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NIXONO ŽODIS
JO POLITINIS LIKIMAS SUSIETAS SU VIETNAMU

"Komunistų pastangos 
laimėti Pietų Vietnamo 
gyventojų simpatijas po
litiniai nuėjo niekais. Ge
nerolas Abrams mano, 
kad jiems nepasiseks Pie
tų Vietnamą nugalėti ir 
kariškai. Jų vienintėlė 
viltis liko tik laimėti JAV 
kongrese ir tautoje, pa
siekti čia pergalės, ku
rios negalėjo laimėti 
tarp Pietų Vietnamo gy
ventojų ir to krašto kau
tynių laukuose".

Toks buvo pagrindinis 
padėties apibūdinimas 
prezidento Nixono pra
nešime tautai pereito tre
čiadienio vakare. Su juo 
reikia sutikti. Tiesa, 
Pietų Vietnamo kariuo
menė patyrė daug nepa-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS gi reikia jiems tą šansą 
pačių amerikiečių ran
komis atimti?

Paskutiniuoju laiku la
bai daug rašydami apie 
Vietnamą ir spekuliuo
dami apie jo likimo rai
dos užkulisius, mes tetu
rėjome konstatuoti ame
rikiečių norą tą kraštą 
kuo greičiausiai palikti 
savo likimui. Ko tik trū-

sisekimų prieš skaičiu
mi silpnesnį, bet labai 
drausmingą ir gerai ap
ginkluotą priešą. Girdė
ti apie pasitraukimus ir 
net pabėgimus, tačiau kol 
kas neteko išgirsti apie 
perėjimus priešo pusėn. 
Pietų Vietnamo gyven
tojai, kaip ir daugelio ki- ko, buvo tik komunistų 
tų komunistų užpultų 
kraštų piliečiai, balsuo
ja... kojomis. Jie yra ta 
čiau geresnėje situaci
joje už kitus to paties li
kimo ištiktus, nes turi 
šanso su JAV pagalba 
apsiginti. Klausimas į 
kurį atsakyti JAV kongre
sas ir tauta yra toks: ar-

STEPAS VYKINTAS
DIRVOS SPEC. KORESPONDENTAS VOKIETIJOJE

vo svarbūs ne tik lokali
niu, bet ir valstybiniu po
žiūriu. Nuo šių rinkimų 
rezultatų priklausė ir Ry 
tų sutarčių ratifikavimo 
galimumai. Jei būtų rinki
mus laimėję socialde- 
mokrtai ir liberalai, tai 
Valstybės Taryboje jie 
būtų sudarę daugumą. Ta 
da ir Rytų sutarčių rati
fikavimas būtųpalengvė- 
jęs, nes jas būtų Bundes
tagas galėjęs priimti pa
prasta dauguma. Dabar, 
gi, priėmus paprastadau

Baden - Wuerttember- 
gas yra vienas iš trijų 
didžiųjų V. 
kraštų.
749,6 kv. kilometrus ir 
turi 8.090.7000 gyvento
jų. Jo sostinė yra Stutt- 
gartas, kuriame gyvena 
632.485 gyventojai. Be 
to, šiame krašte yra dar 
keli didžiuliai miestai: 
Freiburgas, Mannhei- 
mas, Heidelbergas, 
Karlsruhe, Konstancas, 
Ulmas ir kt. Taigi, čia 
šalia žemės ūkio yra įsi
galėjusi pramonė ir pre- guma, Valstybės Taryba 
kybą.

Šio krašto parlamen
tas yra renkamas kas ke
turi metai. Šiemet, ba
landžio 23 d. po pasku
tinio karo įvyko šeštą 
kartą parlamento rinki
mai. Buvusį parlamen
tą sudarė 127 atstovai: 
60 krikščionių demokra- reikšmės vokiečių tau
tų, 37 socialdemokratai, tai. Todėl jiems laimėti 
18 liberalų (FDP) 9 nacio- buvo panaudotos beveik 
nalistai (NDP) ir 3nepar 
tiniai. Kraštą valdė vadi
namoji krikščionių demo 
kratų ir socialdemokratų 
didžioji koalicinė vyriau
sybė. Priešingai Bonnos 
modeliui, liberalai buvo 
palikti opozicijoje. Minis- tembergo kraštą ir pa- 
teris pirmininkas buvo 
Krikščionių Demokratų 
partijos vadovas dr. H. 
Filbingeris, jo pavaduo
tojas ir vidaus reikalų 
ministeris — socialde
mokratų krašto vadovas 
W. Krause.

Tačiau, anksti prieš 
rinkimus socialdemokra
tai ir liberalai pareiškė, 
kad šį kartą po rinkimų 
jie neis į koaliciją su 
krikščionimis demokra
tais, bet sudarys vyriau
sybę pagal Bonnos mode- čių ratifikavimą, tai Vo 
lį: iš socialdemokratų ir 
liberalų. Tuo būdu krikš
čionims demokratams be, 
liko vienintelis kelias — 
siekti absoliutinės dau
gumos. Be abejo, jie bū
tų ir šiaip kovoję dėl 
absoliutinės daugumos, 
bet socialdemokratų no
ras su liberalų parama 
paimti krašto valdžią įsa 
vo rankas sužadino dar 
didesnį krikščionių de
mokratų aktyvumą.

Baden-Wuerttembergo 
parlamento rinkimai bu-

Vokietijos 
Jis užima 35.

gali pareikalauti Bundes
tagą persvarstyti ir pri
imti tik absoliutine dau
guma. O absoliutinės dau 
gumos socialdemokratai 
ir liberalai Bundestage 
gali ir nesudaryti. *

Suprantama, kad šie 
rinkimai buvo gyvybinės

nenoras įsigalėti dau
giau ar mažiau padoriu 
būdu, išgelbėjant ‘ameri
kiečių veidą’.

Viena didžiausiųpasku- 
tiniojo laiko mįslių ir bu
vo ta, kodėl Hanojus ne
pasitikėjo ateitimi, o pa
norėjo tuojau pat laimėti 
kariškai? Čia gali būti 
įmaišyti ir kiniečių ir so
vietų interesai, tačiau ga
lutiną sprendimą padarė, 
atrodo, pats Hanojus. Iš 
dalies nepasitikėdamas 
nei Maskva nei Pekinu, 
kurie gali susitarti su Wa- 
shingtonu. Lygiai taip pat 
kaip ta pati Maskva nelei
do Hanojui pasinaudoti jo 
pergalės prieš prancū
zus visais vaisiais. 1954 
metais buvo didžiųjų susi 
tarta Vietnamą padalin
ti...

Kaip ten būtų Šiaurės 
Vietnamas pradėjo inva-\ 
ziją visomis savo jėgo
mis ir amerikiečiams pa 
sitraukti gražiuoju nepa
liko jokio šanso. Tai bu
vo įšaukis, kurį reikėjo 
priimti. Priešingu atve
ju, kalbant su preziden
tu Nixonu "JAV netektų 
respekto, kuris joms yra 
būtinai reikalingas no
rint vaidinti didesnę ro
lę pasaulyje ir 
naują pasaulinės 
struktūrą".

Reikia tikėtis,
pažiūra atitiks ir daugu
mos amerikiečių nuotai
kom. Komunistų ofenzy
vai prasidėjus, preziden
to prestižas pakilo. Iš 
tikro, sunku surasti rim
tų argumentų prieš dabar
tinę administracijos lai
kyseną. Senatorius Mc 
Govern, kuris kaip ar
šus karo priešininkas 
pasiekė nemažo populia
rumo, ketvirtadieniui 
auštant galėjo tik pareikš
ti, kad visas Vietnamo 
karas yra įkalkuliuotas 
į Nixono priešrinkiminę 
schemą! Tai jau labai bal-

statant 
taikos

kad ta

visos jėgos iš visų parti ■ 
jų pusės. Socialdemokra
tų liberalų vadai: Brand- 
tas ir Scheelis įkinkė 
abiejų partijų aparatą agi
tacijai. Jie patys apvaži
nėjo platų Baden - Wuert-

sakė daugybę agitacinių 
kalbų. Krikščionys demo
kratai taip pat pasitelkė 
visas stipriąsias jėgas 
iš Bonnos ir Muencheno, 
kad atremtų socialdemo. 
kratų ir liberalų puoli
mus. Socialdemokratai 
ir liberalai propagando
je ypatingai naudojo Ry
tų sutarčių tematiką. Jie 
norėjo įvaryti baimės rin. 
kikams, kad jei laimės 
krikščionys demokratai 
ir sukliudys Rytų sutar-

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Solidarumo ir maldos demonstracijos dalyviai po pamaldų katedroje ilga eisena išsitiesė Clevelando gat 
ve žygiuodami j miesto centrą. j. 0^03 nuotrauka

MALDOS, SOLIDARUMO IR PROTESTO 

DEMONSTRACIJA CLEVELANDE
Jaunimo žygio už Tikėji

mo Laisvę Komiteto inicia
tyva š. m. balandžio mėn. 
29 dieną Clevelando miesto 
centre jvyko masinė maldos 
ir solidarumo demonstraci
ja, kurios pagrindinis tiks
las buvo iškelti 17,000 ryž
tingų lietuvių, gyvenančių 
okupuotoje Lietuvoje, pasi
rašyta peticija ir jos likimą 
Jungtinėse Tautose. Petici
ja reikalauja religinės lais
vės, kurios klausimas liečia 
visas tautas, gyvenančias 
po komunistinio jungo naš
ta. Tuo tikslu komitetas, 
kurio branduolį sudaro tik 
6 asmenys, pasikvietė j tal
ką įvairias Clevelando jau
nimo bei bendrines organi
zacijas: Jaunimo Metų Kon
greso Komitetą, Studentų 
Sąjungą, Bendruomenę, Al
tą, skautus ir skautes bei 
eilė pasišventusių pavienių 
asmenų. Užmezgus propa
gandos tinklą, buvo raštu 
bei žodžiu išsiuntinėta virš 
1000 pakvietimų pagal esa
mus sąrašus visoms Cleve-

lando tautybių bažnyčioms, 
visų tautinių mažumų vado- 
v a u j a n čioms organizaci
joms, kurių gimtieji kraš
tai yra už geležinės uždan
gos, bei visų tikybij atsto
vams.

1:15 vai. šv. Jono Kated
roje iškilmingas pamaldas 
atnašavo specialiai tuo tiks
lu iš Chicagos pakviestas 
kun. Gediminas Kijauskas, 
Lietuvių Jėzuitij Provincio- 
las, asistuojamas keturių 
įvairių tautybių kunigų-kon- 
celebrantų: slovėno, lenko, 
latvio ir amerikiečio. Auko
jimo procesiją sudarė as
tuonios tautiniais drabu
žiais pasipuošusios mergai
tės, atstovavusios lietuvių, 
lenkų ir latvių mažumas. 
Kun. Kijauskas pasakė 
įspūdingą ir turiningą tai 
progai pritaikytą pamoks
lą, plačiai supažindindamas 
klausytojus su tikrąja lais
vės padėtimi už geležinės 
uždangos, panaudo damas 
autentišką informaciją, iš
traukas iš konsitucijų bei 
kitų oficialių šaltinių. Skai
tytojas Romas Bublys, žy
gio Komiteto vicepirminin
kas skaitė specialiai paruoš
tus tekstus. Įspūdingai ir 
oriai nuskambėjo O. Mi
kulskienės kanklių orkes
tras, vadovaujamas Ryto

tais siūlais siūta dema
gogija! Tiesa, kad da
bar Nixonas savo poli
tinę ateitį atidavė, vaiz
džiai kalbant, į Pietų 
Vietnamo kariuomenės
rankas, bet sunku pati- Babicko, daug prisidėdamas 
kėti, kad taip būtų iš 
anksto suplanuota. Tai 
atsitiktinumas, kuris 
taip dažnai nulemdavo is
torijos įvykių raidą.

prie iškilmingos ir meniš
kos nuotaikos sudarymo.

. Pamaldoms pasibaigus, 
eiseną miesto centro link 
pradėjo žygio pirmininkas 
Algirdas P. Muliolis, neš-

M
Ii 

kietija bus izoliuota, Va- r- 
karų sąjungininkų palikta į 
Maskvos malonei. Krikš
čionys demokratai ataka
vo ne tik socialdemokra
tų ir liberalų Rytų politi
ką, bet ypatingai krašto 
gyventojus įtaigojo, jog 
dabartinė Vokietijos vy
riausybė veda kraštą į 
ūkinę mizeriją, kainų ki
limą, statybos stagnaci
ją, finansinę krizę. Kas 
nulėmė Baden - Wuert- 
tembergo parlamento rin.

(Nukelta į 2 psl.)
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Nicholas A Bucur , Tautybių Sąjūdžio pirmininkas, kalba nuo federalinio pastato laiptų.
J. Garlos nuotrauka

damas aukštą gedulingą 
kryžių. Jį sekė Amerikos, 
Lietuvos, Latvijos valstybi
nės vėliavos bei Ukrainiečių 
Karo Veteranų vėliava. Vė
liavas lydėjo tautiniais dra
bužiais pasipuošusios mer
gaitės ir uniformuotos 
skautės. Tautinės vėliavos 
buvo perrištos juodais kas
pinais. Demonstracijos pra
džioje žygiavo Nicholas A. 
Bucur, Clevelando Transito 
Tarybos ir Tautybių Sąjū
džio pirmininkas, lydimas 
spaudos atstovų. Toliau se
kė 17000 inčų ilgio petici
jos simbolinė imitacija, ku
rią, ilga virtine nusitiesę, 
nešė eisenos dalyviai, suda
rydami vieningumo ir tvar
kos įspūdį. Matėsi eile 
stambių plakatų, su įvai
riais tekstais bei simboli
niais piešiniais, kaip žydų 
spalvingas plakatas su už 
geležinių grotų liepsnojan
čia Dovydo žvaigžde. Minio
je buvo eilė spaudos bei te
levizijos atstovų.

Eisena, pasiekusi Federa- 
linius rūmus, vedama vėlia
vų ir Kryžiaus, sustojo ir 
tūkstantinė minia susikau
pė p. Bucur’o žodžiui. N. 
Bucur perskaitė trumpą de
klaraciją, paaiškinančią ei
senos tikslą ir susirinkusių
jų vienbalsį reikalavimą 
Jungtinėms Tautoms minė
tai peticijai duoti eigą ir 
dėti pastangas grąžinti 
žmogiškąsias laisves pri
spaustiesiems. Eisenos vy
riausias tvarkdarys Anta
nas Kalvaitis susirinku
siems padėkojo už dalyvavi
mą ir paprašė visus tvar
kingai skirstytis.

Nedidelis incidentas, iš
provokuotas netoli demons
travusių trockistii grupės 
su prokomunistiniais plaka
tais, buvo vykusiai pačių 
lietuvių ir policijos sutvar
kytas

Malonu pastebėti, kad 
vietinė spauda demonstra
cijai suteikė dėmesį, ją ap
rašydama ir įdedama nuo
traukas. Televizijos stotys 
demonstraciją arba paminė
jo žodžiu, arba parodė filmo 
ištraukas su komentarais.

Ir vėl lietuviškasis jauni
mas sukaupė savo dėmesį 
bendros idėjos reikalui, su 
didele energija, kad ir ma
žu patyrimu, įdėjęs daug 
pastangų ir darbo, kurių ne
galima neįvertinti.

A. Balašaitienė
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ATENTATAS PRIEŠ DIDŽIUOSIUS (16)

NESANTAIKA TARP
SĄJUNGININKŲ

Australijos

Tuo metu, kai Hitleris 
ir jo generolas svarstė 
ką darys dėl Italijos įvy
kių, Goebbelsas galvojo, 
ką jis sakys žmonėms. In
formuoti vokiečių tautą 
taip kaip įvyko buvo pa-

Reikšmingi 
rinkimai •••

(Atkelta iš 1 psl.} 
kimus, sunku būtų psa- 
kyti, tačiau faktas, kad 
rinkikų dauguma, beveik 
iš 6 milijonų turėjusių 
teisę balsuoti 53%, pasi
sakė už krikščionis demo. 
kratus. Taigi, dr. H. Fil- 
bingeris laimėjo rinki
mus geriau, negu jis norė 
jo ir pranašavo. Jis buvo 
prieš rinkimus prognoza
vęs, kad Krikščionių De
mokratų partija gaus 49, 
2%. Socialdemokratai ir 
liberalai savo tikslo nepa
siekė ir nesukliudė krikš
čionims demokratams 
gauti absoliutinės daugu
mos. Dabar jie dar džiau
giasi, kad jie gavo dau
giau balsų, negu anks
čiau gaudavo, bet šis 
džiaugsmas yra pana
šus į mirštančio ligonio 
paguodą, kuris dar vis ne
nustoja vilčių pasveikti.
Faktinai socialdemokra
tai ir liberalai Baden - 
Wuerttemberge pralai
mėjo: socialdemokratai 
nebeteks šiame krašte 
dalinės valdžios, keturių 
ministerijų, liberalai 
netenka 8 mandatų parla
mente. Jei žiūrėti iš atei
ties perspektyvų, tai so
cialdemokratai ir libera
lai Baden-Wuerttember, 
ge nustojatiesioginės įta
kos į šio krašto gyvento
jus ir sumažina sau gali
mumus laimėti 1973 m. 
Bundestago rinkimus.

Galutini rinkimų rezul
tatai yra šie: krikščionys 
demokratai gavo 2.517. 
801 balsą ir pravedė 65 
atstovus, socialdemokra
tai — 1.784.549 balsus 
(37,5%) ir pravedė 45 at
stovus, liberalai — 424. 
709 b. (8,9%) ir gavo 10 
mandatų. Komunistų par 
tija tesurinko 21.98 
(0,5%) balsus. Naciona
listai (NPD) šiuose rin 
kimuose savo kandidatų 
neišstatė. Jų balsai, at
rodo, atiteko visoms par 
tijoms, išskyrus komu
nistus.

Krikščionių demokra
tų laimėjimas Baden - 
Wuerttemberge sustipri
no jų pozicijas Bonnoje. 
Šių rinkimų pasėkoje 
Krikščionių Demokratų 
partijos ir CSU vadovy
bės vakar Bonnoje visais 
balsais nutarė pravesti 
šį ketvirtadienį Bundes
tage nepasitikėjimo bal
savimą Brandto vyriausy 
bei. Šį nutarimą taip pat 
visais balsais patvirti
no šių partijų frakcija 
parlamente. Taigi, ba
landžio 27 diena bus dar 
svarbesnė, negu 23-ioji. 
Kai, mieli skaitytojai, 
skaitysite šį mano pra
nešimą, jums iš ameri
kiečių spaudos bus žino 
ma, kas toliau valdys Vo 
kieti ją: W. Brandtas ar 
R.C. Barzelis.

★
P a s k u tinėmis žiniomis 

Bundestage Brandt laimėjo 
pasitikėjimą dviejų balsų 
persvara. 

vojinga, nes galėtų pa
drąsinti subversyvinius 
elementus ir leistų jiems 
imituoti maršalą Badog- 
lio. Tad jis nutarė, bent 
šiuo momentu, pranešti, 
kad Duče atsistatydino 
dėl pablogėjusios sveika
tos.

Liepos 26 d. jis buvo 
iškviestas į Hitlerio šta
bą Rytų Prūsijoje prie 
Rastenburgo.
Kaip ir visi štabo lanky

tojai, Goebbelsas, pro
pagandos ministeris, tu 
rėjo irgi leistis iškrato
mas, po to jis gavo rau
doną bilietą su savo var 
du, kurį turėjo parodyti 
kiekvieną kartą kas to 
pareikalautų.

Hitleris savo štabe bu
vo įsitaisęs be liuksuso 
ir tai buvo su pagrindu, 
kad atvykę iš fronto gene
rolai matytų, kad jų va
das taip pat vargsta slėp
tuvėje, kaip ir jie.

Goebbelsas turėjo di
džiausias privilegijas 
pas Hitlerį ir kartais iš
tisom dienom juodu už
sidarydavo ir kalbėdavo 
si. 1943 metų antroje 
pusėje Hitlerio didžiau
si favoritai buvo Goe
bbelsas, Bormannas ir 
Himmleris.

Kaip kiekvieną kartą, 
kai jis turėdavo nema
lonumų, propagandos mi
nisteris sakydavo, kad 
ten kur yra nusikalti
mas, turi būti ir nusi
kaltėlis. Niekas nežino
jo kas dedasi Italijoje, 
žinia sprogo kaip bom
ba netikėtai. Tačiau tam 
įvykiui ten buvo seniai 
ruoštasi ir tai neturėjo 
likti nepastebėta vokie
čių žvalgybai. Tas lei
do Goebbelsui iš naujo 
pradėti puolimą prieš 
du asmenis, kurie jam 
stovėjo skersai kelio.

Užsienių reikalų mi
nistras Joachim von Rib 
bentrop nesutiko, kad už
sienyje propaganda būtų 
propagandos ministerio 
tiesioginėje žinioje. Gi 
Canario jis nemėgo įtar
damas, kad šis vedąs dvi
gubą žaidimą ir negali
ma juo pasitikėti.

— Jei aš būčiau Fueh 
reris, — pasakė Goeb
belsas, — ir kai mano 
didžiausias draugas at
siduria tokioj padėty, ma
ne neįspėjus, tai tokius 
bendradarbius pasiųs
čiau po v... arba sušau- 
dyčiau.

Kai Hitleris jam iš
dėstė savo planą pagrob 
ti Italijos karalių su vi
sa vyriausybe ir užimti 
Vatikaną, jis irgi pritarė 
entuziastiškai, lyg tai 
būtų genijaus sugalvotas 
strateginis manevras.

Liepos 27 d. visi vy
riausybės nariai ir šta
bų viršininkai vėl susi
rinko Hitlerio būstinėn. 
Prieš tai Hitleris nu
sprendė pasiųsti Itali
jon kariuomenę ne tik 
iš Prancūzijos ir Vokie 
tijos, bet ir iš rusų fron 
to.

Goebbelsas, Goerin- 
gas ir Himmleris pasi
sakė už žaibo akciją. 
Maršalai Keitei ir Jodl 
pritarė nedvejodami. 
Bet Rommelis ir kiti ge. 
nerolai priminė, kad ru
sai ne tik' sustabdė vo
kiečių ofenzyvą, pradėtą 
liepos 5, bet įvairiose 

vietose perėjo į puolimą 
ir situacija yra kritiš
ka.

Galutinai buvo sutarta, 
kad štabų viršininkai ir 
žvalgybos paruoš keturių 
operacijų planus. Pir
mosios dvi bus karinio po 
būdžio: Schwarz opera
cija, arba Italijos karinė 
okupacija, ir Achse ope
racija — italų laivyno su
naikinimas. Trečioji ope 
racija Student reiškė Ro 
mos užėmimą ir fašisti
nio režimo atstatymą, 
maršalo Badoglio ir ka
rališkosios šeimos pa
grobimą. Popiežiaus at
žvilgiu buvo nuomonių 
skirtumų. Vieni galvojo 
kad užteks tik atkirsti 
Vatikaną nuo likusio pa
saulio, bet kiti reikala
vo deportuoti popiežių ir 
jo štabą į Bavarijos vie
nuolyną, kur būtų polici
jos priežiūroje.

Pagaliau kevirtoji ope 
racija Eiche, reiškė Mus- 
solinio išlaisvinimą. Be 
Hitlerio ir Himmlerio, 
niekas iš dalyvavusių po
sėdyje negalvojo, kad ši 
operacija pasiseks.

***
įvairioms strategi

nėms ir subversyvinėms 
operacijoms visad duo
dami slapto kodo vardai. 
Tai daroma ne tik karo 
metu, bet ir taikos me
tu. Jei priešui kartais 
lengvai pasiseka sužino
ti ką reiškia kodu pri
dengta operacija, tai kar
tais šnipai turi didelio 
vargo kodą atidengti. Pa
vyzdžiui vokiečiai leng
vai atspėjo, kad Overlord 
operacija reiškia išsi
laipinimą Prancūzijoje. 
Bet jie niekad nesužino
jo ką reiškia TubeAlloys 
operacija — toks vardas 
buvo duotas atominės 
bombos bandymams.

Stalinas mažai kreipė 
dėmesio kodan, bet sąjun
gininkų prašomas sutiko 
dalyvauti šiame žaidi
me. Rooseveltas pats mė
go išgalvoti operacijoms 
vardus, o Churchillis,ku
ris buvo smulkmeniškas, 
tam skyrė didelę reikš
mę. Liepos pabaigoje 
gen. Ismay jam pristatė 
sąrašą vardų dėl įvai
rių operacijų ateityje. 
Churchillis daugelį jų at
metė, pasiūlydamas nau
jus vardus. Bendrai jis 
mėgo vardus paimtus iš 
graikų mitologijos ir gar 
šiųjų lenktynių arklių, 
bet buvo priešingas nau
doti gyvų asmenų, minist
rų, generolų. Jis atmes
davo ir tokius, kurie 
reikšdavo didelį pasiti
kėjimą, kaip "Triomphe" 
arba kurie reiškė nesėk
mingumą.

Kad išvengus didelio 
galvojimo, Rooseveltas 
ir Churchillis savo susi
tikimą liepos mėnesįpa- 
vadino "Quadrant", kaip 
prieš tai buvusį vadino 
"Trident".

Susitikimas Quebece 
buvo reikalingas dėl be
sivystančios frone situ
acijos ir sąjungininkų ne
sutarimo. Turėjo būti dis - 
kutuojamas klausimas 
britų dalyvavimas kare 
prieš Japoniją, kokios 
taktikos laikytis italų 
fronte (nuo liepos pabai
gos buvo vedamos slap
tos derybos su maršalo 
Badoglio atstovais), de

STUDIJŲ DIENOS
Velykų švenčių metu, 

jau antrąjį kartą į Mel- 
bourną, susirinko Austra
lijos lietuviai kultūrinin
kai , dalyvauti Krašto 
Kultūros Tarybos su
ruoštose Studijų Dieno
se. Graži mūsų kultūri
nių diskusijų pradžia įga
vo savo reikšmę ir šiais 
metais susirinko į Mel- 
bourną virš 100 dalyvių, 
tarp jų ir pats Australi
jos Krašto V-bos pirmi
ninkas V. Neverauskas. 
Ypatingą reikšmę šios 
Studijų Dienos šiais me
tais turėjo tuo atžvilgiu, 
kadangi viena diena buvo 
paskirta mūsų Jaunimo 
Kongreso atstovams,ku
rie irgi tuo metu turėjo 
savo bendrąjį suvažiavi
mą - stovyklą ir darė 
paskutiniuosius savo pa
siruošimus prieš išvyki
mą į Jaunimo Kongresą.

Studijų Dienas Mel
bourne Lietuvių Namuo
se pradėjo nenuilstamas 
mūsų Melbourno kultūri
ninkas ir šių dienų didy
sis organizatorius A.Sei- 
kis. Pats būdamas Kraš
to Kultūros Tarybos na
rys , jis iškėlė savo žody
je reikšmę ir esamą 
mums kultūrinę naudą, 
ypatingai lietuviškame 
jaunime, norint juos iš
laikyti lietuviais. Ofici
aliai šias Studijų Dienas 
atidarė Krašto Kultūros 
Tarybos pirmininkas V. 
Baltutis. Susirinkimą 
sveikino Melbourno Apy
linkės pirmininkas M. 
Didžys ir Lietuvių Kata
likų Federacijos pirmi
ninkas V. Laukaitis.

Pirmosios dienos va
karas buvo skirtas jauni
mui ir, pakvietus Jūratę 
Reisgytę moderatore, 
buvo duotas paskaitų cik
las "Australijos lietuvių 
jaunimo problemos", ku
rias skaitė Jaunimo Kon
greso atstovai: Violeta 
Bitinaitė — "Jaunimo lie
tuvių kalbos naudojimas" 
(šios, ypatingai geros 
paskaitos būdingesnes iš 
traukas duosiu kitame nu
meryje), Ugnė Kazokai- 
tė — "Australijos lietu
vių jaunimo santykiavi
mas su užsienio jaunimu 
Lietuvoj ir Vakarų pasau
lyje". Šioje paskaitoje, 
vis daugiau garsėjanti 
jaunoji dailininkė Ugnė, 
kuri Amerikoje taip pat

Gaulle vyriausybės pri
pažinimas (kiek Roose
veltas rodė didelę admi
nistraciją Stalinui, tiek 
didelę neapykantą reiš- 
dė de Gaulliui) ir paga
liau antrojo fronto Euro
poje atidarymas.

Churchillis, kuris prie
šinosi išsilaipinimui 
1942 m. ir 1943 m., nebe 
sipriešino 1944 metų va
dinamai Overlord opera
cijai, tik priešingai tam, 
kas buvo sutarta, jis pa
siūlė Rooseveltui, kad 
operacijai vadovautų 
amerikietis generolas, 
bet ne anglų. Tačiau abu 
turėjo sunkumų sutarti 
politiniais klausimais.

Rooseveltas pilnai pa
sitikėjo rusais, tuo tar
pu Churchillis jo nepalai
kė šiame entuziazme ir 
jo santykiai su Stalinu 
paskutiniais mėnesiais 
atšalo.

(Bus daugiau)

padangėje
■m ANTANAS LAUKAITIS
dalyvaus su savo darbais 
ir ruošiamoje jaunimo 
dailės parodoje, pabrėžė 
kad Australijos jaunimui 
ypatingai yra svarbu už
megs ti artimus santy
kius su viso pasaulio lie
tuviškuoju jaunimu, ypa- 
taingai su Amerikos, nes 
ten daugumoje ir yra tos 
pačios problemos, tik 
pati lietuviškoji veikla 
yra gyvesnė. Taip pat 
yra labai svarbu turėti 
ryšius ir su Lietuvos 
jaunimu, nes, jei vyres
nieji susirašinėja su sa
vo giminėmis, tai jauno
ji karta tą daro labai ma 
žai, nes arčiau ir savo 
giminių nepažįstant, 
susirašinėjimas yra 
sunkus, kai tuo tarpu ir 
su Lietuvos jaunimu už
sienio jaunimas galėtų 
turėti ir turi daug bend 
rų ryšių, kuriuos reikė
tų tarpusavyje kelti, nes 
bent koks bendravimas 
duoda jaunimui daugiau 
idėjų ir tikrai prisidės 
prie lietuvybės išlaiky
mo juose.

Nedalyvaujant Liudai 
Apinytei, jos paskaitą 
"Australiškumas ir lie
tuviškumas" paskaitė V. 
Bitinaitė. Čia ji išreiš
kė sunkumus jaunimo tar
pe, kada visa australiš
ka aplinkuma reikalauja 
tapti visus ateivius aus
tralais, kai vyresnio
sios kartos lietuviai ir tė
vai nori jaunimą išlaiky
ti lietuviais, vienokiu ar 
kitokiu būdu juos įtrau
kiant į lietuviškąją veik
lą. Čia ir gaunasi didžiu
lės jaunimo problemos.

Vytenis Vasaris savo 
paskaitoje "Jaunimo 
spauda" nusiskundė, jog 
vakarų pasaulyje, o Aus 
tralijoje tai visai neturi
me, yra didelis trūkumas 
lietuviškosios spaudos, 
kuri specifiniai būtų pri
taikyta jaunimui. Ir da
bartinėje lietuvių spau
doje, nors ir labai daug 
rašoma apie jaunimą, bet 
pačiam jaunimui mažai 
pasisakant, šie rašiniai 
nėra jaunimo tarpe tokie 
efektingi.

Vienokiu ar kitokiu bū
du reikia įtraukti daugiau 
paties jaunimo į bendra
darbių eiles, duodant 
spaudoje jiems atskirus 
skyrius ir pan., kas tik
rai daugiau turėtų įtakos 
mūsų jaunime.

Vytautas Straukas sa
vo paskaitoje "Australi
jos Jaunimo Ateitis" su
lygino mūsų jaunimą su 
mūsų Australijos bend
ruomene. Jo manymu, 
šiandien mūsų bendruo
menė yra stipresnė, ne
gu prieš dešimtį metų, 
todėl ir jaunimas, sava
noriškai įeidamas įmūsų 
lietuviškąją bendruome
nę ir joje aktyviai vieno
kiu ar kitokiu būdu besi- 
reikšdamas, yra gyvas ir 
daugeliu atvejų stipres
nis negu anksčiau. Jauni
mui mūsų lietuviškos po
litinės problemos nėra 
tiek įdomios ir reikš
mingos, tačiau visi meni
niai ir kultūriniai pasi
reiškimai yra labai arti
mi, todėl jie ir yra pa
grindas lietuvybės išlai
kymo mūsų jaunimo tar
pe.

Plačiose diskusijose 
buvo įdomiai apsvarsty
tos pagrindinės visų pas
kaitų mintys, duodant 
daug įdomių pasiūlymų. 
Įdomu, kad ir pats jauni

mas pasisakė prieš 
spausdinimą jaunimo 
laikraščių anglų kalba.

***
Šiais metais Melbour

ne ypatingai gražiai buvo 
paminėta Šv. Kazimiero 
Lietuvos jaunimo globė* 
jo diena. Šįminėjimą sa
vo specialioje sueigoje 
pravedė įMelbourno 
skautai, dalyvaujant baž
nyčioje ir vėliau Lietu
vių Namuose virš 90 
skautų su savo vėliava. 
Po duotų jaunųjų skau
dų įžodžių, skautų meda
liu "Už nuopelnus" buvo 
apdovanoti: Melbourno
lietuvių klebonas kun. P. 
Vaseris, tuntininko pa
vaduotojas ir Jaunimo 
Kongreso Australijos 
grupės vadovas Henri
kas Antanaitis, seseri
jos vadovė Dana Čižaus- 
kienė. Skautų laužą pra
vedė Gabrielius Žemkal
nis. Labai daug darbo ir 
pasišventimo su Melbour 
no skautais įdeda tunti- 
ninkas ps. V. Stasiliūnas, 
kurio pastangomis ir Mel
bourno "Džiugo" tuntas 
yra vienas iš pavyzdin
giausių Australijoje.

***
Adelaidės lietuvių šv. 

Kazimiero bažnyčios lan
gų vitražuose jau baigia
ma atskleisti Lietuvos 
bažnytinės provincijos is • 
torija. Didžiojo altoriaus 
skliaute matosi Šv. Kazi
mieras ir Vilniaus Trys 
Kryžiai, ilgamečio Ade
laidės klebono, mirusio 
kun. J. Kungio atminimui 
yra Aušros Vartų Mari
ja, toliau yra Panevėžio 
Katedros paveikslai pa
nevėžiečių vitrinoje, kai 
žemaičių lange vysk. Va
lančius ir Kražiai, kai 
dzūkai, kapsai ir zana
vykai baigia įrengti suval
kiečių vitražą, kur bus 
ark. J. Matulaitis, Rim
šos Vargo Mokykla ir Rai 
nių miškelio paminklas. 
Šių vitražų įrengimo min
tį davė prieš kurį laiką 
iš Amerikos į Adelaidę at
važiavęs kun. A. Spurgis 
MIC.

***
Nors dar ir neįpusėta 

šių metų eigoje, tačiau 
Sydnėjaus lietuvių dienų 
komitetas dirba tikrai 
su dideliu pasiryžimu, 
kad ateinančios Lietuvių 
Dienos Sydnėjuje būtų 
pravestos kuo geriau
siai. Jau baigiama susta
tyti visa šios šventės pro
grama, kurią sudarys: 
Jaunimo koncertas, ku
rio metu pamatysime ir 
išgirsime jau grįžusius 
mūsų jaunimo atstovus 
iš II-jo Jaunimo Kongre
so. Vėliau Tautinių Šo
kių vakaras, Dainų Kon
certas, Dramos Teatro 
vakaras, Meno Paroda, 
Sporto Šventė ir kita. Lie
tuvių Dienos bus užbaig
tos N. Metų baliumi pui
kiame Chevron hotelyje. 
Kaip ir anksčiau vykę, 
taip ir būsimosios šiais 
metais Lietuvių Dienos 
yra mūsų lietuviškojo gy
venimo širdis ir pulsas, 
duodąs mūsų viso gyveni 
mo kultūrinį, menininįir 
dvasinį pasirodymą, stip 
rinantį ir iškeliantį mū
sų kultūrinius lietuviš
kuosius turtus.

WANTED 
JOURNEYMAN 
DIE MAKE1S

Top qualificd Die Makers nceded. 
Mušt have job experience and be able 
to sėt up work from Blue Prints & 
Close Toierance.
Steady work. Good & fringe
benefits.

Apply
UNITED TOOL * DIE INC. 

910’y N. W«shtington 
Kokomo. Indiana 46901
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LIETUVE MOTINA IR 

JOS PAGERBIMAS
Pavasaryje gamta at

bunda ir su visu savo 
grožiu ruošiasi naujam 
gyvenimui. Milijonai nau
jų gyvybių gamtoje dau
giausia gauna pradžią pa
vasaryje, kuris yra gra
žiausias, linksmiausias 
ir patraukliausias metų 
laikas. Todėl nenuosta
bu, kad pasaulis pavasai
ryje gegužės mėnesį ski
ria motinos garbei.

Motina pati yra lyg pa
vasaris, savo neapibrėž
tu pasiaukojimu, pasi
šventimu ir meile yra at
sidavusi naujos gyvybės 
pradžiai ir egzistencijai. 
Motina, žmonijos gim
dytoja, aukojasi iki gy
vybės netekimo savo kū
dikiui, šeimai, vyrui ir 
savo tautai. Motina duo
da gyvybės pradžią iš
laiko žmonijos gyvybę, 
auklėja ir paruošia sa
vo vaikus į visokius pa 
šaukimus ir profesijas. 
Iš motinos namų išeina 
paprastas darbininkas, 
kunigas, gydytojas gene
rolas ir valstybės galva 
prezidentas ir karalius. 
Motina jiems visiems, 
vaikystėje, per savo pa
sišventimą ir pasiauko
jimą įdeda savo daug 
širdies ir sielos ir for
muoja jų sąmonėje kas 
yra dora, gera ir gra
žu. Motina atiduoda vi
sus savo dvasinius tur
tus vaikui. Pagrindinis 
auklėjimas vaikų gauna
ma šeimoje ypač motinos 
pastangomis ir tas atei
tyje atsiliepia į kiekvie
ną profesiją ir į valsty
bės vairuotoją.

Motinos minėjimo tiks, 
las yra pagerbti lietuvę 
motiną, iškelti jos dide- 
liūs nuopelnus, vaikams 
šeimai, lietuvybei, tau
tai ir pavergtai mūsų ken
čiančiai tėvynei.

Motinos rūpesčiai pra
sideda dar kūdikiui negi
mus. Ji rūpinasi būsimo 
vaiko kraiteliu, rūpina
si ką ji turi valgyti, ką 
gerti, kaip rengtis, ko
kius vaistus ir vitami
nus imti. Ji rūpinasi vi
su kuo, kas jos būsimam 
vaikui išeitų įsveikatąir 
kad jis būtų gyvenime 
laimingas.

Motinos dienos pager
bimo proga mes pirmiau
sia prisimename mūsų 
visų didžiausią motiną 
— pavergtą kenčiančią 
Lietuvą ir linkime mūsų 
brangiai tėvynei, kad jai 
greičiau patekėtų laisvės 
aušra ir kad ji greičiau 
atgautų laisvę.

Kartais vaikai nepa
kankamai suprasdami 
motinos pagerbimo pras
mę, ją užgaulioja ar ne
sirūpina. Yra patarlė, 
kad mažas vaikas, mina 
motinai ant kojų, o suau
gęs mina motinai ant šir- 
dies. Šita patarlė turi ir 
daug tiesos, nes kartais

suaugę vaikai apleidžia 
savo motiną, nesirūpina 
jos varginga padėtimi ir 
tik teismas priverčia vai
kus duoti tinkamą ir pri
deramą pagalbą motinai. 
Šitoks nežmoniškas pasi
elgimas vaikų su moti
na yra smerktinas, nes 
toks paielgimas nėra su
derinamas su jokia mora
le, teisingumu, ir vaikų 
prievole tėvams. Kad mo
tinos būtų mažiau užmirš, 
tos savo vaikų, iš mažens 
visokiomis priemonėmis 
ir progomis turime moky
ti vaikus, kad visada ir 
visur motina būtų tinka
mai ir prideramai pa
gerbta už begalinį pasi
šventimą ir pasiaukoji
mą šeimai. Jei atiduoda
me tinkamą pagarbą sa
vo motinai, tai neužmirš
kime ir kitos pažįstamos 
moters, nes ir ji yra taip 
pat kieno nors garbinga 
vaikų motina. Lietuvos 
laisvės atsikūrimo 1918 
ir 1919 metais, jaunuoliai 
iš mokyklų paraginti pa
triotinių lietuvių motinų, 
išėjo ginti Lietuvos lais
vės. Savanorių, šaulių ir 
partizanų lietuvės moti
nos paaukojo savo geriau
sių ir mylimiausių sūnų 
gyvybes Lietuvos lais
vei. Jos visos motinos 
minėjimo ir pagerbimo 
proga su didele pagarba 
ir dėkingumu atminti
nos, nes jų pastangomis 
vaikai iškovojo Lietuvai 
laisvę. Mes šiandien, su 
didžiausiu širdies skaus
mu ir užuojauta, prisi
mename Lietuvos moti
nas ištremtas Sibiran, 
kurios tenai su plakan
čia lietuviška širdim ir 
su Lietuvos laisvės idė
ja, kenčia badą, šaltį ir 
priespaudą tik dėl to, kad 
jos buvo ištikimos savo 
tėvynei ir lietuvybei.

Šiandien, mes taip pat 
prisimename, su didele 
pagarba ir dėkingumu, 
visas pavergtoje tėvynė
je motinas, o ypač gar
bingai prisimename kan
kinio Simo Kudirkos mo
tiną, kuri įskiepiro savo 
sūnaus širdin tėvynės 
meilę ir Lietuvos lais
vės idėją. Simas prieš 
teismą kankinamas ka
lėjime, nesutiko Mask
vos budeliams kalbėti 
komunizmo naudai. Jis, 
nebijodamas mirties 
bausmės, teisme viešai 
pareikalavo Lietuvai lais
vės, nes dabartiniu metu 
Lietuva yra nelaisva, o 
Maskvos okupuota. Si
mas mirties sprendi
mo atveju paprašė ku
nigo. Šitie kankinio Si
mo divyriški pareiški
mai, buvo vakarų pašau, 
lyje gauti ir paskelbti 
spaudoje. Dar kartą bu
vo duota žinoti laisvam 
pasauliui, kad nėra jo
kios, melagingai Mask
vos skelbiamos, Lie-

tuvos laisvės, o yra žiau
ri komunistų okupacija 
ir kruvinas teroras.

Lietuvybę išlaikė ir at
eityje išlaikys tik šeimo
je motina, nes vyras bū
na mažiau namie. Lietu
vė motina kuri pirmus 
žodžius taria ir moki
na savo vaikus lietuviš
kai, tik tokia šeima yra 
lietuvybės išlaikytoja.

Gegužės mėnesį mes 
visas garbingas ir mie
las lietuves motinas, lie
tuvybės tvirtoves, atsi 
mename su didžiausiapa- 
garba ir dėkingumu, nes 
tik lietuvės motinos iš 
laikys lietuvybę. Visoms 
lietuvėms motinoms lin
kime geriausios sveika
tos ir džiaugsmingos šei
mos laimės. Lietuvės mo
tinos, tremtyje jau iš
keliavę amžinybėn, ilsė
kitės ramybėje, tegu šio 
svetingo krašto žemė bū
na jums lengva amžinam 
poilsiui.

Dr. K. Pautienis

DIRVA

Svečiai LB priėmime Atstovų rtimuose Washingtone. Dešinėje kongresmanas Charles W. Whalen Jr., 
kairėje vienas jo asistentų William Steponkus. Tarp jų Estera Bendžiūtė-Washofsky ir Onutė Valaši- 
naitė. K čikoto nuotrauka

LB PRIĖMIMAS JAV KONGRESO NARIAMS
kais, žagarėliais, napo- 
leonais ir kitais lietuvių 
šeimininkių kepsniais 
stebino atvykusius sve
čius. Svečiams buvo pa
aiškinama, kad tai Phila 

Lietuvos pavergimo 
klausimo kėlimas, me
tams beslenkant, darosi 
vis sunkesnis. Memo
randumai daugelio šiais 
laikais jau priskiriami
prie atgyvenusių p r iemo- delphijos, Baltimorės ir 
nių valdžios organams 
įtakoti. Bendravimo sri
tyje pabrėžiamas artimo 
asmeninio kontakto bū
tinumas, "people to 
people" santykiavimas 
tarp išrinktų atstovų ir 
už juos balsavusių pilie
čių.

Naująją bendravimo 
formulę Lietuvos paver
gimo klausimui kelti ir 
jos kultūrai pristatyti 
vykusiai panaudojo JAV 
LB Centro Valdyba,š.m. 
balandžio mėnesio 13 die
ną, Washingtone, puoš
nioje Senato rūmų salėje, 
suruošdama priėmimą 
JAV Senato ir daliai At
stovų Rūmų nariams. Pri
ėmimu norėta išreikšti 
senatoriams ir kongres- 
manams nuoširdžią pa
dėką už Sovietų Sąjungos 
neteisėtos Lietuvos oku
pacijos ir jos žmonių
kančios nuolatinį kėli- Washingtono moterų dar
nią.

Priėmimas organizuo
tas naujovišku, amerikie
čiams kiek neįprastu bū
du. Atsisakyta panašiuo
se pobūviuose paprastai 
vyraujančių stipresniųjų 
gėrimų. Svečiai vaišinti 
lietuviškais skanėstais 
— pyragaičiais ir kava. 
Trys didžiuliai stalai nu
kloti raguolių, "ežio", 
"Beržo šaka", medaunin

Jei pasivaišinimas lietuviškais skanėstais.senatorlusirkongres 
manus {JAV LB suruoštą priėmimą Washingtone patraukė, tai jau
ni, malonūs, juos sutikusiųjų LB darbuotojų veidai ir puiki nuotai
ka, vertė svečius neskubėti ir valandėlę pabuvoti. O tarp pokalbių 
apie skanėstų kilmę, receptus, dažnu atveju, svečiai pajautė ir mū
sų didįjį rūpestį — pavergtą Lietuvą. Nuotraukoje iš kairės: Snie
guolė Jurskytė, šen. Charles H. Percy, dr. Antanas Novasitis ir 
Estera Bendžiūtė - VVashofsky, K, Čikoto nuotraukaK. Čikoto nuotrauka

bo vaisius ir, kad daugu
mas šių gabių kulinari
jos specialisčių dalyvau
ja ir pačiame priėmime. 
Trys televizijos stotys 
filmavo nuostabiuosius 
lietuvių kepsnius. Radi
jo, dviejų telegramų agen
tūrų, ir tuzinas ameri
kietiškųjų laikraščių ko
respondentų domėjosi re 
ceptais, lietuvaičių tau
tiniais rūbais, gintaru, 
nepamiršdami pareikšti
savo užuojautą dėl Lietu 
vos tragedijos. Atsisvei
kinant, spaudos atsto
vams buvo padovanojama 
mūsų garbės konsulės Ju
zės Daužvardienės para
šyta ir šiai proga auto
grafuota knyga "Popular 
Lithuanian Recipes".

Dvejetą valandų truku
sio priėmimo pasiseki
mas prašoko rengėjų ge
riausias viltis. Priėmi
mą savo atsilankymu pa
gerbė 26 JAV senatoriai, 
apie 40 Atstovų Rūmų 
narių, ir arti 350 jų įs
taigų tarnautojų. Atvykę 
svečiai, be išimties, LB 
Centro Valdybos narių ir 
jiems talkinančių lietu
vaičių moterų buvo pašne
kinti, svetingai pavaišin
ti, Kongreso nariams pa
reiškiant nuoširdžią pa
dėką JAV lietuvių vardu. 
Priėmimas tartum vir
to maža lietuviškų tra
dicijų bei kultūros de
monstracija. Šio straips
nio nenorima ištęsti var 
dinant garbingus svečius 
amerikiečius. Tebūna 

leista suminėti tik atsi
lankiusius JAV senato
rius : Scott ir Schweiker 
(Penna.), Buckley ir Ja- 
vits (New York), Percy 
(Illinois), Tunney (Ca
lif.), Brooks (Mass.), Ca-

se ir Williams (New Jer 
sey), Beall ir Mathias 
(Maryland), Bentsen 
(Texas), Hatfield (Ore- 
gon), Bellmon (Okla- 
homa), Boggs (Delaw.), 
Griffin (Mich.), Allen 
(Alabama), Dominick ir 
Allott (Colorado), Fannin 
(Arizona), Hansen
(Wyom.), Long (Louisia- 
na), Cannon (Nevada), 
Cook (Kentucky), Met- 
calf (Montana), ir Bur- 
dick (N. Dakota).

Dr. Antanas Novasitis, Aušra Mačiulaitytfe-Zerr ir šen. 
Richard S. Schweiker LB suruoštame priėmime.

K. Čikoto nuotrauka
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Iš lietuvių, neskaitant 

pirm. V. Voierto ir LB 
Centro Valdybos narių, 
priėmime dalyvavo Lie
tuvos Atstovas Washing 
tone J. Rajeckas su po
nia, "Amerikos Balso" 
lietuvių skyriaus virši*- 
ninkas dr. K. Jurgėla 
su savo štabo nariais, Re- 
publican National Com
mittee pareigūnas, lietu
vių kilmės, J. Burgess, 
buv. Pennsylvanijos vals
tybės Transporto sekre
torius V. Ankaitis,lietu
vių spaudos bendradar
biai G. Krivickienė ir V. 
Alseika, Priėmimo metu 
vykusioms iškilmėms va
dovavo JAV LB Centro 
valdybos nariai dr. A. No 
vasitis ir Aušra Mačiu- 
laitytė — Zerr, ant savo 
pečių nešę priėmimo 
organizavimo naštą ir tai 
atlikę su visapusišku pro
fesiniu pasiruošimu.

Priėmimą atidarė JAV 
Senato iMažumos vadas 
šen. Hugh Scott ir Ri
chard S. Schvveiker, Etni
nių Grupių Praeičiai Tir 
ti įstatymo projekto Se
nate autorius. Savo žody
je šen. Scott dėkojo LB 
vadovams už priėmimą, 
priminė Senate kasmet 
vykstančius Vasario 16 
minėjimus bei senatorių 
nuoširdžius pareiškimus 
Lietuvos reikalu, kalbą 
baigdamas teigimu "Mes 
didžiuojamės stebėdami 
kaip jūs, lietuviai, iš
laikote savo kultūrą ir 
tradicijas". Šen. Schwei- 
ker savo kalboje pažymė
jo, kad šis "skanėstų bu
fetas" laikytinas "simbo 
line visų JAV lietuvių pa 
dėka Kongreso nariams 
ir už paramą švietimo ir 
kultūros srityse". Prisi
minė ir savo įneštą etni 
nių studijų įstatymą, dar 
galutinai neprimtą, pažy 
mėdamas, kad ir šis pri
ėmimas liudija "etninį 
lietuvių pasididžiavi
mą". Pažymėtina, kad 
šen. Scott ir Schweiker 
globojo šį priėmimą. Be 
Lietuvių Bendruomenės 
tiesioginio kvietimo, jie 
savo ruožtu specialiu 
laišku kreipėsi į savo ko
legas senatorius kviesda 
mi juos į lietuvių vaišes 
atsilankyti. Taip pat, jų 
įstaigos pareigūnų tal
ka ypač prisidėjo priešu 
silaukimo plataus spau
dos ir televizijos dėme
sio. Padėkos ženklan, 
abiems senatoriams 
įteikta knyga "Lithua
nia 7-00 years".

(Nukelta į 4 psl.)
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KAI MES BUVOME JAUNI
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Sulaukus jau nebeveik- 
laus gyvenimo vėlyvo ru
dens > kada gyvenimo ra
tas greit riedi prie lem
ties ribos, dažnai ir ne
noromis, bet neišvengia
mai mintys krypsta ir 
skrenda praeitin ir vaiz
duotėje kaip kaleidosko
pe slenka praeities atsi
minimai, scenos, įvykiai 
ir žmonės su kuriais te
ko susipažinti, suartėti 
arba ir glaudžiau susi
draugauti ir kurių didžio
ji dauguma jau pasišali
no iš gyvųjų tarpo.

Tai gi ir dabar prisi
miniau vieną, nors ir ne
ilgai bet judriai pragyven
tą laikotarpį St. Peters- 
burge, vėliau pakeistą į 
Petrogradą, gi komunis
tų Lenino garbei pavadin
tą Leningradu. Mes jį vi 
sada vadinome Petrapi
liu.

1908 metų sausio pra
džioj speiguotą ir šiau
rinės blizgančios mig
los dengiamą rytą, dvie
jų stambių arklių trau
kiama dviaukšte konkevy-

PRIĖMIMAS 
KONGRESO 
NARIAMS..

(Atkelta iš 3 psl.)
Į priėmimo pabaigą, 

puikią dalyvių ir rengė
jų nuotaiką dar pagyvino 
antru kartu atvykęs šen. 
Schweiker. Jis pranešė, 
jog Senato ir Atstovų Rū
mų bendrai posėdžiaujan
ti komisija prieš pusva
landį sutarė tolimesnei 
eigai praleisti Etninių 
Grupių Praeičiai Tirti 
įstatymo projektą, pakel
dami skirtą sumą iki 15 
milijonų dol. Pažymėjęs 
jog lietuviai yra pirmie
ji šią džiugią žinią paty
rę, senatorius suminėjo 
jog prie sėkmės prisidė
jo ilgalaikė LB talka. O 
su šypsena pridūrė, kad 
"tai ir jūsų skanėstų nuo
pelnas".

Priėmimas susilaukė 
atgarsio televizijoje ir 
spaudoje. Philadelphi- 
jos, Pittsburgho, ir Wa- 
shingtono televizijos sto 
tys žinių metu prisimi
nė "nuostabų" vaišių sta. 
lą. "Washington Post", 
"Baltimore Sun" ir kiti 
laikraščiai patalpino vai
šių aprašymus, rasdami 
vietos ir nuotraukoms.

(s ag)

LIETUVIU TAUTOS
Malonu buvo patirti, 

jog aną metą Dirvoje til— 
pęs ir nemažą skaitytojų 
dėmesį sukėlęs, Česlovo 
Gedgaudo rašinys: Lie
tuvių tautos kilmės beieš 
kant, esąs autoriaus nau
jai peržiūrėtas, papildy
tas ir išleidžiamas atski
ra knyga.

Neseniai į mano ran
kas trumpam laikui buvo 
patekusi kito autoriaus ta 
pačia tema knyga — Juo
zo Jurginio, Legendos 
apie lietuvių kilmę. Tai 
nedidelė, itin kukliai iš
leista knygelė. Joje is
toriko įžvalgumu auto
rius vaizdžiai pateikia 
daugelio legendinių lietu
vių tautos kilmės teorijų, 
hipotezių apžvalgą (anali 
zę). Aptariami mūsų, lie
tuvių, autoriai, rašę kal
bamu klausimu, o taip pat 
ir kitataučiai (lenkai, vo
kiečiai, rusai) savo raš
tuose, kronikose, nors ir 
netiesioginiai palietu-

K. MAŽONAS
kau iš Baltijos geležinke
lio stoties į Vasiljevo 
salą pas savo tautietį, 
žemaitį, kilusį išKlaišių 
kaimo, Gurauską. Gyve
no jis valdiškame univer 
siteto pastate pusrūsio 
bute, nes buvo universi
teto geografijos katedros 
ir kabineto tarnautojas- 
prižiūrėtojas.

Nors asmeniškai nebu
vome pažįstami, sutiko 
Žemaitišku nuoširdumu 
ir vaišingumu. Sužinojęs 
kokiu tikslu atvykau pa
siūlė būti jo svečiu taip 
ilgai, kol surasiu sau 
darbo. Ta pasiūla man la
bai pravertėjo, nes mano 
materialiniai ištekliai bu
vo visai išsekę.

Greit suradau ir darbą 
vienoj, nors reliatyviai 
nedidelėj, bet ištaigin
goj vokiečių farm. mag. 
Wachs’o vaistinėje Ka- 
menokstravskoj prospek 
te. Ta Petrapilio miesto 
dalis vadinosi "Peter- 
burgskaja storona" ir 
skaitėsi geriausia ir pra
šmatniausia. Iš visų Rusi
jos didmiesčių Petrapi
lis daugiausiai panašėjo į 
Europos miestus lygiai 
kaip savo išorine išvaiz
da taip ir charakteriu. Gy
ventojų sudėties atžvil
giu buvo labai margas,

nes kaip visada Rusijos 
gyventojų pusą jei ne dau
gumą sudaro ne rusų kil
mės bei tautybės žmo
nės. Beto, kaipo sostinės 
mieste visokiais reika
lais čia gyveno ir dau
gybė svetimšalių. Dėl 
savo geografinės padė
ties Lietuvos atžvilgiu 
čia buvo ir didžiausias 
lietuvių susibūrimas — 
kolonija.

Daug mūsų žmonių čia 
ieškojo uždarbių bei kitų 
pragyvenimo šaltinių, to 
dėl nesunku buvo čia su
tikti lietuvį pradedant 
nuo tarnaitės ar fabriko 
darbininko ir iki profe
soriaus. Nemažai buvo 
pastoviai įsikūrusių lais 
vų profesijų žmonių bei 
prekybininkų.

Po pamaldų Šv. Kotry 
nos bažnyčios aikštėje, 
kuri atstojo šventorių, 
Nevskio prospekte galė
jai stebėti būriais susi
spietusių besišnekančių 
lietuvių ir jų tarpe daug 
augalotų imantriomis bei 
puošniomis uniformomis 
pasidabinusių vyrų — 
tai vis leibgvardijos rai
telių pulkų lietuviai ka
reiviai. Kuris tai pulkas 
ir vadinosi "leibgvardii 
litovskij polk", panašiai 
kaip prūsų armijoj lietu 
viškieji dragūnai Tilžė
je. Dėl savo ūgio ir ge-

KILMES IEŠKANT

šieji lietuvių tautos kil
mę. J. Jurginis išnašo
se nurodo autorius ir jų 
veikalus, kuriuos savo p a 
sakojimuose liečia. Tas 
daro patį klausimo nagri 
nėjimą moksliškesnį ir 
palengvina skaitytojui to
lesnį kelią, norint klausi 
mą arčiau susipažinti.

J. Jurginio knygoje nu
rodyta, kad ją "recenza
vo istorijos mokslų dak
tarė Regina Kulikauskie
nė, deja, knygoje tos re
cenzijos nėra ir netnenu 
rodyta išviso, ar ta re
cenzija kur nors paskelb
ta. Bendrai, ši Jurginio 
knyga, ypač istorinio žan
ro skaitinių mėgėjams, 
itin maloniai skaitosi. 
(Juozas Jurginis, Legen 
dos apie lietuvių kilmę. 
Vagos leidinys, Vilnius,

M. Valiukėnas

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIRVĄ

ros išvaizdos tuose pul 
kuose tarnavo daug lietu
vių. Nemažai iš jų kari
nę tarnybą atlikę gaudavo 
darbą ir čia pastoviau 
įsikurdavo. Vienas iš to
kių buvo mūsų buvo yla 
kiškis Vindašius, kuris 
po šešerlų metų tarny
bos buvo paskirtas caro 
arklidžių prižiūrėtoju.

Ypatingai Petrapilis vi
liojo ir patraukė mokslą 
einantį jaunimą savo įvai 
riomis aukštosiomis mo 
kyklomis ir vargu ar bu
vo kuri aukštoji mokyk
la kur nebūtų buvę lietu 
vio studento.

Pastoviai Petrapily ap
sigyvenę lietuviai būrėsi 
savišalpos, labdaros ir 
kitose draugijose, gi stu
dentija susispietė savo 
studentų draugijon prie 
kurios šliejosi ir šiaip 
jaunimas.

Kadangi nuo 1908 metų 
vasaros galo apsigyve
nau su pradedančiu studi
juoti V. Gyliu viename 
kambary, tai ir pats kaip 
tai nejučiomis patekau į 
šių jaunų idealistų tarpą. 
Nors ši draugija savo na4 
rių skaičium buvo gal 
skaitlingiausia, bet mate
rialiu atžvilgiu neturtin
giausia. Todėl pastovios 
savo patalpos - buveinės 
neturėjo. Kas antrą šeš
tadienį naudojosi Civilių 
Inžinierių Draugijos sa
le Zabalkanskom pros
pekte.

Šitie subatvakariai bū
davo įdomūs, prasmingi . 
ir labai patrauklūs. Be re
feratų, pranešimų bei de
batų, Čia nuolatos pasiro - 
dydavo savo gabumais ir 
mūsų būsimieji didieji 
menininkai.

Sakoma būk tai daini
ninkai iki 25-27 metųdai 
nuoja savo giliu pajauti
mu ir siela, gi vėliau jau 
bedainuoja paiekta bei 
įsigyta dainavimo tech
nika. Konservatoriją jau 
baigiantis Kipras Pet
rauskas retkarčiais Čia 
pasirodydavo ir gavo ste. 
binančiu balsu dažnai iš
spausdavo ir nevieną aša
rą iš moterų gražiųjų 
akučių.

Kaip minėjau, šituose 
subatvakariuose jis pa
sirodydavo retai, nes tuo 
metu dalyvaudamas Fig 
nerio kvartete būdavo 
nuolatos kviečiamas į di 
dėsnius ir iškilminges- 
nius parengimus bei kon 
certus.

Kitą dainininką, būtent 
Juozą Babrauską geriau
siai prisimenu iš jo mil
žiniško ilgio kaklajuos
tės , kurią nuolatos vynio

Jūros
J. GRAUDA

1972 m. gegužės 3 d.

Vilniuje įvyko plati savo drobėmis "Mūsų jūra" 
dailės paroda. Spauda simpatingai sutiko dailinin- 
kus-marinistus. Marinistas, tai dailininkas, pasi
rinkęs temai jūros bangų bei laivelių šešėlių vaiz
davimą. Geras marinistas sugeba taip vaizdžiai 
pavaizduoti sūrų vandenėlį, kad atrodo, išsipils 
vanduo per paveikslo rėmus ir bus ant grindų bala 
po paveikslu.

Tačiau, ši jūrinių temų dailės paroda nustebi
no vilniečius. Kas antras mūsų marinistų paveiks
las vaizdavo... žuvį. Spaudos apžvalgas pasekus — 
parodos drobėse buvo didelės žuvys ir smulkios 
žuvys, buvo fantastiškų formų žuvys (aiškus nusi
kaltimas socialistiniam realizmui) ir visai natūra
liai pavaiduotos jūrinės žuvys:sardinės,strimilės 
ir šprotai.

Paroda turėjo pasisekimą. Prieš paveikslus 
svajingai stovyniavo minios žiūrovų.

Staiga susikūrė spontaniška nuotaika, lyg žmo
gus ateitum į puikią žuvų rinką ir įvairiopos ten žu
vys nėra deficitinė prekė, bet paprastas, kiekvie
nam prieinamas pirkinys.

Kaip žinia, nors Lietuvoje tie patys ežerai ir 
tos pačios upsės, netgi daugiau tvenkinių ir užvan- 
kų, bet žuvų rinkoje nebėra. Žuvys kur tai nuplau
kė ir antitarybiniai boikotuoja tarybinę žuvų rinką.

— Žiū, to ungurio riebumą, — badė alkūne 
viena šeimininkė kitą, -- tai man pirkinėlis! Sei
lės varva bestebint.

— Tik tu paveizdėk, — smagiai burkavo vie
nas žiūrovų, — lydeka, bent dešimties kilogramė
lių. Kad tokia ant stalo farširuota! Ummm!

— Matai tą natiurmortą, —su nostalgine aša
ra žvilgsny ir balse, — murmėjo pilietis, — toks 
gyvų gyviausias natiurmortas. Ant staltiesės gra- 
finčikas su šimtu gramų, ant lėkštutės silkutė, ap
dėta svogūnėliais, duonos riekutės. Už grafinėlio 
netgi stiklelis, lyg tavęs belaukiantis. O silkutės 
snukutis, matai, lyg šypsosi tau kaip senam prie
teliui. Verta prie paveikslo stovėti ir visą dieną.

— Nekankink, — suvaitojo draugas, — neer
zink gomurio. Tiek gėrybių ant drobės, o namo ne
parneši nė menkiausios menkės.

Jis apmaudžiai nuomojo ranka ir pasisuko ei
ti iš parodos. Duryse jis susidūrė su piliete stri
magalviais besiveržiančia į parodą.

— Ar pakvaišai! — sušuko jis, stebėdamas bo
belę su keptuve rankoj. — Vos mane iš kojų neiš- 
vertei.

— Skubu, — atkirto pilietė. —Kad progos ne
prarasčiau. O gal taip iš rėmų ir tiesiog įpetel- 
nę! Žuvų, dailės parodoje, toks gi perteklius, o ma
no telenė vis tuščia.

Moteris įsiveržė parodon, atkišusi keptuvę su
gauti bet kurią žuvelę, iškrintančią iš rėmų...

Kodėl spauda priekaištavo, kad "jūros temų" 
parodoje buvo perdaug žuvų drobėse? Tiek suteik
ta žmonėms malonumo.

davo savo kaklą, rūpestin 
gai saugodamasis nuo 
persišaldymo.

Juozas Vaičkus, atvy
kęs Petrapilin rudenį, 
1908 m., buvo įstojęs uni 
versitetan, nes subatva
kariuose jį matydavau vi 
sada studento uniformo
je. Vėliau universitetą 
pakeitė į Aleksandro dra
mos mokyklą. Jis nepra

leisdavo subatvakarių ne 
pasirodęs scenoje su ko
kiu, manau jo paties su
kurtu, monologu ar anek 
dotais. Tuo metu jo že
maitiškas akcentas ir tar 
sena buvo labai ryškūs. 
Kada jis tapo tikruoju 
scenos adeptu ir profesio 
nalu man nebeteko jo ma
tyti.

(Bus daugiau)

JUOZAS ŠVAISTAS

O MES VIS TOLSTAM

(3)

Visai nelauktai nutraukė Liudą kažkoks nepa
žįstamas :

— Labai persiprašau, meldžiamieji, kad įsi
terpsiu... Va, stoviu po anuo kaštanu ir klausausi, 
lietuviškai šnekat. O aš juk irgi lietuvininkas! Pri- 
sistatau: Povilas Dičkus. Man nepatiko to jauno bi
čiulio (Liudas stipriau pasižiūrėjo: jam lyg aštriu 
daiktu būtų įdūręs. Pats vienas nusistebėjo: 
"Na koks aš jam bičiulis?) šnekta. Jis labai klysta 
Jo pažiūra gana pasenusi ir smulkiai egoistiška...

Visi smalsiai sužiūro į tą vyrą. Iš veido atro
dytų kaip ir prancūzas. Tamsokas, juodi žvilgąplau 
kai. Veidas gausiai apžėlęs. Nesutvarkyti nei ūsai 
nei barzda. Apdaras labai paprastas, kaip sakoma 
proletariškas. Iš visko sprendžiant, būtų vidurinio 
amžiaus. Savo įsiterpimą varo toliau:

— Tas jaunuolis sako: Prancūzija supras mus, 
o jeigu supras, tai ir laisvę atgauti padės.,.. Apie 
kokią laisvę jis čia kliedą? Vokiečiai, tiesa, buvo 

okupavę Lietuvą, kaip ir kitus Sovietų Rusijos kraš
tus . Dabar tikrieji šeimininkai jau sugrįžo, ir kraš
tas visai laisvas.

Liudas smarkiai atkirto:
— O kas tie bolševikai?! Ar ne tokie pat oku

pantai?! Gal žiauresni dar...
Visai ramiai reagavo keistokas vyras!
— Palauk, meldžiamasis. Karščiuotis labai ne

sveika ir dargi žalinga. Viską reikia gana šaltai ir 
rimtai apsvarstyti, ypač dabar, — padarė trumpą 
pauzę ir akylai apžvelgė visus: — O ką jūs manot, 
kaip bus po šito karo? Kaip tvarkysis valstybės, 
tautos? Kokie bus politiniai ir socialiniai santy
kiai? O aš jums, meldžiamieji, pasakysiu. Ir tai 
iš tikrų tikriausių šaltinių. Po karo visai kitaip at
rodys Europa. Nebebus mažųjų valstybių — štai 
kaip! Jos tik nesantaikos židiniai. Iš tiesų! Pasaky
kit man, meldžiamieji, kas gi išprovokavo abu pas
kutiniuosius karus? Pirmąjį—Serbija, o šitą — 
Lenkija. Ir didžiosios valstybės visai kitaip bus 
sutvarkytos...

— Įdomu kaip? — čia nebeiškentė ir Juozas.
Kalbėtojas stipriau atsispyrė koja, daugiau 

įsikvėpė oro. Atrodė, kad jis rengiasi daug ir ilgai 
kalbėti:

— Iš tikro įdomu. Patikėsit ar ne, visas bus 
padalyta į dvi sferas — Rytų ir Vakarų. Rytinėj 
sferoj vyraus ir viską diktuos Sovietų Sąjunga, o Va
karinėj — aliantai, dabartiniai Sovietų draugai...

Juozas energingai pakilo ir rūsčiu tonu pasa
kė:

— Dėkui tamstai. Gana, prisiklausėm. Jau 
mums metas eiti. Šiaip ar kitaip bus — pagyvensim 
pamatysim.,.

Keistasis vistiek nepasidavė:
— Ne, tamsta. Tai naivėlių išmintis. Kiekvie

nas mąstąs ir pažangus žmogus privalo iš anksto 
viską žinoti — numatyti ir veikti ta prasme, kur 
suplaukia didieji ir bendrieji visų tautų reika
lai. Matot, meldžiamieji...

Trejukė jau buvo nutolusi. Liudas nekantriai 
paklausė:

— Tai kas gi čia per tipas? Ar jūs pažįstat 
jį? Ar esate kur nors matę, sutikę?

— Tokia ir pažintis, — aiškino Juozas: — ne 
per seniai ėmė lankytis toje pat aludėj, kur ir. mu
du su Saliute užeinam. Neblogai abiem kalbom — 
vokiškai ir prancūziškai šneka. Jo kalbinti nerei
kia, pats užveda pašnekesį. Kalbėdamas giliai įs
meigia į klausytoją aštrias savo akis. Atrodo lyg 
hipnotizuotų ar patirti norėtų, kokio įspūdžio daro 
jo žodžiai. Prie vieno staliuko ilgai nesilaiko. Apei 
na kelis. Publika gana santūriai klausosi, nesilei
džia į gilesnę polemiką. Man daro įspūdžio, lyg čia 
būtų pajuokos vertas keistuolis, arba žmogus, ku
riam fronte sukrėstos smegenys. Tokių dabar ne
reikia ilgai ieškoti.

(Bus daugiau)
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SPECIALISTAS KNYGOMS GIRTI...
Iš Vaižganto kultūros klubo New Yorke

Montrealio Aušros Vartų parapijos vyrų oktetas su akompanijatore-dirigente Madeleine De Roch ir 
soliste G. Capkauskiene Baltimorėje suruoštame koncerte. Alg. Grintalio nuotrauka

darbas virte virtų, kad 
visi būtume jomis suin
teresuoti (....) Jei nepa
sitaisysime, jei ir toliau 
liksime ištižėliai,netap
sime suorganizuoti veikė
jai visuomenės ir valsty
bės darbui, žus mūsų 
valstybė, žūsime ir mes 
patys. Nejaugi mūsų šir
dis tesugraudina sava
sis pelnelis, savoji nau
delė..."

Toliau dr. Maciūnas 
kalbėjo:

"Nors ir matė Tumas 
gausias negeroves mūsų 
visuomenėje, nors ir 
plakė jas savo aštriu žo
džiu, bet tai anaiptol ne
apkartino jo tautiečių at
žvilgiu, nenustelbė jo nuo 
širdžios meilės Lietuvai 
ir lietuviams.

Tokie straipsniai stip
rino visuomenės pasitikė
jimą Tumo kaip publicis
to nuoširdumu. Tumas iš 
kilo kaip tiesaus žodžio 

jęs visuomenėje kokias vyras, nepataikaująs nei 
negeroves, jis pliekia J
aštriu žodžiu, nevengia

EMILIJA ČEKIENĖ

gražu, tauru. Ir ne tik iš 
kelti, bet remti, skatinti, 
ugdyti.

Didelė vertenybė buvo 
jam pvz. lietuviškoji kny
ga, dėl kurios jis dar 
XIX amž. kovojo. Tad jis 
rašo: "... kiekvienu leidi
niu pirmų pirmiausia rei
kia pasidžiaugti. Tai mū
sų dvasios turtas. Vieną 
kartą į mūsų iždinę — li
teratūrą įlaša tūkstantis 
auksinių, kitąkart šim
tas, o kitąkart ir skati
kas. Vis dėlto, ir jis di
dina, nes mažina bendrą
jį turtą. Tai kaipgi nesi
džiaugsi? Reikia džiaug
tis, ir aš jokio sąžinės

KONCERTAS BE KRITIKOS

nejaučiu, kai iš manęs 
vieni tyčiojas, kiti net 
piktinas ir peikia, kam 
aš esąs specialistas kny
goms girti".

Antra vertus, pastebė-
kitiems. Kai 

vienas Tumo 
kunigas, pa-

Balandžio 16 d.,Kultū
ros Židinyje, Brooklyne, 
N.Y., LB New Yorko apy_ 
gardos iniciatyva buvo 
atidarytas Vaižganto kul
tūros klubas, kurio tikslą 
apibudino pirmasis jo pir
mininkas rašytojas Pau
lius Jurkus, pažymėda
mas , jog tam klubui V aiž- 
ganto vardą steigėjai pa
rinko todėl, kad Vaižgan
tas buvo šviesus žmogus, 
visus jungė, visus skati
no kūrybai, darbui savo 
tautai. Tegu jo dipamiz- 
mas uždega ir pakelia 
mus, sakė jis. Tai klu
bas be registruotų narių, 
be protokolų rašymo, tai 
lietuvių kultūros valan
dėlių įvedimas į mūsų
kasdieninį gyvenimą, no- prikaišiojimo bei gėdos 
rint padaryti jį nors 
truputį šviesesniu.

Prof. dr. V. Maciūnas, 
iš Philadelphijos, įdo
mioj ir kruopščiai pa
ruoštoj paskaitoj apibū
dino Vaižganto asmeny
bę ir jo kūrybą nukelda- 
mas klaustyojus į lietu
vių tautos laisvės kovų
laikotarpį ir į nepriklau- riu pacituoti vieną ištrau- 
somą Lietuvą, pažymė
damas, jog Vaižgantas 
yra lietuviškiausias iš 
mūsų rašytojų, ką itin 
galime įžvelgti "Vaduvų 
krašte", Dėdės ir dėdie
nės, ilgiausiai sustoda
mas prie "Pragiedru
lių" Prelegentas tarp 
kitko kalbėjo:

"Vertinant Vaižgantą 
literatūriškai reikiapri- 
minti, kad jis turi ryš
kų savo stilių. Jis rašy
damas žodžio nedailina, 
nerenka rūpestingai brau
kydamas, bet sviedžia jį. 
Jis tipingas tiesaus pa
sisakymo žmogus, o kar
tu ir labai žodingas. Vaiž- 
gantas buvo ne tik rašy
tojas, publicistas, bet 
dar ir literatūros kriti
kas bei istorikas. Jo žo
dį skaitė visa Lietuva. 
Skaitė ir dėjosi širdin. Jo 
žodžiai veikė, kaip kokie 
skatinamieji vaistai. Ta
čiau, nebuvo jis tik koks 
aprašomiems įvykiams 
abejingas reporteris, o 
aistringas kovotojas, 
šauklys, ragintojas,mo
kytojas. Jam rūpėjo iš
kelti, kas buvo šviesu,

sau nei 
1920 m.

ir kandžios pašaipos. No- draugas 
smerkdamas Tumo re
daguotąją "Tautą", pra
šė daugiau nebesiuntinė- 
ti to laikraščio ir pareiš
kė, kad toliau nebegalįs 
gerbti Tumo, šis išspaus 
dino laišką savo laikraš
tyje, o prieraše paaiški
no: "Mes visai nesiste
bime, kad griežtai vi
siems neįtinkame, nes 
mūsų uždavinys kaip tik 
ne kad įtiktume. O su 
manim asmeniškai kaip 
apsieisite, draugai, man 
vis tiek: aš skaitaus su 
ta viena savo sąžine ir 
mano Tėvynės nauda, ku 
riai pavelysite, Draugai, 
taip tarnauti, kaip tik iš
manau".

Tumas veikė kitus ne 
tiek savo spausdintu žo
džiu, kiek savo įtaigia 
dinamiška asmenybe. 
Kas jį bent kartą matė ir 
girdėjo, jo nepamiršda
vo. Teko ir man jįpažin 
ti, jo paskaitų universi
tete klausyti, jo semina
ruose dalyvauti. Bet kad 
neatrodyčiau vienašališ
kas, ypač kad esu to pa
ties V'aduvų krašto kam
pelio žmogus (nors ir 

(Nukelta į 6 psl.)

ką, kuri nors ir prieš 
penkiasdešimt metų ra
šyta, bet nemažesniu 
aktualumu skamba ir 
šiandieniniame mūsų gy 
venime — sakė Maciū- 
nas.

• "Apsidairykime ap
link, ką mes dabar Kau
ne matome per šaukia
mus susirinkimus... te
matome vis tuos pačius 
gerai pažįstamus žmo
nes, kurie, nors vėluoda- 
mies, atbindžina į šau
kiamąjį visuomeninės 
svarbos susirinkimą. Jų 
tėra keletas dešimtų. Ir 
statant kandidatus į val
dybą, mes girdime kone 
vis tuos pačius keliolika 
žmonių. Ir pasiryžėlių 
dirbti, tikrai, tėra kelio
lika, dažnai tik keletas; 
ir iš to keleto, jei viso 
rūpesčio sunkenybės ne
prisiima vienas, nesti 
darbo. Dažnai kviečia
mieji susirinkimai esti 
tiesiog tušti; tai net tų 
kandidatų nėra iš kur 
gauti (...) Ir turime 
daug draugijų. Jų beveik 
ir užtektų, kad jos nebū
tų tokios anemiškos, kad

intervalas - nauja Elenos Kepalaitės skulptūra, sukurta iš aluminijaus. Jos skulptūrų paroda ati
daroma š.m. gegužės 9 d. Phoenix galerijoje, 939 Madison Avė. New Yorke nuo 5 iki 7 vai. p.p. Pa
roda tęsis iki gegužės 27 d. V. Maželio nuotrauka

Mes, baltimoriečiai, vasaros 
karščių ir drėgmės dažnai ka
muojami, paprastai vis dairo
mės J Kanados pusę, nekantriai 
laukdami, kada pagaliau radijas 
praneš, jog iš ten atplaukia vė
sesnio oro gaivinanti srovė. Šiuo 
metu tačiau tokios klimatinės 
permainos visai nepageidavom, 
nes kaip tik balandžio 7 d., kon
certo išvakarėse, ir rytojaus 
dieną mus žvarbiu vėju, snie
gu ir ledais "paglostė” grįž
telėjusi žiema.

Iš karalienės globojamos že
mės šį kartą smalsiai laukėme 
visai kitokios atgajos, būtent, 
jau prieš metus ar daugiau čia, 
Amerikoje, pagarsėjusio vokali
nio junginio, kurį sudaro dvi iš
kilios menininkės su aštuonių 
vyrų tvirta atrama ir jų vadovu, ’ 
taipgi solistu.

Daug vargo svečiai iš Montre- 
alio pakėlė, kol slidžiu keliu ir 
tokiu biauriu oru atbildėjo į li
gi šiol dar jų nelankytą Balti- 
morę. Tačiau nuostabiai puikiai 
atliktomis dainomis ir broliš
kai šiltu su mūsiškiais bendra
vimu į mūsų kasdienybę jie at
nešė tauraus meninio pasigėrė
jimo ir tautinės dvasios paki
limo.

Programą jie atsivežė turtin
gą, ją išdėstę net į 4 skirsnius: 
dvi dalys atliktos prieš per
trauką ir dvi po jos.

Pradėjo solistė Gina Butkutė- 
Čapkauskienė, fortepijonu pa
lydima M-me Madeleine D. Roch 
padainuodama: "Plaukia antelė" 
liaud. dainą, harm. VL Jaku- 
bėno, "Kad aš našlaitėlė", liaud. 
dainą, harm. A. Kačanausko,"Oi 
nėra niekur",liaud.dainą,harm. 
K.V. Banaičio, "Klajūnui" -- S. 
Gailevičiaus ir "Poetą" —J. Gai 
delio. Taip pat ir dvi ištraukas 
iš V.K. Banaičio operos "Jūra
tė ir Kastytis" — Jūratės ir Rū
telės arijas.

Po to scenon išėjo šaunusis 
Montrealio Aušros Vartų pa
rapijos choro vyrų oktetas, di
riguojamas ir kartu akompanuo
jamas M-me Roch. Jie padaina
vo: "Mes žengiam" -- J. Gaide
lio, "Tėvyne Lietuva" — Bra?- 
žinsko, "Gaudžia trimitai" — 
M. Petrausko, "Arą”, partizanų 
dainą, ir "Uždek žvaigždes" — 
Juozapaičio. Du dalykai padai
nuoti kartu su soliste G. Cap
kauskiene: "Vai tylūs ramūs va
karai" — V. Paltanavičiaus ir 
"Mano protėvių žemė" -- B. 
Budriūno.

Po ilgesnės pertraukos ant
rąją koncerto dalį vėl pradėjo 
solistė G. Capkauskienė, pa
dainuodama tris svetimųjų kom 
pozitorių arijas: "Der Hoelle 
Rache" (iš W. A. Mozarto"Die
Zauberfloete") ir dvi ištraukas 
iš Verdi operų: "Caro nome" 
(iš "Rigoletto") ir "Sempre li- 
bera" (iš "La Traviata").

Antrą kartą vėl pasirodė vy
rai su "Šlama šilo vėjas" -- 
Žižiūno, "Kur tas kelelis" — 
Makačino, "Laukiu tavęs atei
nant" — Raudomkio ir "Bal
tos gėlės" — J. Švedo.

Ir paskutiniai du baigiamosios 
dalies dalykai: "Liepsnelės" — 
Paul Lincke ir J. Štrauso "Mėly
nasis Dunojus" padainuoti vėl ok
teto su soliste. Publikos neatlei
džiama, ji dar pridėjo "Laikštin 
galos giesmę" iš operetės 
"Paukščių koncertas" — Vikt. 
Kuprevičiaus ir barkarolę iš Of- 
fenbacho "Hoffmano pasakų".

G. Čapkauskienės dainavimas 
patenkino visus pagrindinius pa
geidavimus, kurių klausytojas iš

dainininko tikisi ir laukia. Jos 
balsas malonaus skambesio, gry
nas ir stiprus, pajėgiąs nustelb
ti visus pašalinius salėje garsus. 
Jau pačia pirmąja daina pagauna 
klausytojo dėmesį. Atliekamųjų 
dalykų žodžių tartis aiški, galū
nės nenuryjamos, dvibalsiai ne
suveliami. Dainininkės išvaizda 
iškili i r pa tra ukli. Scenoje la įko
si laisvai, bet nepraranda oru
mo ir santūrumo. Ir mūsųžino- 
mesnieji muzikos apžvalgi
ninkai, kiek teko pastebėti, laik
raščiuose vertinusieji solistės 
dainavimą, ne kątesurado jai pri 
kišti. O mūsybaltimoriškė pub
lika dainininke žavėte žavėjosi. 
Vieni jos balso ypatybes lygino 
su fleitos skambesiu, kiti ją va
dino laikštingala, treti sakė,kad 
jos šaunumas esąs nepralenkia
mas. Ką tik ji bedainavo — tarp 
tauinės muzikos dalykus, liet, 
kompozitorių kūrinius ar liau
dies dainas -- viską ji persunkia 
savo įgimtu vidiniu stilingumu, 
visur ji nuostabiai pranaši. Klau- 
sytojai jautėsi saugūs, kad vis
ką, ką ji dainuos, kaip reikia iš
tesės, neapvils.

Kai jau vėliau, šokiams prasi
dėjus, kapelos palydima, netikė
tai uždainavo karo metu labai po 
puliarią vokiečių melodiją "Li
li Marlen", — ūžtelėjo nauja plo. 
jimų banga, nes ir čia Gina pa
sirodė esanti lygiai lanksti ir 
spalvinga. Vienas su muzika la
biau susipažinusių klausytojų aiš • 
kino, kad solistė savo dainavimo 
pobūdžiu primenanti pokario gar
siąsias vokiečių danininkes: Eli 
sabet Schwarzkopf, Irmgard See- 
fried ar Hjjde Gueden,

Ji dainavo su polėkiu, energi
ja ir užsidegimu, lengvai pakil
dama J melodijos viršūnes ir 
švelniai nusileisdama Į prigesin
to balso gaidas.

Aptariant oktetą, reikia pra
dėti nuo jo dirigentės — M-me 
M. Rocb. Viename m tisų laikraš
ty ji pavadinta "nuostabiąja po
nia". Tas nuostabumas pasireiš
kia dvejopai: ji meistriškai su
geba, viena ranka skambindama 
palydėti dainininkus, o kita ran
ka jiems diriguoti. Grakščiu ir 
lengvu mostu ji moka išgauti 
švelniausius melodijos atspal
vius. Stebina taipgi, kad būda
ma kitatautė, labai gerai suvo
kia ir giliai įsijaučia J lietuviš
kos dainos mintį ir dvasią. Sa
lia muzikinio jautrumo ir eu
ropinio nuosaikumo atsispindi 
jos įgimtas geras prancūziškas 
skonis.

Teisingai vienas okteto daly
vių prasitarė , kad esą be jos 
nė iš tolo jie taip nepadainuo
tų, kaip dabar. Būdamas klus
niai pavaldus dirigentės mos
tams ir gerai įsisąmoninęs jos 
reikalavimus, oktetas sugeba kil
ti ir tobulėti. Balsai išlyginti, 
sąskambis darnus, jaučiama pas 
tangos pasiekti kaskart didesnio 
melodijos grynumo. Atrodo, kad 
vadovė daug dėmesio kreipia J 
dainos posmų ir muzikinio saki
nio užbaigimą. Ji tol nenulei
džia pakeltos rankos, kol vyrai 
iki galo išsunkia visas melodi
jos sultis.

Kai pabaigojeoktetassuabiem 
solistais lėtai užtraukė}. Nauja
lio "Lietuva brangi" (žodžiai Mai
ronio), dirigentė fortepijonu jau 
nebepritarė, t ik švelniu mostu va 
dovaujama, tarsi leido šiai tauti
nei giesmei savaime sruventi. 
Lengvu rankos siūbavimu ilge
singą dainos melodiją atsargiai 
ir pamažu tartum vyniote išvy
niojo. Lietuviui ši giesmė visuo-

met paliečia jautriausias sty
gas, o Šiuo atveju įspūdis buvo 
dar labiau pagilintas.

Kanadiškis sambūris savo tar 
pe turi ir solistą, rūpestingą ir 
apdairų okteto vadovą — Antaną 
Keblį. Su savo vyrų aštuonetu jis 
padainavo tik vieną dalyką — J. 
Švedo "Baltas gėles". Bendroje 
muzikinėje montrealiečių puokš
tėje jo įnašas buvo taip pat ma
lonus paįvairinimas.

Baltimoriečiai ypač dėkingi 
G. Čapkauskienei, praskleidu
siai Chicagoje įveiksminamos 
liet, operos "Jūratė ir Kasty
tis" uždangą, dramatišku 
raiškingumu padainuodama 
ištraukas.

Labiausiai susirinkusius 
vėjo ir pasigėrėjimą kėlė solis
tės dainuojamos arijos su kolo
ratūrinėmis puošmenomis ir kar 
tu su oktetu atliktieji dalykai: 
"Mano protėvių žemė", "Liepsne
lės” ir "Mėlynasis Dunojus”. Ne
paprastai iškilmingai skambėjo 
B. Budriūno "Mano protėvių že
mė", aukštųjų gaidų viršūnė
mis solistė tartum smigte smi
go į debesis, šitos kompozici
jos aidėjo tarsi atskirų operų 
dalys ar ištraukos. Čia kartu 
liejosi soprano, vyriškų balsų ir 
fortepijono garsų užburiantis 
sriautas. Klausytojai neatlai- 
džiai plojo. Šūkčiojo "bravo", 
"bis" ir atsistodami pageidavo 
dar ir dar ką nors padainuoti. 
Tik nubangavus "Lietuva bran
gi“, visi atlyžo, nes po šios tar
si bendra visų susikaupimo mal
da virtusios dainos jau nebepa
togu buvo triukšmauti.

Sambūrio pasirinkta progra
ma (iš viso 25 dalykai) atitiko 
rimtos nuotaikos ir nuosaikaus 
skonio klausytojui. Dainininkai 
buvo dosnūs: jie neslbrangino ir 
savęs netaupė. Pavakarieniavę, 
vos kiek atsikvėpę, su abiem 
viešniom maišėsi salėje tarp 
baltimoriečių. Kanadiškiai vy
rai, sustoję ratu, kartu su pri
sidėjusiais vietiniais dar už
traukė kelias sutartines.

G. Capkauskienė, būdama sim
patinga, nuoširdi ir betarpiška, 
greit susigyveno su baltimorie- 
čiais. Užtat visi ją glėbesčia
vo, kalbino, klausinėjo, gyrė; 
vyrai be paliovos šokdino, nepa
leido iš dėmesio, nežinodami, 
nei kaip jąja besidžiaugtu

Dar žodis apie išviršinęsam-' 
būrio išvaizdą. Vienodomis juo
domis eilutėmis apsirengę, iš
vengę "modernaus" apsiželdini- 
mo ir kitokių neva madingų, ne
skoningų "puošmenų", okteto vy
rai atrodė kultūringai. Kartu su 
viešniomis -- menininkėmis sce- 
noje žemai nusilenkdami klausy
tojams, savo darniais apvaldy
tais judesiais jie visi atstovavo 
rinktinį skonį ir išprusimą.

Ypač kukli buvo M-me M. 
Roch. Kad ir kaip publika neri
mavo, dirigentė labai nenoriai 
leidosi iškviečiama nuo fortepi
jono Į scenos priešakį. Gražu 
buvo stebėti, kai G. čapkauskie. 
nė, ateidinėdama savo vaidme
niui scenon, staiga prasiskyrus 
vyrų eilei, atsistoja jų vidury
je, tarsi šviesus paveikslas tar
pe tamsių rėmų.

Okteto vyrai tą vakarą salė
je nemažai paskleidė savo įdai
nuotų plokštelių. O Baltimorės 
Liet. Radijo Valandos vadovai 
įsirašydino juostosna keletą sam
būrio atliktų dalykų, kurių porą 
net rytojaus dieną. Atvelykio sek-

(Nukelta Į 6 psl.)

iš- 
dvi

ža-
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žemaitiškame Gondin
gos krašte gimęs), pasi 
telksiu liudininką iš Tu
mui šiaipjau svetimos 
Sūduvos; Mykolaitis-Pu
tinas sutrauktai taip api
būdino Tumą:

"Kova dėl lietuvišku
mo ir dėl kultūros drau
džiamojoj gadynėj jo raš
tams davė daugiausia te
mų ir medžiagos. Jis ir 
pats yra buvęs vienas iš 
narsiausių to laikotarpio 
kovotojų. Bet ir vėliau, 
iki pat savo mirties jis 
stovėjo visos tautos aki
vaizdoj kaip moralinis au
toritetas ir nieku nesu
teptas garbės ir dorovės 
žmogus. Tur būt, nebuvo 
nė vieno lietuvio inteli
gento, kuris nepažino ka
nauninko Tumo, arba 
bent nebuvo daug ko apie 
jį girdėjęs. Gyvas ir jud
rus, jaunatvės entuziaz 
mu degąs, baltas žila
plaukis, jis kur tik pasi
rodydavo, visur patrauk
davo akį ir širdį. Jauni
mas kanauninką Tumą lai
kė mėgiamiausiu savo 
svečiu. Įvairiausių pažiū
rų žmonės jį lygiai mie
lai matydavo savo tarpe. 
"Bedieviai" eidavo į Vy
tauto bažnyčią jo pamoks - 
lų klausyti. Visus trauk
davo nepaprastas jo kal
bos gyvumas, plastišku
mas įtikinąs vaizdingu
mas, įsijautimas ir są
mojis. Iš jo asmens ir 
iš jo kalbos tryško gy
va fantazija, optimizmas 
energija.

Gilus ir veiklus patrio
tizmas paskatino Tumą 
visuomenės darban. Pri 
minsiu dažnai cituojamą 
Tumo pasisakymą: "Ko 
ne nuo pat kūdikio lop
šio ir iki pasenusio laz
dos aš nieko tiek kon
krečiai nemylėjau, de
ja, nei paties Dievo, pri
sipažįstu, nors ir be to 
prisipažinimo visiems 
tai aišku, kiek slieko šir- 
džia tą velėną, po kuria 
aš,-štai, jau septintą de
šimtį metų landžioju".

"Prageidruliai" - Vaiž
ganto pagrindinio veikalo 
antraštė. Pragiedruliai - 
tai dangaus pragiedrėji
mas, kai pro debesų pro
peršą saulė tvoskia savo 
šviesių ir šiltų spindulių 
gaivinantį pluštą. Ir Tu
mas-Vaižgantas nelygi
nant toks pragiedrulys

•••
skleidė visuomenėje švie 
są ir šilimą. Kai jis 1933 
metais mirė, liūdesys 
perbėgo visą Lietuvą, o 
daugeliui taip ir atrodė, 
kad su Tumu-Vaižgantu 
užgeso mūsų visuomenė 
je šviesus žiburys, ir ta
po joje kažkaip tamsiau, 
liūdniau, šalčiau. Visas 
Kaunas laidojo savo po
puliariausiąjį pilietį, o 
spaudoje pasipylė gau
sūs gedulo nuotaikos ku
pini nekrologai. Vienam 
iš jų Vaclovas Biržiška 
rašė:

"Nei vienam mūsų di
džiųjų nabašninkų mūsų 
laikraščiuose nebuvo duo
ta tiek vietos, kieka.a. J. 
Tumui. Už keliolikos me
tų mūsų naujajai kartai, 
kuri tiesioginiai su juo 
nesusidurdavo, teks ste
bėtis tais sutartinais gi
laus liūdesio balsais vi
sos be išimties mūsų 
spaudos. (....) nei vienas, 
net daug didesnis už Jį 
mūsų rašytojas - bele
tristas, mokslininkas, 
publicistas, politikas, ku
nigas nesusilaukė ir ne
susilauks tokios nuošir
džios pagarbos ir to gi
laus liūdesio".

Prelegentas dr. V. Ma
ciūnas išsamiai išnagri
nėjo Vaižganto kūrybąpa- 
cituodamas rinktinių jo 
kūrybos deimančiukų, 
ypač tokių minčių, kurios 
mums absoliučiai tinka 
šiandien, tartum tebegy
ventume anais dar Vaiž
ganto laikais.

Aktorius Henrikas Ka
činskas paskaitė iš Vaiž
ganto kūrybos. Ir didžiau vę, jos darbų pritaiky
sią to vakaro staigmeną mą kasdieniniam žmo- 
padarė rašytojas P. Nau- gaus gyvenimo pagerini- 
jokaitis paskelbęs išvaka-mui, vėliau patobulini- 
rše įvykusio Rašytojų 
Draugijos jurykomisijos 
posėdžio nutarimą, kad 
šiemetinė jų premija pa
skirta rašytojui Kazimie- čiai pirmieji išvystė ke
rui Barėnui už "Dvide
šimt viena Veronika" kū- ką porcelano gamybą tik 
rinį ir apibudino autorių jie vieni težinojo, todėl 
bei jovisąkūrybinįkelią. jų išdirbiniai buvo gar- 

Po akademijos buvo po- sūs jau VI amž. ir iki 
nių paruošta kavutė.

DIRVA

Detroite balandžio 15 suruoštoj už tikėjimo laisvę Lietuvoj ir Lietuvos tikinčiųjų peticijai paremti 
demonstracijoj dalyvavo gausiai lietuvių ir svetimtaučių Tarp demonstruotojų eisenoje kryžius ne
šė ir lietuviai kunigai kun. Domininkas Lengvinas, kun. Kazimieras Simaitis, kun. Viktoras Kriščiū- 
nevičius, kun. Vladas Stanevičius ir kun. Alfonsas Batonas. K. Sragausko nuotrauka

įJjĮ

žmonių ir daugelis įsigi
jo dailininkės kūrinių. Vi 
si tačiau apgailestavo, 
kad ne daug tebuvo dar
bų lietuviškais dekoraty
viniais ornamentais pa- 

. puoš tų, daugiausia atsi
spindėjo dabar dailinin
kės gyvenamo krašto dva
sia. (eč)

NAUJOS KNYGOS
• We Will Conauer the 

World by Liudas Dovydė
nas 217 psl., kaina $5.00, 
išleido Romuva, 8420 Ja- 
maica Avė., Woodhaven, N. 
Y. 11421,

Tai autoriaus lietuvių 
kalba išleistų atsiminimų 
"Mes valdysime pasaulį” 
angliškai pritaikytas leidi
nys. Labai gera dovana, jei 
norime ką nors geriau su
pažindinti su komunistų 
tikslais ir priemonėmis 
tiems tikslams pasiekti.

LIETUVIU KERAMIKA
Balandžio 22-23 die

nomis Kultūros Židiny
je, Brooklyne, N.Y. įvy
ko pirmą kartą dail. Ni
jolės Šivickaitės - Moc
kienės, gyv., Kolumbijo
je, keramikos darbų pa
roda kolumbiečių preky
bininkų p.p. Didžiulių ir 
dail. J. Sodaičio pastan
gomis, kurio tapybos kū
rinių taip pat buvo iška
binta.

Dail. Mockienės kūry
binį kelią ir jos atsieki- 
mus apibūdino dail. J. 
Bagdonas trumpai nukel- 
damas klausytojus į kera
mikos atsiradimo seno-

mui iki meniškų formų. 
Keramika pirmiausia 

atsirado švelnesnio kli
mato kraštuose. Kinie-

ramikos sritį ir ilgąlai-

KONCERTAS BE 
KRITIKOS..

(Atkelta iš 5 psl.) 
madien(, galėjo pasiklausyti 
koncertan neatėjusieji.

Nors parengimas iš anksto ge. 
rokai garsintas, žmoniųatsilan- 
kė tik 200 su tuzinu jaunimo. 
Kaimynus washingtoniečius at
stovavo dr. J. Balys, nuolatinis 
tautiniams šokiams akordeonu 
grojikas inž. Baltakis ir dar ke
li jaunesnieji. Būrelis baltimo- 
riečių sportininkų tą dieną buvo 
išvykę New Yorkan į rytinės liet, 
sporto apygardos varžybas. Ki
tus, tolėliau gyvenančius ir se
nesnio amžiaus, gal sulaikė žie
miškai atšalęs oras ir baimė 
vakare išeiti iš namų. Be rim
tos priežasties pasilikę namie, 
bus praleidę retą progą pasi
klausyto aukšto lygio koncerto 
ir pasidžiaugti mūsų tautiečių 
sugebėjimais.

Baltimoriečiai nuoširdžiai dė
kingi dainininkams iš Kanados 
už dar ilgai neužmiršimą, gra
žų, įspūdingą vakarą, už mums 
atvežtas pasigėrėtino skambe
sio dainų lauktuves ir mielą pa 
bendravimą. Iš savo pusės atsi
prašydami už vieną kitą nesklan 
dumą, linkime visam sambūriui 
kaskart vis aukščiau kopiant į 
dainos meno viršūnes, geriau
sios sėkmės! S. M.

ir

KAS STOVI Už 
STEIGĖJŲ NUGAROS?
Patirta, kad dar pereitų 

metų lapkričio mėn. Gro- 
naus mieste, ties Hannove- 
riu, buvo įsteigta "Deutsch- 
Litauische Literarische Ge- 
sellschaft”. Naujoji draugi
ja pasivadino 1879 m. Til
žėje įsteigtosios ir 1925 m. 
nustojusios veikti "Litaui- 
sche Literarische Gelsell- 
schaft” įpėdine. Kaipo stei
gimo vieta pasirinktas Gro- 
nau miestas, nes ten gimė 
dr. Sauervveinas - Girėnas. 
Jis ten ir palaidotas.

Draugijos įsteigimo ap
linkybės sukelia kai kurių 
minčių. Jos įsteigimą apra
šė ”Nemuno krašto” žurna
las, leidžiamas Vakarų Vo
kietijoje ir remiamas kaž
kokių "paslaptingų” šalti
nių ”iš anapus”. Steigėjais Krašto” ir 
pasirašė 6 asmenys, tarp 
kurių H. Masalskis, pernai 
išleidęs brošiūrą vokiečių 
kalba apie Sauerweiną-Girė- 
ną, L. Baldauf-Jurgutytė, 
lietuvių kalbos lektorė 
Muencheno universitete, ir 
A. Kurschat, kilęs iš Mažo
sios Lietuvos garsiosios li
tuanistų šeimos ir leidžiąs 
Muenchene lietuvių - vokie
čių kalbų žodyną, kurio iš
ėjo jau 2 tomai.

Tarp steigėjų pasigenda
me žinomesnių lietuvių kul
tūrininkų Vakarų Vokieti
joje. Matomai, jie nebuvo 
kviečiami ar atsisakė prie 
tos organizacijos steigimo 
prisidėti.

Draugija jau išleido savo

šių dienų tokiais išliko, 
sakė J. Bagdonas. Ap
žvelgęs keramikos vys- 
timąsi aplamai perėjo 
prie lietuviškos kerami
kos praeities iki šių lai
kų. Tarp kitko jis kalbė
jo:

— Lietuviai gyvenda
mi šiaurėje daug vėliau 
buvo paliesti civilizaci
jos bei kultūros, todėl ir 
apie pirmuosius kerami
kos žingsnius daug žinių 
neturime. Niekas dar nė
ra mėginęs lietuviškos

pirmą biuletenį vokiečių 
kalba "Mitteilungen der 
Deutsch - Litauischen Lite- 
rarischen Gesellschaft”, ku
riame — tur būt, neatsitik
tinai — aptinkame mintis 
ir išvedžiojimus, primenan
čius vilniškio "Gimtojo 

"Kultūrinių ry
šių su užsienio lietuviais ko
miteto” stilių... (a)

keramikos gilios praei
ties patyrinėti. Archeo
loginiai radiniai siekia 
XII ir XIII amž. Tik atsi
kūrus nepriklausomai 
Lietuvai buvo pradėta įdo
mautis meniškosios ir 
apskritai keramikos ga
myba. Meniškai kerami
kai mokytis turėjome sky
rių meno mokykloje ir tik 
keliose amatų mokyklo
se. Tam priežasčių buvo 
daug. Todėl ir išeivijoje 
lietuvių keramikų tetų- • 
rime mažą skaičių: dail. 
iMarčiulionienę Chicago
je, dail. A. Kašubienę 
New Yorke, Vaškį Phila- 
delphijoje ir Bakį Kana
doje, kuris nukrypo į 
skulptūrą ir vitražą.

Šios parodos autorė 
dail. N. Mockienė taip 
pat nepradėjo nuo kera
mikos. Pokario metais ji 
studijavo tapybą Stutt
garto meno akademijoje, 
vitražą ir mozaiką. Kiek
vienas pasiruošęs daili
ninkas gali bandyti savo 
kūrybines jėgas bet ku
rioje meno šakoje. Dail. 
Mockienė į keramiką pa
krypo Kolumbijoje 1958 
m. Sunku pasakyti ar tai 
pripuolamumas ar tai at
rasta jos charakteriui ati
tinkanti kūrybos forma. 
Tačiau prieš tai daili
ninkė plačiai reiškėsi ta
pyboje ir iliustracijose, 
kurie yra įspūdingi ir eks 
presyvūs. Kaip meninin
kė ji sau stato didelius 
reikalavimus ir Čia išsta
tyti keramikos darbai 
yra pasiruošusios profe
sionalės dailininkės ori
ginalūs kūriniai. Juose 
matome gerai išstudi
juotas formas, sumaniai 
įjungtus dekoratyvinius 
elementus, kas bendra
me rezultate daro viena
lytį meniškosios kerami
kos kūrinį.

Meniškoji keramika 
yra pakankamai kompli
kuotas menas. Kompli
kuotas todėl, kad neuž
tenka turėti gerą idėją

formos atžvilgiu ar įdo
mų dekoratyvinį moty
vą, kad padaryti meniš
ką keramikos objektą. 
Čia reikia pažinti me
džiagas, jų svaybes, mi
neralinę sudėtį, atspa
rumą džiuvimui, degini
mui, vibravimą įvairio
se temperatūrose ir t.t. 
Pažinti glazūras ir da
žus, kurie yra labai kap
rizingi temperatūroms 
ir deginamosios kros
nies atmosferai ir dau
gybė kitų pripuolamumų 
bei triukų. O tam reikia 
ne tik teoretinių žinių, 
bet ir ilgos praktikos — 
sakė dail. J. Bagdonas.

Nežiūrint labai lietin
go oro į parodos atidary - 
mą susirinko nemaža

Cold Header 
SET-UP MAN

Top wages. Good fringe and 
working conditions. Apply Head
er Products, Ine. 11850 Wayne 
Rd., Romulus, Mich. (35-37)

COLD HEADER 
SET-UP MAN 

Experienced in % inch National, 
HEADERS

Day shift. High hourly rate. Over- 
time. Paid hospitalization. Liberal 
pension plan. Oher fringe benefits.
QUALITY BOLT & SCREW 

co.
7105 KR1CK RD.. BEDFORD, OHIO 

216-232-7450
(33-35)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN 

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE 

SĖT UP MEN 
For Brown & Sharpe & National Acme 
Mušt be able to sėt up work from 
B/ue Printfi & Ciose Toferance.

Ist fic 2nd Shift 
Good starting rate for qualified men. 

216-481-4200
(35-38)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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MAROUHU PIRK CHICAGO
2533 W. 71 St. ui gr B 2345 6

♦
oicmo iiunois

1410 S, 50 Avė., Tei TO 3 2108 9

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ — *

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

KONGRESAS, MES 
IR TĘSTINUMAS

Brangūs tautiečiai iki 
šiol mūsų lietuviškame 
gyvenime niekuomet ne
buvo užsiangažuota su
rinkti tiek daug lėšų rei
kalaujančiam įvykiui, 
kaip II PLJK. Ar visi tie 
gražūs planai ir užsimo 
jimai verti mūsų dėme
sio ir paramos?

Matom, kad šiais me
tais patalpos, medžiaga 
ir žmonių transportas 
vien tik Amerikoj ir Ka
nadoj siekia neįprastą 
skaičių. Gi penki skir
tingi įvykiai, penkios 
skirtingos vietos parei
kalaus išlaidų, kad atlik
tų savo paskirtį.

Būtent, jaunųjų meno 
paroda ir konkursas Jau 
nimo Centre, II PLJK 
atidarymas Chicago j, 
Studijų Dienos Kent uni
versitete, stovykla Ro
muvoj ir II PLJK uždary
mas Toronte.

Bet didžiausias išlai
das pareikalaus 125 jau
nimo atstovų atgabeni
mas iš užsienio. Ar jie 
reikalingi? Ar mes ame
rikiečiai jiems reikalin
gi? Ar iš viso reikalin
ga 18-30 metų jaunimui 

[SOCCHL
SEMI-FINAL CONTENDERS FOR THE
EUROPEAN NATIONS CUP livetn color on giant screen 
TW0 COMPLETE MATCHES VIA SATELLITE J
W.GERMANYvs EN6LANDZBELGIUM vs ITALY* 
’Belgium'ltaly - liva Irom Brussels W G«rm»ny England - !<»• delay Irom Borlm

I rungtynės: V. Vokietija-Anglija 12 vai. dieną. 
CLEVELAND ARENA

Visos vietos rezervuotos: $6, $8.50, $10. 
Bilietai parduodami Arenoje ir pas Richman’s.

SATURDAY MAY 13

SUPERIOR 
SAVINGS

pakelta iki

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 

INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Visiems indėliams valdžios apdrauda 

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums 
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, 

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

susiburti iš viso pasau
lio sielotis lietuviškais 
reikalais ir būti pasiry- 
žusiems tęsti lietuvišką 
darbą?

Gal jų darbai neatstos 
Vilniaus Didžiajam Sei
mui ir gal jų tarpe nėra 
lygių Basanavičiui, bet 
neužilgo vien tik jie 
spręs panašias ar sun
kesnes Lietuvą liečian
čias problemas. Jie yra 
vienintelė išeivijos vil
tis, kad ta liepsnelė už
žiebta 1918 m. Vasario 16 
ir toliau rusens.

Tad remkim mūsų jau
nimą, kad jie įvykdytų 
mūsų tautai reikalingus 
uždavinius.

Dr. V. Stankus

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS
Pagal Lietuvos tradi

cijas pirmasis gegužės 
mėnesio sekmadienis bū
davo pašvęstas motinos 
garbei. Gegužės mėnesio 
7 d. Clevelando lietu
vėms motinoms šventę 
ruošia Clevelando šau
lės. Šv. (Mišios už nu
kankintas, mirusias ir 
gyvąsias motinas bus 
šv. Jurgio bažnyčioje 
10:30 vai., o Motinos Die
nos iškilmės 4 vai. šv. 
Jurgio parapijos salėje.

Paskaitą skaitys isto
rikė, redaktorė Kaune- 
lienė iš Detroito. Meni
nę dalį atliks mūsų jau
nimas : kanklių muzika 
ir melodeklamacija.

Bus ir jaukios, šauliš- 
kos vaišės. Clevelando

SAVINGS 
bus paaiš- 
kad gavus

DIRVA

šaulės maloniai kviečia 
motinos šventėje daly
vauti visus lietuvius, ati
duoti pagarbą ir meilę 
savo brangiosioms moti
noms. Ypatingai laukia
mos motinos su vaiku
čiais, kurios bus išskir
tinai pagerbtos.

Clevelando Šaulės
DR. ŠARŪNO PECKAUS 

LINKĖJIMAI 
CLEVELANDO JŪRŲ 

SKAUTAMS

Clevelando jūrų skautų 
kūrimosi ir augimo eigoje, 
dr. Šarūnas Peckus yra pir
mūnų eilėse — jo darbų įna
šas čia ryškiai juntamas. 
Nežiūrint į tai kad jis šiuo 
metu gyvena nuo Clevelan
do gana tolokai — viename 
iš Chicagos priemiesčių, ry
šių su savo senuoju vienetu 
nenutraukė ir yra nuošir
džiu mūsų veiklos rėmėju. 
Gražiausias to ryšio požy
mis, tai jo sūnų, skautų Li
no ir Dariaus, nuolatinis va
saros stovyklavimas su Cle
velando jūrų skautais. Dr. 
Šarūnas, jau nuo 1968 metų, 
vienoje iš didžiausių Phar- 
maceutinių Bendrovių — G. 
D. Searle & Co. dirba klini
kinių tyrimų srityje ir da
bar, kaip Assistant Direc- 
tor of International Medical 
Affairs, yra tarybinėje ke
lionėje po Tolimuosius Ry
tus.

Kelionės maršrutas — 
Philipinai, Hong Kongas, 
Japonija, Formoza, Siamas, 
Singaporas, Australija ir N. 
Zelandija. Kelionės tikslas

, — ten jo Bendrovės turimų 
pharmaceutinių įmonių ir 
laboratorijų inspektavimas, 
medicinos konferencijos ir 
paskaitų laikymas. Kelionė
je išbus virš 5-ių savaičių. 
Pernai, tuo pat tikslu, dr. 
Šarūnas, apie 6-ias savaites 
lankėsi visoje eilėje Euro
pos didmiesčių.

Dera pažymėti, kad ir jo 
žmona, dr. Jolanta Drąsuty- 
tė-Peckienė, yra iš Cleve
lando skaučių eilių; ji ir da
bar, nors ir labai užimta 
tiesioginėm pareigom, ran
da laiko nešti ir skautų sto
vyklos daktarės naštą, šia 
skautiška šeima nuoširdžiai 
džiaugiamės.

Dr. Šarūnas, šiuo metu iš 
Bangkoko Thailande, siun
čia Clevelando jūrų skau
tams nuoširdžius sėkmingo 
pavasario sezono darbų lin
kėjimus.

Džinaras Kižys

OR
MAKERS 

to sėt up work fromMušt 
Blue 
have

WANTED 
IST CLASS SKILLED 

TOOL AND DIE REPAIRMEN
DIE 

be able __ _ _______  ___
Prints & Close Tolerance and 
own tools.

Ist & 2nd SH1FT
Steady work for qualified men & 
fringe benefits.

ST. CLAIR METAL 
PRODUCTS 

1721 DOVE ST.
PORT HURON, MICH. 

313-984-5123

An F.quul Opportunity Employer 
(33-39)

BROKERS
0WNER — OPERATORS

OF SF.M1 DUMPS TO HAUL IN 
OHIO, MICHIGAN. PENNA.. und 
INDIANA.

CAI I 241-9119
JACK GRAY TRANSPORT 

INC.
1301 ELM ST.

TOLEDO, OHIO
(33-37)

Dalis jaunimo organizacijų atstovų, dalyvaujančių Jaunimo Žygis už tikėjimo laisvę komitete su pre
legentu dr, J. Girnium. Iš kairės: A. Rukšėnas, A. Muliolienė, dr. Stp. Matas, L Bublienė, dr. V. Stan
kus, A. Muliolis, dr. J. Girnius ir kun. K. Žemaitis. J. Garlos nuotrauka

PADĖKA
Ryšiumi su Vasario 16- 

osios minėjimu Clevelande, 
dėkojame visiems prisidė- 
jusiems prie minėjimo: pre
legentui inž. Jonui Jurkū
nui, LTM Čiurlionio An
sambliui, muz. ir poniai Mi- 
kulskiams, kanklių orkes
trui, aktoriams: Z. Peckui, 
V. žilionytei, Z. Dučmanui 
ir I. Gataučiui, abiejų pa
rapijų klebonams ir jų cho
rams bei vadovybėms, Dir
vai, Draugui, Naujienoms, 
Tėvynės Garsų radijo, dail.
A. Mulioliui už Vyties nu
piešimą, ponioms, kurios 
aukojo ir talkininkavo bufe
tui: A. Jonaitienei, Iz. Jo
naitienei, I. Kapčienei, O. 
Pautienienei, p. Smelstorie- 
nei ir p. J. S. talkininkams:
B. Bernotui, M. Baliui, K. 
Bruožiui, K. Gaižučiui, R. 
Grinciui, J. Kapčiui, K. 
Morkūnui, B. Pautienytei, 
A. šarkauskui, J. šarkaus- 
kui ir J. žagarskui. Taip 
pat visoms organizacijoms 
dalyvavusioms su vėliavo
mis.

ALT Clevelando 
Skyriaus Valdyba

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _ _

GEGUŽES 7 D. Motinos Die
nos minėjimas šv. Jurgio para
pijos salėje. Pradžia 4 v. p.p. 
Rengia Clevelando šaulės.

GEGUŽES 13 D. Lietuvių Na
mų pamatų prakasimo banketas.

GEGUŽES 14 D. Lietuvių stu
dentų ruošiamas Motinos Dienos 
minėjimas naujosios parapijos 
salėje.

GEGUŽES 21 D. LVS Ramo
vė Clevelando skyriaus susirin
kimas Lietuvių namuose.

GEGUŽES- 21 D, 12 vai. šv. 
Jurgio parapijos salėje bus de 
monstruojama filmą apie vėžį 
ir jo gydymą. Ruošia Clevelan
do šauliai.

GEGUŽES 21 D. šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
koncertas.

GEGUŽES 27 ir 28 D. Atei
tininkų sendraugių suvažiavi
mas.

GEGUŽES 27 D. Literatūros 
vakaras šv. Jurgio parapijos sa
lėje. Dalyvauja B. Pūkelevičiū- 
tė ir K. Bradūnas.

BIRŽELIO 11 D. Birželio iš
vežimų minėjimas šv. Jurgio 
parapijos salėje. Rengia ALT 
Clevelando skyrius.

BIRŽELIO 18 D. LVS Ramovė 
Clevelando skyriaus gegužinė 
prie ežero.

BIRŽELIO 18 d. SLA 136kuo- 
pa rengia gegužinę p.p. Gaižu
čių sodyboje.

BIRŽELIO 25 D. 2 vaL P.P. 
Clevelando šaulių kuopos susi
rinkimas ir gegužinė O.K. Pau
tienių-sodyboje,

SPALIO 22 d. Birutininkių 
parengimas.

LAPKRIČIO 18 D. Lietuvių 
Diena. Rengia LB Clevelando 
apylinkės valdyba.

U'ANTED EXPERIENCED

PRESS OPERATORS
EXPERIENCED IN STEEL 

INDUSTRY.
MUŠT HAVE SĖT UP 

EXPERIENCE.
FR1NGE BENEFITS.

ACAR INDUSTRIES
4563 INDUSTR1AL PARKWAY

WILLOUGHBY. OHIO 44094 
(30-361

MAŽAS KOMITETAS, BET 

DIRBĄ DIDELĮ DARBA
Keletas atstovų iš jau

nimo organizacijų, vie
nas - kitas bendradar
bis — štai ir visas Jau
nimo Žygio už tikėjimo 
laisvę komitetas. Mažas 
narių skaičiumi, bet di
delis savo tikslų apimti
mi. Jo tikslas siekti tikė
jimo laisvės paverg
tiems broliams ir taip 
pat rūpintis krikščioniš
kai - lietuviška ateitimi 
laisvajame pasaulyje gy
venančių lietuvių (O ta 
ateitis, kaip daugelis su
prantame, nėra labai 
šviesi...)

Praeitą šeštadienį, 
balandžio 15 d. šis komi 
tetas sukvietė gausų bū
rį Clevelando rinktinio 
jaunimo ir keletą vyres
niosios kartos atstovų — 
iš viso virš 70 asmenų. 
Buvo gera proga susipa
žinti su tos kuklios, ne
labai reklamuojamos jau
nimo grupės veikla, pa
diskutuoti jos vykdomų 
darbų temomis bei kitais 
religinės - tautinės poli
tikos klausimais.

Svarbiausias vakaro 
įvykis buvo iš Bostono 
atvykusio Aidų redakto
riaus dr. J. Girniaus pas
kaita tema "Dievas ir 
tauta mūsų gyvenime". 
Didžiąją dalį paskaitos 
prelegentas skyrė nu
šviesti bedieviškos komu
nistinės sistemos veda
mai kovai prieš Dievą pa
vergtoje tėvynėje. Panau
dodamas pačių sovietų 
spaudos ir jų įstatymų iš
traukas, jis gražiai nu
švietė skirtumą tarp bok

• Arenoje šį ketvirtadie
nį, gegužės 4 d., 8 vai. vak. 
įvyks imtynės tarp čempijo- 
nų Hans Schmidt ir Waldo 
von Erich. Be to, rungsis 
Dominic Denucci ir Toni 
Parisi bei kiti imtininkai. 
Bleta nuo 5 iki 3 dol. gau
nami Arenos kasoje ir pas 
Richman’s mieste.

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

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 316Q1 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

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

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED

1. Automatic lathe hands
Single spindle setup operation

2. Engine lathe operators
3. OD, ID, surface grinders

5 years experience desired 
Ali bennefits.

Apply
ABLE GRINDING CO.

421 36th St. SW 
Grand Rapids, Mich. 

Call collect 616-534-8615 
(29-38)

Nr. 35 — 7

ševikinės konstitucijos 
reklamuojamos ir tikru
moje įgyvendintos "sąži
nės laisvės". Buvo palies
tos ir šios pusės tautinės 
ir religinės problemos, 
kurios iškyla jaunimui 
siekiant tapatybės apsi
sprendimo būti lietuviu- 
krikščioniu. Prelegentui 
pavyko išlaikyti audito
rijos dėmesį, nors kai ku
riais momentais atrodė 
tūliems klausytojams su 
kuklesniais žodyno ištek 
liais sunkoka "suvirš
kinti" filosofinio pobū
džio išsireiškimus.

Šitokio pobūdžio pas
kaitos labai reikalingos 
mūsų jaunuomenei, kuri, 
anot vienos jaun. vadovės 
"perdaug veikia, per 
mažai mąsto". (pk)

TŪKSTANTIS DOLERIŲ 
DAILININKŲ KONKUR

SUI SIMO KUDIRKOS 
TRAGEDIJAI 

ATVAIZDUOTI
GYDYTOJŲ KORPORA

CIJA "FRATERNITAS LI
THUANICA” skiria 1000 
dolerių premiją dailininkų 
konkursui Simo Kudirkos 
tragedijai atvaizduoti meno 
kūriniais, kuriuose būtų iš
reikšta Simo nelaimingas 
šuolis į laisvę, jo grąžinimas 
tėvynėn, kalėjimas, teis
mas, jo ir jo šeimos toli
mesnis likimas bei atmeti
mas bet kurios pagalbos iš 
laisvojo pasaulio.

Menininkams paliekama 
pilna laisvė pasirinkti vieną 
ar kitą epizodą iš minėtos 
tragedijos.

Konkurse gali dalyvauti 
dailininkai iš VISO PA
SAULIO ir jie gali prista
tyti kelis savo kūrinius. Kū
rybai jie gali naudoti tapy
bą, mozaiką, skultūrą, gra
fiką bei kitas meno išraiš
kos formas. Meno kūriniu 
dydis nėra apribotas.

Meno kūriniai kartu su 
slapyvardžiu vokuose pri
statyti į Jaunimo Centrą, 
5620 So. Claremont Avė., 
Chicago, III. 60636, ne vė
liau kaip š. m. lapkričio 
mėn. 18 d., numatomai pa
rodai Jaunimo metų užbai
gimo proga.

Sudarytoji menininkų ju
ry komisija parodoj įver
tins kūrinius ir, esant rei
kalui, tūkstantinę premiją 
galės padalinti dviem ar net 
trim premijom. Nesant pre- 
mijuotinų kūrinių, jury ko
misija konkursą galės pra
tęsti bei atidėti vėlesniam 
laikui.

Vokai su sapyvardžiais 
atidaromi jury komisijos 
tik po kūrinių premijavimo. 
Dailininkai savo kūrinius, 
galės atsiimti, parduoti ar 
dovanoti tik parodai bei pa
rodoms užsidarius.

Gyd. Korp! ”Fraternitas 
Lithuanica’’ pasilieka sau 
pirmenybę premijuotus kū
rinius įsigyti ar juos dova
noti lietuvių meno galeri
joms bei įstaigoms.

Gydytojų Korporacijos 
”Fraternitas Lithuanica” 

Centrinė Valdyba



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• JAV LB Centro Valdy
ba į šių metų (1972) Lie
tuvių Fondo pelno skirsty
mo komisiją paskyrė J. Ka
valiūną, Č. Grincevičių ir J. 
Račkauską. LF pelno skir
stymo komisija susideda iš 
6 atstovų, kurių 3 skiria 
Lietuvių Fondas ir 3 Lietu
vių Bendruomenė.

• A. A. Vaclovo Bagdono 
atminimui, vietoje gėlių au
kojo Lietuvių Tautiniams 
Namams Chicagoje: B. Ko- 
žicienė su šeima, dr. F. V. 
Giedraičiai, J. V. Jurkūnai 
ir J. L. žvyniai.

• Vliko Taryba balandžio 
21 d. posėdyje išklausė val
dybos pirm. dr. J. K. Va
liūno ir vicepirm. J. Audė
no pranešimus.

Vliko Taryba naujai iš
rinko savo komisijas: į po
litinę komisiją buvo išrink
ti: B. Bieliukas, dr. B. Ne- 
mickas, dr. B. Radzivanas, 
V. Sidzikauskas ir P. Vai
nauskas, į sąmatos komisi
ją: Pr. Dulevičius, J. Paže- 
mėnas, L. Virbickas, kandi
datu — J. Vilgalys, į kon
trolės komisiją: Vyt. Ba- 
nelis, R. čerkeliūnienė ir 
Vyt. Vaitiekūnas.

Vliko Tarybos posėdžiui 
pirmininkavo Pranas Vai
nauskas, Lietuvių Krikščio
nių Demokratų Sąjungos 
atstovas, sekretorium buvo 
Kęstutis Miklas, Rytų Lie
tuvos Rezistencinio Sąjū
džio atstovas.

PADĖKA
Mūsų brangiam Vyrui, Tėvui ir Seneliui

A. A.
VLADUI BRAZIULIUI

mirus š. m. kovo 2 d.,
reiškiame padėką Kunigui K. žemaičiui apei

gomis ir malda išlydėjusiam Velionį j Amžinybę 
ir atsisveikinimo žodį tarusiems; P.L.B. Pirmi
ninkui p. S. Barzdukui, L.V.S. Ramovės Cleve
lando Skyriaus Pirmininkui p. V. Knistautui, Čiur
lionio Ansamblio Vadovui muzikui p. A. Mikuls
kiui, S.L.A. Prezidento p. P. Dargio vardu — p. 
V. Braziuliui ir Saleziečiams Remti Komiteto var
du — p. H. Stasui.

Nuoširdus ačiū paskutinio atsisveikinimo me
tu supynusiam giesmes su maldomis Čiurlionio 
Ansamblui ir Garbės Sargybą nešusiems L.V.S. 
Ramovėnams.

Dėkojame Akademikėms Skautėms suruošu- 
sioms priešpiečius ir joms talkinusioms.

Gili padėka už Velionio lankymą koplyčioje, 
gausų palydėjimą į kapus, aukas šv. Mišioms ir 
Lietuvos Fondui, maldas ir gėlių puokštes.

Už raminančius užuojautų žodžius ir visoke
riopą pagalbą skaudaus liūdesio dienose liekame 
visiems nuoširdžiai dėkingi.

Telieka šviesus Jo atminimas.
Veronika Braziulienė
Laima, Emanuelis, Romas ir Auris Jarašūnai 
Regina, Jonas, Vilija ir Paulius Nasvyčiai 
Alė ir Herbertas Stepaičiai

Mylimai Motinai Lietuvoje mirus,

VLADEI BUTKIENEI

ir jos šeimai gilią užuojautą reiškia

Aldona Raulinaitienė 
su šeima 

Kristina Raulinaitienė

A. A.

BRONIUI KAVALIŪNUI
Australijoje mirus, broliui ANTANUI KAVA
LIŪNUI su šeima gilią užuojautą reiškia

Aldona Raulinaitienė 
su šeima 

Kristina Raulinaitienė

CHICAGO

• Kun. Benediktas Sugin
tas balandžio 20 rytą mirė 
Šv. Kryžiaus ligoninėj, Chi- 
cagoj. Velionis buvo gimęs 
1895 sausio 3 Vytogalos 
km., Tauragės apskr. Kuni
gu įšventintas 1919. Visą 
savo gyvenimą buvo uolus 
kunigas, patriotas lietuvis. 
Amerikon atvyko 1949 ir 
ypač atsidavė šalpos darbui. 
Yra padėjęs šimtam trem
tinių atvykti į JAV ir čia 
įsikurti. Vasario 16 gimna
zijai, Punsko lietuvių gim
nazijai ir saleziečių lietuvių 
mokyklai Italijoj yra surin
kęs šimtus tūkstančių do
lerių.

MOTINOS DIENA
Korp. Neo-Lithuania Chi

cagoje ruošia Motinos Die
nos minėjimą š. m. gegužės 
6 d., šeštadienį, 7 vai. 30 
min. vakaro Lietuvių Tau
tinių Namų salėje — 6422 
So. Kedzie Avė.

Minėjime tai progai pri
taikintą paskaitą skaitys 
kol. Liucija Hofmanienė ir 
meninę dalį išpildys korpo- 
rantai bei korp. šokių gru
pė.

Po meninės dalies šalti 
užkandžiai paruošti jaunų
jų korporančių, kava su py
ragaičiais ir šokiai.

Visi kolegos su savo tė
vais draugais ir artimai
siais ir lietuviškoji visuo-

amžiaus, pagerbimą.

• Kristina žebrauskaitė- 
Gintautienė modernaus šo
kio šokėja, atliko-pagrindinį 
solo šokį V. K. Banaičio 

operos "Jūratė ir Kastytis’’ 
pasaulinėje premjeroje Chi-
cagoje.

Kristina įsigijusi baka
lauro ir magistro laipsnius 
iš modernaus šokio srities 
Illinois Universitete, tur 
būt, yra vienintelė šios sri
ties diplomuota profesiona
lė šokėja mūsų tarpe. Jos 
šokio talentas įvertintas ne 
tik lietuvių visuomenėje, 
bet ir amerikiečių šokio me
no žinovų. Profesoriai: Er- 
langer, Steve Paxton ir šo
kio technikos specialistė 
Schmidt - Blossom įvertina 
Kristiną žebrauskaitę-Gin- 
tautienę kaip "puikios tech
nikos šokėją”, "stiprią cho
reografę” ir "tipišką lyriš
ko stiliaus šokio atlikėją”. 
Nuotraukoje matome šokė
ją žebrauskaitę - Gintautie- 
nę "šokio ritmuose”.

SAN FRANCISCO
PAVASARIO BALIUS
LB San Francisco apylin

kė gegužės 20 d., 8 vai. vak. 
ruošia tradicinį pavasario 
balių su šokiais, vaišėmis ir 
linksma "country club" nuo
taika, Oak Springs Recrea- 
tion Center, Spring Hill and 
Underhill Road, Orinda, Ca- 
lifornia. Visa visuomenė ir 
jų svečiai maloniai prašo
mi gausiai dalyvauti.

ROCHESTER
RUOŠIAMOS 

PABAIGTUVES
Rochesterio lituanistinės 

mokyklos ir tėvų komitetas 
intesyviai ruošiasi minėti 
pabaigtuves su menine pro
grama. Bus jaunųjų talentų 
pasirodymas. įscenizuos iš
traukas iš Vytės Nemunė
lio "Meškiukas Rudnosiu- 
kas” ir A. Vaičiulaičio "Sie
nutės nuodėmė”. Be to — 
deklamuos, dainus, šoks, 
gros mokinių orkestrėlis ir 
savo gabumus parodys at
skiri solistai.

Taip pat mokslo metų 
užbaigimo proga išleidžia
mas laikraštėlis "Plunksna” 
su pirmaisiais mokinių kū
rybos ir lietuviško rašto 
mėginimais.

Šiais mokslo metais mo
kykloj dirba 3 pagrindiniai 
mokytojai: Br. Krokys,

17 d. Jaunimo Centre Chica
goje rengia lietuvių veikė
jų, sulaukusių 75 metus

menė maloniai kviečiami 
šiame minėjime dalyvauti.

• Balzeko lietuvių kultū
ros muziejus š. m. birželio

Tautos Fondo Toronto apyl. valdybos pirm. Antanas Flra- 
viČius fteikia 5.000 dol. ček| Kanados Krašto Tautos Fondo 
atstovybės pirm. Aug. Kuolui. St. Dabkaus nuotrauka

PENKIATUKSTANTINE 

TAUTOS FONDUI
Toronto lietuvių kolonija 

tarp lietuvių, išsiblaškiusių 
plačiame pasaulyje, be abe
jonės, turi itin gerą vardą, 
nes jos tarpusavis susiklau
symas, darna ir veikla bei 
dosnumas Tėvynės laisvini
mo reikalams — neužgin- 
čytini.

Šiemet Toronto lietuvių 
kolonija turi ir ypatingai 
veiklią Tautos Fondo val
dybą, susidedančią iš pirm. 
A. Firavičiaus, ižd. P. Mor
kūno ir sekr. V. Montvilos.

Dar tepraslinkus tik trim 
su puse mėnesio šiais me
tais, o čia paminėtoji darbš
čioji Tautos Fondo valdyba 
jau turėjo surinkusi $5,000, 
kuriuos įvykusiam balan
džio 22 d. pirm. A. Firavi
čiaus namuose posėdyje 
įteikė Krašto atstovybės 
pirm. Aug. Kuolui.

šiame posėdyje Tautos 
Fondo Toronto apyl. v-bos 
pirm. A. Firavičius tarė 
nuoširdų atidaromąjį žodį, 
vienkart patiekdamas ir 
vieną-kitą pavyzdį iš aukų 
rinkimo nuotykių. Esą, vie
nur pakviestas nuvažiuoti 
gauti aukos netgi už Toron
to ribų, gavęs vieną dolerį, 
tuo tarpu kai automobilio 
sunaudotas benzinas — ma
žiausiai buvęs vertas poros 
dolerių. Būta, girdi, ir gra
žesnių pavyzdžių. Kai už
kalbinęs torontiškį gydyto
ją dr. J. Sungailą įsirikiuo
ti į Fondo rėmėjus su šim
tine, pastarasis nieko dau
giau nesakęs, tik išsiėmęs 
iš kišenės čekių knygutę ir 
parašęs 100 dol. sumai čekį. 
Veiklusis Apyl. pirm. A. Fi
ravičius tikisi, jog dr. J. 
Sungaila ir kiti jo sąraše 
esantieji su šimtinėmis — 
kasmet tą pačią procedūrą 
atliksią su čekių knygutė
mis Tautos Fondo labui.

Posėdyje dalyvavo visa 
Tautos Fondo Toronto apyl. 
v-ba, buv. Kanados Krašto 
Tautos Fondo atstovybės 
pirm. St. Banelis bei dabar
tinis Atstovybės pirm. Aug. 
Kuolas.

Aid. Miškinytė-Kiršteinienė 
ir V. žmuidzinas. N. Drau- 
gelienė moko tik tautinių 
šokių. Talkininkai — Iz. 
žmuidzinienė, J. Jankus, J. 
Pupininkas, R. Krokytė, K. 
Lapinas, J. Adomaitis ir kt.

Parapijos kunigai pran
ciškonai: tėv. Rafaelis, tėv. 
Bernardinas ir tėv. Augus
tinas moko vaikus religijos.

Tėvų komitetas uoliai rū
pinasi mokyklos išlaikymu, 
kurio pirmininkas yra dr. J. 
Dėdinas ir nariai M. Olis, 
M. Stankienė, St. Ilgūnas.

Pabaigtuvės - vaidinimas 
įvyks š. m. gegužės 7 d., 4 
vai. p. p. (PM) lietuviu pa
rapijos salėje.

Rengėjai maloniai kvie
čia tėvus ir visuomenę at
vykti pasižiūrėti jaunučių 
atžalyno meninės progra
mos, kuri bus įvairi ir įdo
mi. Jūsų atsilankymo bei 
paramos laukia mokykla.

(jm)

Be rekordinio šiemetinio 
aukų surinkimo ($5,000.00 
per 3 su puse mėnesio) ir 
kitais metais Toronto apy
linkė pakankamai buvusi 
dosni Tautos Fondui. Pagal 
buv. Krašto atstovybės 
pirm. St. Banelio praneši
mą, šešių metų laikotarpyje 
Toronto v-ba įnešusi į Kraš
to Atstovybės kasą iš viso 
$17,278.21 ir betarpiai bu
vę įnešta į Krašto Atstovy
bės kasą dar $1,857.15. (Iš 
1971 m. betarpiai į Krašto 
Atstovybės kasą įneštų 
$750 buvę sutelkta A. Skre- 
būno).

Priimdamas 5,000 dol. 
čekį, Krašto Atstovybės 
pirm. Aug. Kuolas tarė ši
tokį padėkos žodį:

"Gerbiamieji,
Su džiaugsmu ir malonu

mu priimu iš T. F. Toronto 
apyl. pirm. Antano Firavi
čiaus $5,000.00 čekį — pi
nigus, suaukotus Toronto 
apylinkės lietuvių Tautos 
Fondui, t. y. Lietuvos lais
vinimo reikalams.

"Padėka priklauso To
ronto T. F. Apylinkės val
dybai su pirm. A. Firavi- 
čium prišaky už jų stropias 
ir uolias pastangas surinkti 
kuo daugiau lėšų Lietuvos 
laisvinimo reikalams, o 
taipgi ir visiems Toronto 
apylinkės lietuviams, kurie 
palyginamai savo gausiomis 
aukomis žymiai paremia 
VLIKo pastangas ir darbą 
Lietuvos išlaisvinimo veik
loje.

"šia proga man malonu 
išreikšti ne tik padėką, bet 
ir pasigerėti bei pasidžiaug
ti Toronto lietuvių tautiniu 
sąmoningumu bei veiklumu 
kultūrinėj ir visuomeninėj 
plotmėj. Nesigilindamas ir 
nenagrinėdamas čia visų 
veiklos apraiškų, noriu tik 
sumesti čia trumpą palygi
nimą: jei Toronto apylinkė, 
turinti apie 7-8000 lietuvių, 
sugeba duoti Lietuvos lais
vinimo reikalams 5,000 dol. 
tik per truputį daugiau kaip 
3 mėnesius, tai kiek dolerių 
galėtų turėti Tautos Fondas 
ir išleisti laisvinimo reika
lams kasmet, jei proporcin
gai būtų surinkta iš visų 
apylinkių Kanadoj, JAV ir 
visam laisvam pasaulyje, 
kui- tik yra lietuvių? Nesi
varginant su detaliais ap
skaičiavimais, atrodo, būtų 
galima surinkti, labai jau 
neperdedant, .150 - 200,000 
kasmet, prileidžiant, kad 
laisvajam pasauly yra apie 
ketvirtadalis milijono lietu
vių, kurie dar domisi Lietu
vos reikalais. (Vien JAV 
giriasi, kad turi apie 1,000,- 
000 lietuvių), t. y. 3-4 kar
tus daugiau, kaip dabarti
nis VLIKo biudžetas suda
rytas (apie 50,000).

"šis šviesus Toronto lie 
tuvių pavyzdys tebūna pa
vyzdžiu ir paskatinimu dau
giau atkreipti dėmesį į lė
šų telkimą Lietuvos laisvi
nimo reikalams.

"Ar gi iš tikrųjų kitose 
vietose Kanadoje ir JAV 
lietuviai yra skirtingi, t. y.

biednesni, šykštesni ir ne- 
besusiprantą bei nutolę nuo 

... lietuviškų reikalų ir nebe- 
sidomj Lietuvos išlaisvini
mu iš bolševikų okupacijos? 
Man rodos, kad ne. Daugely 
vietovių, o ypač JAV lietu
viai, gyvena dar sočiau ir 
prabangiau kaip torontię- 
čiai. Tačiau jei Lietuvos 
laisvinimo reikalams lėšų 
telkimas kitur yra žymiai 
blogesnis — priežasčių rei
kia ieškoti kitur.

"Nepaslaptis, kad pasta
raisiais metais, ypač JAV, 
lėšų telkimas Tautos Fon
dui atsidūrė kontraversi- 
niuose ginčuose ir svarsty
muose dėl VLIKo veiklos ne 
tik reikšmingumo ir tikslin
gumo, bet ir prasmingumo. 
Nesunku mums suprasti ir 
jmatyti gudriai ir klastin-
gai ifiltruotas jėgas mus 
skaldyti ir kenkti mūsų Tė
vynės laisvinimo darbui.

”Aš nenoriu čia tos temos 
plėsti ir kalbėti perilgai. 
Tačiau noriu visgi pabrėžti, 
kad, nežiūrint mus visus 
skaldomų pastangų, ten, 
kur atsiranda teisingos vei
klos pasišventusių asmenų 
— jų darbai ir pastangos 
duoda pasigerėtinių vaisių. 
Toronto pavyzdys mums tai 
aiškiai parodo. Linkime, 
kad ir visos kitos lietuviš
kos kolonijos, kaip Kana
doj, taip ir JAV pasektų 
Toronto T. F. apylinkvs pa
vyzdžiu. To laukia ir mūsų 
pavergta Tėvynė, to laukia 
mūsų broliai ir seserys pa
vergtoje Lietuvoje”.

Pranys Alšėnas
• Vienas skaitytojas iš 

Winnipego rašo "Tėviškės 
žiburių’’ administracijai: 
"Malonėkit nesiuntinėti ”T. 
ž.”. Mes nesam namuose va
sarą. Be to, aš turiu du ang
liškus laikraščius skaityti”.

Komentarai nereikalingi.

DIRVAI 
AUKOJO

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai :
J. Abraitis, Cleveland........1.00
S, Jankauskas, Toledo....... 5.00 
V. Dedulionis, Cleveland ... 2.00 
J. Gudėnas, Euclid..............2.00
J. Ramunis, Victoria......... 2.00
G. Lorenz.Čhicago............3.00
E. A ugustaitis, Chicago .... 2.00 
J. Liutkonis, Boston.......... 2.00
J. Kriaučiūnas, Toledo...... 5.00 
J. Mitkus, Detroit............. 10.00
J. Saladžius, Rochester ... 3.00 
E. Cicėnas, London........... 2.00
P. Vilkas, Euclid................ 5.00
J. Pipiaras, Worcester..... 3.00
M. Boguta, Detroit........... 2.00
J. Vadopalas, Chicago....... 2.00 
A. Martus, Cleveland 7.00 
A, Juškevičius,Chicago..,.. 2.00
J. Gaižutis,Detroit........... 7.00
S. Pabrinkis, Cleveland .... 2.00 
SLA 352 Kuopa Detroite... 10.00 
A. Mikulskis, Cleveland ... 2,00 
A. Lukšytė, Australia .....  1.89
K. Krulikas, Richmond Hill 3.00
A. Čepulis, Phila.............  2.00
J. Pavilionis, Chicago .... 5.00
O. Kremeris, Chicago..... 2.00
J. Čibiras, Dayton........... 2.00
P. Karalius, Cleveland .... 2.00
Z. Dautartas, Chesterland 7.00 
V. Janulaitis, Chicago ... 10.00 
A. Muliolis, Euclid ......... 2.00
V. Aukštuolis, E. Chicago 2.00 
A. Grushnys, Wichita.......7.00
A. Mantautas, Brockton .... 1.00 
A. Gaidelis, New Guinea.... 5,00 
V, Ploplys, Rockford ....... 2.00
M. Sims, Detroit......... 2.00
J. Jankaitis, Toronto........2.00
P. Dirda, Chicago............. 5.00

Visiems aukotojams Dir 
va nuoširdžiai dėkoja.

• Lietuvos Kankinių kop
lyčios komitetas primena 
visiems lietuviams, kad au
kotojų knyga jau ruošiama. 
Norintieji, kad jūsų ar 
jums brangių asmenų var
dai liktų toje knygoje, nesi- 
vėluokite, nes knygą užbai
gus pavėlavusieji aukotojai 
negalės būti įrašyti. Aukas 
siųsti;

Lithuanian Martyr’s
Chapel Fund

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