ir medžio 
drožiniuose Eglės Žal
čių Karalienės (Lithu
anian Legend) užburto 
pasaulio atkūrimas.

Anksčiau kabėjo iš- 
gintaro atvaizduota 
Vilniaus katedra. Bu
vo įdėtas ir aprašy
mas apie "šiaurės auk 
są" — gintarą ir kated
ros istoriją.

Trečioji vitrina.

Trečioje vitrinoje su 
telkta daugiau akade
minė medžiaga. Paaiš
kinta, kad medžio droži 
nių koplytėlės atvaiz
davo Aušros Vartus (Ga 
te of Dawn) ir stebuklin 
gą, nuo 17-to amžiaus

DAN »nd ELLEN MAUSSER

pradžios žinoma mado
nos paveikslą; kad var
tai pastatyti apie 1514 
m. ginti seną Lietuvos 
sostinę, Vilnių, nuo en 
gėjų- .

Prie Čiurlionio dar
bų reprodukcijų pami
nėta, kad yra kontrover
sija: ar jis arKandins- 
kis buvo pirmas abs- 
trauktaus meno pradi
ninkas. (George Hamil- 
ton, Painting and Sculp- 
ture in Europe 1880- 
1940, 1971).

Įdėta Člark Mills ir 
Algirdo Landsbergio re
daguota knyga, The 
Green Linden su kriti
ko, biografo, poeto Ro- 
bert Payne įžanga kuri 
teigia, kad jis nežino 
ką gražesnio ar senovi 
niai žavesnio vakarų li
teratūroje už lietuvišką 
dainą, išskiriant Grai
kijos salų ankstyvųjų gy 
ventojų dainas.

Bylojo Robert Payne 
teigimą išstatytas Vil
niaus choro "Varpo" 
įdainuotos plokštelės 
viršelis "Sodauto". 
"Varpas" laimėjo pir
mą vietą tarptautinia
me konkurse Italijoje 
1969 ir 1971 metais.

Sekė Kalkutos Uni
versiteto palyginamo
sios filologijos profeso
riaus Suniti Kumar 
Chatter ji teigimas jo ra 
šytoje knygoje, "Balts 
and Aryans", kad indų 
Vedos, jau renkamos 
nuo 10 amžaus pr. Kr., 
turėjo panašumą į "dai
ną", bet, kad "daina" 
vistiek turėjo kažką gi
lesnio.

Apatinėje lentynoje 
matėsi K.V. Tauro, Gue- 
rilla Warfare on the Am 
ber Coast, to politinėse 
analizėse klasiško par
tizaninio karo. Šalia, 
Onos Šimaitės dienoraš
tis (originalas). Tai gar
binga moteris, kuri gel
bėjo žydus Vilniaus ge 
te nuo nacių siautėji
mo. Po karo ji apsigyve
no Paryžiuje, vėliau Iz
raelyje, ir aprašė savo 
pergyventas dienas. Ją 
gerbdami, žydai pavadi 
no gatvę jos vardu Tel 
Avive ir savo mokyklos 
vadovėlyje, Cadiks (Tei
singieji) Among the Na- 
tions, skyrė jai vietą. 
Prie jos dienoraščio bu 
vo pridėta kopija Phil- 
lip Friedman straips
nio apie ją iš knygos, 
Their Brothers’ Kee- 
pers.

Raymond ir Martin 
knyga, A. Picture His- 
tory of Eastern Euro
pe, 1971, atvaizdavo Min
daugo karūnavimą, se
ną Gedimino laikų Vil
niaus vaizdą, ir Algir
dą prie Kremliaus var
tų. Prie Tado Kosciuš
kos paveikslo (Istorinis
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Lietuvos Albumas) bu 
vo ištrauka iš jo 1815 
m. liepos 10 rašyto 
laiško Carui Aleksand
rui. Pasisakė gimęs lie 
tuviu ir maldavo kons
titucijos Lietuvai (Ja- 
mes Fletcher, Histo- 
ry of Pland, 1831).

Kent Statė Universi
teto pareigūnas buvo 
prašęs Teresę Neima- 
naitę ir dr. Viktorą 
Stankų surengti paro
dą. Stropiai talkininka
vo Antanas Kalvaitis, 
Nora Janavičiūtė, Ro
ma Jasinevičiūtė, In
grida Raulinaitytė, ir 
ypatingai Rūta Butkutė, 
Vytenis Gyvas ir Al
gis Rukšėnas.

Daug parodos eks
ponatų paskolinti iš dr. 
E. ir M. Lenkauskų, p. 
p. Mariūnų, Neimanų 
ir Kent Universiteto.

Planuojama sudaryti 
nuolatinę parodą, kuri 
būtų rodoma didesniuo
se Ohio universitetuo
se. Siūloma ir kitoms 
valstijoms tą patį da
ryti.

Dr. Viktoras Stankus

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų ■— investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės j V. Giedraitį, tel. 
944-6835.

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas Čipkus Realty, 31601 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

Physician, retired or semi 
retired with Ohio M. D. Li- 
cense. Opportunity for part 
time salaried employment. 
No house or office calls. 
Write to C. M. S. c/o Dirva: 
6907 Superior Avė., Cleve
land, Ohio 44103. (26-29)

I CLEVELANDO PARENGIMU
I KALENDORIUS_ _ _

BALANDŽIO 8 D. Vysk. M.
Valančiaus lituanistinės mokyk
los tradicinis pavasrio balius.

BALANDŽIO 15 D. Jaunimo 
Žygio už Tikėjimo Laisvę pa
rengimas.

BALANDŽIO 16 D. Pietosšv.
Kazimiero lituanistinės mokyk
los.

BALANDŽIO 22 - 23 D.D. S. 
Amerikos lietuvių metinės 
krepšinio, tinklinio ir stalo te
niso žaidynės.

BALANDŽIO 29 ir 30 D. Atei. 
tininkų metinė šventė.

GEGUŽES 7 D. Motinos die
nos minėjimas. Rengia Cleve
lando šaulių kuopos moterų sek
cija.

GEGUŽES 13 D. Lietuvių Na
mų pamatų prakasimo banketas.

GEGUŽES 20 D. Antras Pen
sininkų Vakaras ruošiamas Atei 
tininkų jaunimo.

GEGUŽES 21 D. 12 vai. Šv.
Jurgio parapijos salėje bus de
monstruojama filmą apie vėžj 
ir jo gydymą. Ruošia Clevelan
do šauliai.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ANTROJI PABALTIEČIŲ 
INFORMACINĖ 

KONFERENCIJA
Konferencija įvyks ba

landžio 15 ir 16 d. Washing- 
tono priemiestyje: 8500 
Annapolis Road, New Car- 
rollton, Md., Sheraton Inn 
viešbutyje (prie kelio 450). 
Konferenciją ruošia The 
Joint Baltic American Com- 
mittee. Paskaitas bei pra
nešimus darys visa eilė įžy
mių asmenų, jų tarpe nu
matytas ir prof. dr. F. G. A. 
Kraemer, tema "Baltijos 
tautos šiandieniniame pa
saulyje”. Iš lietuvių darys 
pranešimus dr. Povilas Ma
žeika, Vilius Bražėnas, dr. 
Jokūbas Stukas, Gintaras 
Karosas, dr. Jonas Balys. 
Moderatoriais iš lietuvių 
pusės bus dr. J. Genys, kun.
K. Pugevičius, Antanas 
Dambriūnas (jaunasis), Al
gis Pautienis ir Jack Bur- 
gess. Lietuviai kviečiami 
kuo gausingiau dalyvauti.

Užsiregistruoti reikia iki 
balandžio 5 d. šiuo adresu: 
Prof. T. Smits, 2811 Crest 
Avė., Cheverly, Md. 20785. 
Kartu reikia prisiųsti ir 
mokestį: už registraciją ir 
pietus — $6, kas dalyvaus 
bankete — dar $8. čekius 
reikia išrašyti "Baltic In- 
formation Conference” var
du. Dėl kambarių rezervavi
mo tiesiog susisiekti su 
Sheraton Inn iki balandžio 
1 d. Telef. (301) 459-6700.

CHICAGO

A. PETRIKONIO DAILĖS 
PARODA

Dailininko Antano Petri- 
konio 25 metų meninio dar
bo sukaktuvinė paroda, at
dara iki š. m. balandžio 16 
d. darbo dienomis nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vai. vak., šešta

Praeitals metais Argentinoje Lomas de Zamora miestelyje vie
na gatvię buvo pavadinta Lietuvos vardu. Taproga Įvyko iškilmės, 
ALOS Tarybos pirm. Arturas Mičiudas (vidury) pasakė kalbą. Salia 
stovi Z. Juknevičius, vadovavęs programai, kun. A. Steigvyla.Bra- 
zaitienė ir A. Lodriguez. Apačioje bronzinė lenta su nauju gatvės 
pavadinimu. A. Kirstuko nuotraukos

ANTANINAI ŠVARCIENEI 

mirus, mieląm JONUI ŠVARCUI su šeima užuo

jautą reiškiame

čapkevičių ir Petkevičių 
šeimos

TEN PAT GAUNAMAS IR OPEROS LIBRETAS.

BILIETŲ KAINOS:
premjerai — parteris: 10, 8, 7, 5 dol. Balkonas: 10, 8, 5 dol. 
kitiems spektakliams — parteris: 9, 8, 6, 4 dol. Balkonas: 9, 7, 4 dol.

Paštu bilietus galima užsakyti, kartu siunčiant čekį ir pažymint spektaklio da
tą, šiuo pavadinimu ir adresu:

LITHUANIAN OPERA OF CHICAGO 
6905 South Artesian Avenue 
Chicago, Illinois 60629

dieniais 9 vai. r. iki 6 vai, 
vak. ir sekmadieniais nuo 
12 vąl, dienos iki 5 vai. p. p. 
paties dailininko meno gale
rijoje' — Marąuette Art 
Gallery, 3215 West 63rd St., 
Chicagoje.

Paroda buvo atidaryta 
kovo 18 d., dalyvaujant sau
sakimšai pilnutėlei galeri
jai rinktinės publikos. Pir
mąją savaitę paroda buvo 
lankoma gausiai meno mė
gėjų bei paties kūrėjo ger
bėjų. Malonu minėti faktą, 
kad kiek dail. A. Petrikonis 
yra dosnus savo kūrybos 
paveikslais rėmėjas visų lie
tuviškų junginių, kurie 
kreipiasi į jį paramos, taip 
šiuo metu parodoje nema
žas lankytojų skaičius no
riai įsigyja jo paveikslus.

Beje, parodos atidarymo 
vakare, parodos globos ko
mitetas, pirmininkaujamas 
dr. šalnos, surengė sukak
tuvininkui Antanui Petri- 
koniui pagerbti vakarienę 
Lietuvių Tautinių Namų 
pastogėje. Vakarienėje da
lyvavo per 200 menininko 
bičiulių ir gerbėjų. Vakarie
nės programą pravedė dr.
L. Kriaučeliūnas.* Koncerti
nę dalį atliko solistės P. Bič- 
kienė ir Mastienė, pianinu 
palydint A. Vasaičiui.

fm. v.)

POKALBIS APIE 
ALTS VEIKLĄ

Kovo 19 dieną Lietuvių 
Tautinių Namų pastogėje 
buvo susirinkę ALT S-gos 
Chicagos skyriaus nariai 
posėdžio. Jį vedė skyr. pir
mininkė Ona Biežienė, se
kretoriavo — I. D. Budr- 
reckienė. Posėdis praėjo 
jaukioje nuotaikoje ir gra
žiu minčių pasikeitimu.

Valdybos pranešimų me
tu pirmininkė pareiškė pa
dėka visoms bendradar-

ZT“
AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLU

BAS SVEIKINA VISUS SĄVO DRAUGUS 

IR RĖMĖJUS SU ŠV. VELYKŲ ŠVENTĖMS. 

DĖKOJAME, KAD MŪSŲ KLUBĄ RĖMĖ IR 

LAUKSIME ŠĮMET, KAD DAUGIAU MŪSŲ 

RĖMĖJŲ ATSILANKYTŲ J MIAMI.

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLUBO VALDYBA 

ir 
DIREKTORIAI

bėms, šios ir buv. valdybų 
narėms (I. D. Budreckienei, 
S. Juškuvienei, B. Kalvai- 
tienei, S. Rudokienei, E. 
Matulienei ir E. Valiukėnie- 
nei) už darbą, talkinant 
skyriaus vakaro - baliaus 
ruošai bei pravedant jį. 
Taip pat padėkojo visiems- 
oms vakare atsilankiusiems 
ir jį rėmusiems. S. Rudokie
nė, skyriaus iždininkė, pa
teikė smulkią to vakaro 
apyskaitą ir kasos stovį 
pranešimo dienai. Vakaras 
davęs kelis šimtus dolerių 
pelno,' kurio dalis esant jau 
pasiųsta Dirvos leidyklai, 
S. Barčus ir Margučio radi
jo valandėlėms ir kt., dėko
jant už talkininkavimą mū
sų skyriui.

Bene įdomiausias šio po
sėdžio darbotvarkės punk
tas, buvo Vytauto Kasniūno 
įvadas ir vėliau eilei kitų 
dalyvių (T. Blinstrubui, I. 
Budreckienei, V. Dargiui, J. 
Jurkūnui, B. Kasakaičiui, 
S. Kašelioniui, K. Ramonui 
ir kt.) įsijungus, išsivystęs 
į nuotaikingą pokalbį. Po
kalbininkai palietė eilę lie
tuviško darbo sričių, tačiau 
daugiausia sukosi klausime, 
ar geriau organizacijai būti 
vienalytei, ar turėti plates
nę narių mintijimo sklaidą 
ar net opoziciją organizaci-

ŠVELNUS 
PALENG
VINIMAS 
UŽMETĖ
JUSIEMS
VIDURIAMS

LEOPILLEN tikras augalinis 
produktas ir sėkminga priemonė 
užkietėjimui pašalinti, kurio var
tojimas yra paprastas ir nesu
dėtingas. Visoje Europoje yra 
žinomas ir vartojamas virš 60 
metų. Trijų generacijų gydyto
jai Leopillen veikimu taip pat 
buvo patenkinti, kad dabar šį 
augalinį produktą galima gauti 
vaistinėse be recepto. Leopillen 
veikia kaip nekenksmingas pro
duktas ne tik vidurių užkietėji
mo sutvarkymui, bet dar pa
gelbsti ir virškinimui. Gauname 
daugybę laiškų, giriančių Leo
pillen veikimą. Viename iš jų ra
šo, kad kiekvienas, kuris nori 
atstatyti savo kūno ir dvasios 
jėgas, privalo turėti namuose 
Leopillen. Jos prašalina dujas ir 
veikimas yra toks švelnus, kad 
jūs jaučiatės visiškai atsigaivi
nęs ir sustiprėjęs.

Jeigu negautumėt Leopillen 
savo vaistinėje, tai kreipkitės 
betarpiai j 

LEO PRODUCTS
P. O. Box 285 

Chagrin Falls, Ohio 44022 
Prašau atsiųsti man LEOPIL

LEN — 100 tablečių už $2.85 
arba ekonominio dydžio 250 tab
lečių už $5.50. I-os klasės per
siuntimas įskaitytas. Užsakant 
iš Ohio pridėti 4% sales tax.

Pavardė____________________

Miestas_________Stata______

Adresas------------------------------

jos linijai, dienos ėjimams? 
Atsakymo nieks nesusuma
vo, bet iš pasisakiusių skai
čiaus, atrodo dauguma skai
to esant tikslinga organiza
cijai būti plačiašake.

Kitas nelauktai iškilęs 
klausimas — pasisakymai, 
pastabos dėl Naujosios Vil
ties žurnalo. Visuotinai pa
sidžiaugta šio Žurnalo išlei
dimu, jo redakcijos kruopš
tumu ir gebėjimu sutelkti 
medžiagą. Linksniuota ir 
viena kita pastabėlė žurna
lo turiniui.

Atskirą gana įdomų pa
siūlymą iškėlė I. D. Budrec- 
kienė, esą ar nebūtų tiks
linga tautinių šokių šven
tės metu suorganizuoti 
ALT S-gos narių, tuo metu 
buvosiančių Chicagoje, su
sitikimą? Sąjungos pirmi
ninkas pažadėjo aiškintis 
praktiškas galimybes tai 
padaryti.

Posėdžiui pasibaigus, jo 
dalyviai buvo pakviesti val
dybos narių paruoštai ka
vutei ir tolesniems paski
riems pokalbiams. Jų metu Kaina $6.00

Bilietai gaunami MARGINIUOSE, 2511 WEST 69th ST.

Vytautas Kasniūnas visų 
dalyvių vardu, o T. Blins- 
trubas ALT S-gos valdybos 
vardu pasveikino gimtadie
nio proga šio skyr. narį, 
ALT S-gos garbės narį — 
dr. Steponą Biežį. Dr. Vyt. 
Dargiui vedant nuskambėjo 
"Ilgiausių Metų" ir skardūs 
Valio! (vj)

LOS ANGELES
NAUJA VALDYBA

Naujai išrinktoji Lietu
vių Tautinių Namų valdyba 
savo posėdyje kovo 17 d. 
pareigomis taip pasiskirs
tė:

B. Dūda — pirmininkas, 
J. Raibys — vicepirminin
kas, dr. J. Jurkūnas — II 
v i c e p i r mininkas, Sofija 
Waitek — sekretorius, E. 
Balceris — iždininkas, A. 
Mažeika ir A. žatkus — val
dybos nariai.

Nežiūrint į tai, kad nau
joji valdyba turės atlikti 
yisą eilę gana svarbių ir 
skubių darbų, ji tą naštą 
pasiėmė su dideliu ryžtu ir 
todėl reikia tikėtis ir linkė
ti, kad ji savo darbu ir pa
stangomis narių neapvils.

(j)

DAR GALIMA 
GAUTI...

R 
S 
C

R?. S RALIS

DIRVAI 
AUKOJO

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:

G. Markevičienė,
E. Chicago ............... 2.00

I. Vasyliūnas, Somerville 10.00
P. Račkaus^s Dorchester 2.00 
T. Klova, Brooklyn........2.00
W. Matulaitis, Chicago ... 2.00 
V. Patašius, Australia .. 2.34 
M. Valiukėnas, Chicago... 2.00 
A. Jurgėla, Glendale 7.00 
A. Drevinskienė,Montreal2.00 
A. Rugys, Paterson.........2.00
M. Smelstorius, Euclid ... 2.00 
A. Barčas, Bellwood....... 2.00 
T. Varankaį Clarendon

Hills ...................... 5.00
V. Plečkaitis, Cleveland.. 2.00
J. Litvinas, Chicago...... 2.00
H. Misliauskas, Media ... 2.00
P. Babickas, Worcester .. 2.00 
C. Žilionis, Chicago........5.00
M. Premeneckienė,

Westlake 4.00
T. Palionis.Madison..... ..5.00
A. Simonaitis, Chicago 7.00 
A. Matulionis,Cleveland..2.00 
R. Liormanas, Rochester 1.00 
A. Lapinas, Canada ...........1.00
ALT Bostono Skyrius..... 10.00
V. BeležlOnas, Cleveland 2.00 
E. Jarašūnas, Santa

Monica .................... 5.00
V. Janulevičius,Cleveland 2.00 
A. Gustaitis, Los Angeles 1.00 
P. Keturka, La Šalie ..... 2.00 
A. Stapulionis, Dorchester 2.00 
ALT Rochesterio Skyrius 2.00 
A. Gudrias, Cleveland ... 2.00
I. Kučiauskas, Baltimore 2.00
J. Kalnietis, Baltimore ... 2.00
J. Paškus, Detroit......... . 2.00
P. Matiukas, Rochester .. 2.00 
J. Černiauskas, Detroit.. 7.00 
A. Mekeša, Mickliffe...... 2.00
V. Matulionis,Cleveland..2.00 
V. Tomkus, North

Palm Beach •••••••••••• *7, 00

Visiems aukotojams Dir 
va nuošir’džiai dėkoja.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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