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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

SĄJUNGŲ VERTĖ
Kas bus po Pompidou ir pasitraukimų

Prancūzijos prezidentas 
Pompodou mirė vieną dieną 
prieš 25 metų Šiaurės Atlan
to Sąjungos - NATO sukak
tį. Tą pačią dieną jo užsie
nio reikalų ministeris Michel 
Jobert pasipriešino kitų 
Bendrosios Rinkos valsty 
bių norui pasitarti su JAV 
prieš darant bendrus nuta
rimus, liečiančius ir JAV 
interesus. Toks nutarimas, 
prieš tai nepasitarus su Wa- 
shingtonu, buvo padarytas 
kovo 4 dieną, pasiūlant ara
bams ilgalaikį ūkinį bendra
vimą. Kaip žinia, tai sukėlė 
didelį Nixono admnistraci- 
jos nepasitenkinimą. Už tat 
vokiečių užsienio reikalų mi
nisteris Walter Shell forma
liai pasiūlė ateityje tartis su 
JAV prieš padarant reikš
mingesnius nutarimus. Jam 
pritarė 8 kitų valstybių mi- 
nisteriai, išskyrus Jobert’ą 
kuris pasiūlė tartis su Wa- 
shingtonu tik tuo atveju, jei 
jam pritars visos 9 Bendros 
Rinkos valstybės.

Iš pirmo žvilgsnio gali at
rodyti, kad tai tik ginčas dėl 
procedūros, iš tikro Jobert 
atstovavo Pompidou pažiū
rą, kad kitos Europos vals
tybės yra per silpnos atsilai
kyti prieš Washingtono spau
dimą. Už tat Europos ne
priklausomybė reikalaujanti 
iš anksto nesusirišti su JAV. 
Ar naujas Prancūzijos prezi
dentas pakeis tokį nusista
tymą, šiuo tarpu labai sunku 
pasakyti, ypač, nežinant kas 
ji bus. Aplamai imant, Pran- 

.cūzijos apetitas būti visai 
nepriklausomai nuo De Gau- 
lle laikų gerokai sumažėjo. 
Tas nesutiko su D. Britani
jos įsijungimu į Bendrąją 
Rinką. Pompidou tuo klausi
mu nusileido ir jo įpėdinis 
greičiausiai padarys tolimes
nių nuolaidų suverenumo 
sąskaiton, jei to reikalaus 
pats gyvenimas, bet dėl to 
negalime būti visai tikri.

Klasišką pavyzdį, kaip ei
nasi visom sąjungom, davė 
graikai 478 metais prieš 
Kristaus gimimą subūrę sa
vo valstybėles prieš Persi
jos grėsmę. Kai toji grėsmė 
praėjo, toji sąjunga pakri
ko. Taip ir šiandien, nelau
kiant puolimo iš sovietų 
pusės, vienybė neatrodo 
esanti reikalinga. Už tat 
daug kas Driklausvs ir nuo

DLK Birutės draugija išleido savo veiklos dvidešimtmečio leidinį, kurio prista
tymas visuomenei įvyko Jaunimo Centro kavinėje Chicagoje. Nuotraukoje grupė biru- 
tininkių: J. Kulikauskaitė, M. Tapulionienė, M. Babickienė, V. Kulikauskienė, V. Ge
nienė, B. Gustaitienė ir M. Jautokienė. p. Molėtos nuotrauka

VYTAUTAS MESKAUSKAS

tolimesnės Maskvos laiky
senos.

Mat, sovietai, kaip savo 
atsakymą į NATO suorga
nizavo vadinamą Varšuvos 
bloką. Panašumas, žinoma, 
tėra tik formalus. Iš tikro 
Varšuvos pakto valstybės 
laikytinos sovietų paverg
tomis ir kas atsitinka, jei jos 
panori eiti kiek savitu keliu 
vidaus santvarkoje, geriau
siai parodo Čekoslovakijos 
likimas. Tačiau ir čia buvo 
išimčių. Jugoslavija, nors ir 
liko komunistinė, nedaly
vauja Varšuvos pakte. Bet 
Jugoslavijos valdovas Tito 
jau yra 81 metų ir jo die
nos yra šiaip ar taip suskai
tytos. Kas atsitiks jam mi
rus? Ar kas nors iš jo įpė
dinių, prasidėjus kovai dėl 
palikimo, nepasišauks “bro
liškos” pagalbos iš Mask
vos? Jau nuo kovo mėnesio. 
Jugoslavijos kaimynai pra
dėjo kaž kam ruoštis. Reži
mas buvo sugriežtintas 
Vengrijoje ir Bulgarijoje. 
Spėjama dėl to, kad sovie-

NUPLĖŠIAMA NASSERIO 
DIKTATŪRINĖ KAUKĖ

BRONIUS AUŠROTAS

Beveik prieš ketvertą me
tų širdies smūgio ištiktas, 
mirė Egipto prezidentas 
pik. Gamai Abdel Nasser. 
Jis valdė Egiptą 14 metų. 
Nors Nasser stengėsi išves
ti Egiptą į pirmaujančią 
poziciją, ir tuomi pačiu 
tapti visų arabų vadu, ta
čiau po 6 dienų žaibo karo, 
1967 m. birželį prieš Izrae
lį, jo žvaigždė taip nubluko 
kad jis teliko tik Egipto 
prezidentu ligi savo mirties.

Prieš keletą savaičių Egip 
to sostinės knygynuose pasi
rodė veikalas vardu “Laiš
kai iš Hipokristano”. Šios 
knygos autorius yra Cairo 
universiteto prof. Ibrahim 
Abdou ir knyga skirta Nas
ser valdymui chronologiš
kai aprašyti. Žinoma, šis vei
kalas yra nelauktas ir su
krečiantis smūgis visiems 

tams įžengus į Jugoslaviją 
jie negalėtų nieko prikiš
ti vengrams ir bulgarams. 
Pakeitimai įvyko ir Rumuni
joje. Ten prezidentas Ceau- 
sescu atleido ministerį pir
mininką Maurer, jo vieton 
paskirdamas savo švogerį 
Manescu. Pagal naują Ru
munijos konstituciją prezi
dentas pats gali nuspręsti 
ar jo kraštas turi likti 
V ar šuvos sąjungoje ar pasi
traukti. Mat, pagal tą sutar
tį, kuriai kaip NATO sukaks 
25 metai, jos nariai, tam 
terminui suėjus, gali pasi
traukti, apie tai pranešda
mi prieš 6 savaites. Tas ter
minas Rumunijai bus gegu
žės 14 dieną. Ar Ceausescu 
drįs juo pasinaudoti, pri
klausys nuo daugelio aplin
kybių. Ruošdamiesi inter
vencijai Jugoslavijoje, so
vietai vargiai norės sutikti 
su Rumunijos išstojimu. Iš 
kitos pusės, griežtesnis elge
sys čia duos naujo aksti
no NATO egzistencijai ir 
sumažins socialistų - komu
nistų koalicijos kandidato į 
Prancūzijos prezidentus 
Froncois Mitterando šansus.

egiptiečiams; ir tie faktai 
yra net svarbesni negu 
“Izraelio atsitraukimas nuo 
Suezo kanalo”. Prof. Abdou 
teigia, kad “Nasser nėra bu
vęs liaudies į aukštybes 
keliamas dievaitis, bet,grei
čiau ‘tironijos princas’.”. 
Visas Nasserio valdymo lai
kotarpis būtų galima paly
ginti ir pavadinti kankinimų 
ir teroro gadyne, lygina
ma tik su stalinistinė, fašis
tine ar nacių eromis.

Kai tik Egipto sostinė
je pasklido gandas apie šios 
knygos pardavimą knygy
nuose, jos 6,000 kopijų buvo 
nupirkta per dvi dienas. Ir 
kaip ši knyga staiga pasi
rodė, taip ji greitai ir išny
ko: valdžia įsakė ją pašalinti 
iš knygynų lentynų. Pagal 
vieną valdžios pareigūną,

Argentinos lietuviai iškilmingai paminėjo Vasario Šešioliktosios iškilmes. Šiais metais 
ypač daug dalyvavo jaunimo. Buenos Aires mieste prie laisvės piramidės 
Plaz de Mayo buvo padėtas gėlių vainikas, dalyvaujant lietuvių kolonijos veikėjams ir jau
nimui. Nuotraukoje tarp dalyvių matomi mūsų bendradarbis J. Šiušis, Susivienijimo 
Lietuvių Argentinoje Centro pirm. Z. Juknevičius, ALOS Tarybos pirm. A. Mičiudas, 
vicepirm. R. Stalioraitis, LB Rosario apyl. pirm. J. Pepečkys ir kt. A, Kirstuko nuotrauka

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS“esą buvę mėginamos de- 
nasserizacijos nuotaikos”.

Straipsnio autorius toliau 
pasakoja, kad ir Nasser 
paveikslai palaipsniui yra 
pašalinami iš valdžios įstai
gų ir pakeičiami dvigubo di
dumo Anwar Sadat nuotrau
komis. Ryšium su Nasser 
mito trypimu, Cairo kavinė
se jau galima išgirsti net to
kį juoką, kad “žinoma, Sa
dat dirba viską lėtai. Nasser 
sugebėjo prileisti žydus 
prie Suezo kanalo per šešetą 
dienų. Gi, Sadat dirbo šeše
tą metų, kad nustumti izra
elitus tolyn, į rytus nuo šio 
mums svarbaus kanalo”.

Taip pat ir spaudoje vis 
dažniau atsiranda prieš Nas- 
serį nukreiptų straipsnių. 
Jau kuris laikas Cairo spau
dą kontroliuoja broliai 
Amin, patys ištikimiausi Sa
dat patikėtiniai. Taip pav. 
Ali Amin, neseniai grižęs 
iš ištrėmimo Londone, pa
keitė M.H. Heikal buvusį 
“Al Ahram”, valdžios kon
troliuojamo dienraščio re
daktorių. Ali brolis Musta- 
fa, po 9 metų kalinimo, Sa- 

. dat paleistas iš kalėjimo, 
užėmė “Al Akhbar” laikraš
čio redaktoriaus kėdę. Mus- 
tafa Amin ruošia spaudai 
knygą apie Nasser slaptos 
policijos siautėjimus ir kan
kinimus krašto kalėjimuose.

Sakoma, kad Nasser val
dymo aukštumoje Egipto 
kalėjimuse yra buvę užda
ryta apie 50,000 egiptiečių. 
M. Amin prisimena ne tik 
apie savo baisius išgyveni
mus, bet jis taip pat pasako
ja ir apie kitų kalinių kan
kinimus, neturinčius sau pa
vyzdžio žmonių kankinimo 
istorijoje. “Daugelis nelai
mingųjų, negalėdami pa
kelti kančių yra mirę, bet 
apie jų mirtį, valdžia nieka
da nepranešdavo jų artimie
siems. Vienu atveju, polici
ja pagrobė 3 metų kūdikį, 
kad priverstų jo tėvą pasi
duoti policijai!!!".

Nasserio nudievinimo ak
cija yra išplečiama ir į 1967 
m. birželio 6 dienų karą. To 
pasėkoje, oro maršalas Sid- 
ky Mahmoud, tada buvęs 
Egipto Karo Aviacijos virši
ninkas, dabar paleistas iš ka
lėjimo. Pastarasis teigia, 
kad Nasser jam užtikrinęs, 
jog “neverta rūpintis apie 
karą. Čia tesąs tik nervams 
padilginti karas". S. Mah
moud reikalauja, kad jo byla 
būtų sprendžiama iŠ naujo. 
Pagal Mahmoud, Nasser vi
sada bijojęs, kad jo paties 
lakūnai prie geros progos 
nesubombarduotų jo gyve-

MINĖJIMAS ARGENTINOJE
Iškilmingas Vasario 16 

Dienos minėjimas šiais me
tais įvyko Lietuvių Centro 
grąžiame alione Tabare 6950 
Buenos Aires.

Vasario 16 d. 22 vai. 
programos vedėjai: Nelida 
Zavickaitė ir Kęstutis Mika
lonis atidarė minėjimą. Tuoj 
buvo įneštos Lietuvos ir Ar
gentinos vėliavos Liet. Cent
ro jaunimo, tautiniais rū
bais. (Naujoji Liet. Centro 
valdyba sugebėjo atgaivinti, 
sugrupuoti jaunimą kur per 
4-5 metus buvo visai nusto
jęs savo veiklos).

ALOS Tarybos pirm. A. 
Mičiudas pasakė gražią kal
bą apibūdindamas to minė
jimo reikšmę. Šv. Cecilijos 
choras (parapijos) sugiedojo 
Argentinos ir Lietuvos him
nus ir Vasario šešioliktoji 
diena, vadovaujant Vytautui 
Padvalskiui, akompanuo
jant pianu L. Mičiudienei.

Apie Vasario 16 N. Zavic
kaitė pasakė gražią kalbą 

namų namų; todėl Egipto 
lakūnai retai kada skraidy
davo su karui parengtais 
lėktuvais.

Esą Nasser, kaip ir visi ki
ti diktatoriai, mėgdavo ab
surdiškus garbinimus. Taip 
pav. kai jis kartą lankėsi 
viename dykumos ūkyje, 
tada foto montaže tilpo jo 
nuotrauka; gi ore skraidė 
vištos. O po visa nuotrau
ka tilpo toks paaišknimas: 
džiaugsmingai skraidančios 
vištos sveikina atvykusį va
dą. Kitu atveju Nasser 
buvo nufotografuotas sodi
nąs arbūzų sėklas. Po pen
kių savaičių, po didžiuliu 
arbūzu, buvo taip parašyta: 
jo magiškos rankos paliestos 
sėklos taip greit išaugina to
kius puikius vaisius!

Žinoma, A. Sadatas de- 
nasserizaciją vykdo, kaip ir 
viską, labai iš lėto. Dar la
bai daug nasserininkų sėdi 
svarbiose ir atsakingose val
džios vietose. Vienas tokių 
HassanMounir, žinomas kon 
centracijos stovyklų grupės 
prižiūrėtojas, šiandien yra 
Saugumo policijos akademi
jos viršininkas. Tačiau, ne
žiūrint to, ar nasseristams 
patinka ar ne, ši nudievini- 
mo programa bus stumia
ma priekin. Liaudis privalo 
pamatyti tikrąjį Nasser vei
dą, kad galėtų palyginti su 
A. Sadat. 

lietuviškai, parodydama 
daug meilės ir jausmo Lietu
vai. Jos kalba susilaukė iš 
publikos gražios padėkos. 
Paskiau vėl pasirodė Šv. Ce
cilijos choras, kuris sudaina
vo daug gražių lietuviškų 
dainelių. Baigiant buvo su
giedota: Ei pasauli mes be 
laisvės nenurimsim. Bai
gus, pasigirdo gausus rankų 
plojimas, prašant pakartoji
mo. Publika nerimo kelias 
minutes. Dėl suvėluotos pro
gramos nebuvo pakartota.

Inž Jonas Gaidamauskas 
ispaniškai labai gražiai nu
švietė dabartinės Lietu
vos padėtį, kad visi privalo
me dirbti jos laisvei. Jo 
kalba buvo labai tyliai iš
klausyta, susilaukė tinka
mos padėkos.

Ukrainietis Bodan Ko
vai sveikindamas pažymėjo, 
kad lietuviai yra daug padė
ję ukrainiečiams laisvinimo 
kovoje. Baigdamas jaus
mingai tarė: Baltijos jūra 
Pabaltijo valstybėms - 
Juodoji jūra ukrainiečiams. 
Latvių kolonijos atstovas 
Juris Krebis labai gražia 
kalba sveikino lietuvius Ne
priklausomybės sukakties 
proga.

Aldona Dambravienė, Dr. 
Vyt. Dambravo žmona, ku
ris dirba pirmuoju sekreto
rium JAV ambasadoje Ar
gentinoje, paskaitė du Ais
čio ir vieną Brazdžionio ei
lėraštį su nepaprastu jaut
rumu. Publika atsidėkojo 
rankų plojimu.

. Dr. Vytautas Dambrava 
pirmais savo žodžiais per
davė naujo JAV ambasado
riaus Rob Hills sveikinimą 
lietuviams. Paskiau savo 
gražioje kalboje priminė 
Lietuvos valstybės tragišką 
likimą, kuri iki šių dienų 
yra rusų pavergime. Primi
nė kiek mūsų brolių, sesių 
ir tėvų žuvo ištremti į Sibi
rą, kai kurie grįžo prara
dę turėtą sveikatą ir viską, 
ką turėjo įsigiję, susitaupę.

“Ateities” ansamblis (pa
rapijos) pašoko keletą gra
žių tautinių šokių.

Zeferinas Juknevičius, di
delis lietuvių kolonijos vei
kėjas, ir daug metų dir
bąs lietuvybės išlaikymui ir 
kovai už Lietuvos laisvę, 
perskaitė rezoliuciją, kuri 
buvo gausios publikos priim
ta rankų plojimu.

(Nukelta į 2 psl.)
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Australijos padangėje
___ANTANAS LAUKAITIS

Vasario 16 Gimnazijos problemos

SKAUTAI VYČIAI AUSTRALIJOJE

Sydnejaus skautai vyčiai 
turėjo savo pirmąją šių me
tų sueigą ir nutarė vyčių 
gyvavimą Sydnejuje kuo 
daugiau išjudinti. Šiuo metu 
Sydnejaus vyčiams priklau
so 15 skautų, kurie išsi
rinko savo vadovu J. Belkų, 
sekretoriumi E. Karpavičių 
ir iždininku A. Zduobą.

Nuo vyčių Sydnejuje ne
atsilieka ir vyr. skautės. 
Jos taip pat turėjo savo me
tinį susirinkimą ir vadove 
buvo išrinkta Rasa žižytė- 
Blansjaar.

Šiais metais jau du skau
tai vyčiai Sydnejuje paliko 
viengungių stonus ir sukū
rė naujas šeimas. Abu jie 
jau ne pirmos jaunystės ir 
abu labai gerai žinomi tur
tingi biznieriai, tai Romas 
Cibas ir Viktoras Šliteris. 
Skautai vyčiai abiems savo 
kolegoms buvo suruošę at
sisveikinimo vakarą, prasi
dėjusį Lietuvių Klube ir pa
sibaigusį vieno -garsiajam 
Kings Cross’e ir kito lietu
viškoje skautų žemėje, 
esant pririštam prie virtu
vės didžiųjų pastatų. Lai
mingo rytojaus abiejų skau
tų naujosioms šeimoms ir to
liau nepamirštant skautiškų 
linksmybių.

*♦*

Adelaidėje įvyko dienraš
čio ‘The Advertiser’ suruoš
ta atvira meno paroda, gra
žiame Elders Parke. Šiai 
parodai vadovauti, šis laik
raštis pakvietė mūsų žino
mąją adelaidiškę skulptorę 
Ievą Pocienę. Be vadovės 
parodoje dalyvavo ir Žibu
tė su Birute Westernberg 
su savo kūrybos paveiks
lais ir Aurimas Dumčius su 
savo skulptūra.

Buvęs aktyvus adelaidiš- 
kis lietuvių teatro ir tauti
nių šokių dalyvis L. Karma
zinas, paskutiniuoju laiku 
gyvenąs New Yorke, atskri
do į Australiją aplankyti sa
vo buvusius draugus ir prie- 
telius Adelaidėje.

*♦*

Kovo viduryje Lietuvių 
Klube įvyko Sydnejaus 
‘Plunksnos’ klubo susirinki
mas. Šiame susirinkime pir
mininkas V. Kazokas iškėlė 
dvi naujas idėjas, kurias 
nariai priėmė ir kurios atei
tyje pakeis uždarą klubo 
veiklą, išeinant daugiau į vi
suomenišką darbą. Būtent, 
ateityje visi parengimai, pas 
kaitos ir pasirodymai bus 
vieši, diskusijose dalyvau
jant visiems atsilankiusiems 
ir ateityje nutarta regulia
riai ‘Plunksnos’ klubui or
ganizuoti bendruomenės 
laikraštyje ‘Mūsų Pastogė
je’ kultūrinį priedą. Šiems 
darbams organizuoti, pirmi
ninkui buvo paskirti padė
jėjai: St. Skorulis ir Vyte
nis Šliogeris.

Dienos paskaitoje “Me
nas - žmogaus kūrinys ir 
kūrėjas” dailininkas L. Ur
bonas labai filosofiškai nag
rinėjo ir vėliau į plačius 
paklausimus atsakinėjo me
no reikšmę ir svarbą visame 
žmogaus gyvenime, kūrybo
je, religijoje ir kt. Paskaita 
buvo labai įdomi ir sukėlė 
dalyvaujančių tarpe gana 
karštų diskusijų.

Po oficialiosios dalies klu
bo nariai bendrą diskusinę 
kalbą dar ilgokai rado Lietu
vių Klubo gražioje svetai
nėje.

Jaunoji karta yra pats di
dysis svetur gyvenančių 
tėvų rūpestis. Kas gi iš mū
sų nenori, kad vaikai išmok
tų lietuvių kalbą žodžiu ir 
raštu, kad pamiltų Lietuvą 
ir sielotųsi jos reikalais, 
kaip ir tėvai sielojasi, kad 
subrendę sukurtų lietuviš
kas šeimas. Bet labai dažnai 
tie kilnūs troškimai paskęs
ta svetimos aplinkos bango 
se. Jei abu tėvai lietuviai, 
ir tai' jiems reikia daug 
kantrybės ir pasišventimo 
išmokyti vaikus savos kal
bos, ypač raštu. Dar sunkiau 
sekasi įdiegti jaunajai kar
tai Lietuvos meilę. Šiandie
ninis jaunims turi kitokį ver
tybių supratimą. Todėl reti 
proginiai tėvų mokymai atsi-

DOVOU ŠUTINIAI1
LIETUVA IR KITAS ŠALIS

Prieš sudarant dovanų siuntinį savo giminėms 
Lietuvoje, pirmiausia pasitarkite su mumis kas nau
dingiausia ir reikalingiausia jiems pasiųst.

Pavasario ir vasaros sezonui siūloma šias prekes:
Nepermatomo nailono medžiaga suknelei ....... $10.00
Crimplene medžiaga suknelei ........................... $11.50
Crimplene medžiaga su blizgučiais................... $14.00
Nailoninės arba šilkinės skarelės ................ ...$ 2.50
Komplektas moteriškų nailoninių

apatinių rūbų ............. :............................... $ 9.00
Gefiūro medžiaga suknelei ...............................$15.00
Labai gera angliška vilnonė eilutei medžiaga $42.00 
Dirbtinis Mink kailis paltui ...............................$50.00
Nailoniniai išeiginiai marškiniai......................$ 8.50

Priimame užsakymus: auto -mašinų, motociklų, 
dviračių, televizijos aparatų ir kt. Persiunčiame pi
nigus dėl tokių prekių, kurias iš čia negalima pa
siųsti.

Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo nau
dojimui ”01impia” rašorhosias mašinėles su lietu
višku šriftu.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURĄS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England.
Telef. 01 739 8734 or 01 460 2592.

Sudarome testamentus, administruojame nuosa
vybes, persiunčiame palikimus prekėmis arba pini
gais į Lietuvą ir kitas šalis. Reikalaukite mūsų kai
noraščių. nurodykite savo pageidavimus.

SANTAUPOS, PADĖTOS 
IKI 10 DIENOS MĖNESIO 
NEŠ NUOŠIMČIUS NUO 
MĖNESIO PIRMOS.

WE PA Y HIGHEST RATES:
7%% — 4 yr. Certificates (Min. $10,000)

— Yr- Certificates (Min. $1,000.00)

Member F.S.L.I.C., Washingfon, D.C. Equol Opportunity Lender

Argentinoje...
(Atkelta iš 1 psl.)

Minėjimą uždarė ALOS 
Tarybos vardu Alfredas 
Ruplėnas Liet. Centro pirm, 
dėkjo visi bendradarbiams 
ir gausingai publikai už at
silankymą. Paskiau tesėsi 
šokiai.

Vasrio 17 d. iškilmin
gos Šv. Mišios buvo atlaiky
tos Buenos Aires katedroje. 
Atnašavo kun. A. Steigvy- 
la, giedant Šv. Cecilijos 
chorui. Pamokslą pasakė 
katedros klebonas. Keegan. 
Po pamaldų buvo padėtas 
vainikas prie Argentinos 
Laisvės paminklo. Vainiką 
nešė jaunimas. Pažymėtina, 
kad šiemet labai gražiai ir 
gausiai pasirodė jaunimas.

Juozas šiušis

aint 
jithony 
parings

1447 S. 49th Court • Cicero, lllinois, 60650
. Phone( 312)656-6330

Ooen Mon., 9-8; Tues., Thur*., Fri.,' 9-5; Sot.,9-1; Ctoied Wed.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 SO. VVESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpuhlic 7-8600 REpublic 7-8601

muša kaip žirniai į sieną. 
Jiems į pagalbą kai kur at
eina lituanistinės savaitga
lių mokyklos. Deja, tik la
bai maža dalis lietuvių tė
vų jomis tepasinaudoja. Bet- 
ir tos vargo mokyklėlės 
nėra pakankamos. Jos ne
įstengia suteikti vaikams 
tiek lituanistinių žinių, kiek 
jų reikalinga, kad taptų su
sipratusiais lietuviais.

Dar blogiau toms šei
moms, kurių tik viena pusė 
yra lietuvė-is. Tokiu atve
ju, ir labai norint, lietuviui 
tėvui ar motinai nepasiseka 
išmokyti vaikų savos kalbos. 
Ir šeštadieninės mokyklos 
čia nedaug ką tegali padėti. 
JAV-bėse, kur dar tebestovi 
tvirčiausios lietuvybės pi
lys, tokių šeimų vaikų, 
nemokančių nė kiek lietuviš
kai, iš viso, rodos, nepriima 
į šeštadienines mokyklas.

Vienintelis išsigelbėjimas 
būtų reguliari pradžios mo
kykla ir gimnazija. Tuoj po 
karo Vokietijoje mes jų 
turėjome visą gausybę. Bet 
ar ilgai išlaikėme? Turime 
prisipažinti, kad patys vieni 
reguliarios lietuviškos mo
kyklos nepajėgiame išlaiky
ti. Užsidarė lietuvių sale
ziečių mokykla Italijoje, bu
vo priversta likviduotis ir 
pranciškonų šv. Antano gim
nazija JAV-bėse. Teliko vie
na Vasario 16 gimnazija 
Vokietijoje. Ir ji vien tik lie
tuvių aukomis nepajėgtų 
išsilaikyti. Jei tos aukos ir 
gerokai padidėtų, tai vistiek 
jų neužtektų Vasario 16 
gimnazijos egzistencijai il
giems metams užtikrinti.

Negalima sakyti, jog lie
tuvių visuomenė nebuvo ar 
nėra dosni savai mokyklai. 
Jei ir ne vien tik lietuvių 
sudėtomis, tai jų surinkto
mis aukomis prieš 20 su vir
šum metų įsigytas didelis 
parkas su pilimi, kur ilgus 
metus susispaudęs mokėsi 

‘ mūsų jaunimas. Iš pradžių 
keletą metų vieni savo gim
naziją ir išlaikėme. Tik vė
liau ėmė ją remti vokiečių 
vyriausybė. Parama toly
džio didėjo. Su Bonnos ir 
Stuttgarto pagalba pastaty
ti nauji, gražūs ir patogūs 
rūmai gimnazijai, o nese
niai ir mergaičių bendrabu
tis, tuo padedant stiprius 
pamatus mokyklos ateičiai. 
Bet vien rūmų nepakanka -- 
reikalinga juos ir pripildyti 
moksleiviais. Taigi, Vasario 
16 gimnazijai pirmiausia rei
kia mokinių. Jos durys at
viros viso pasaulio lietuvių 
vaikams. Daugiausia ja turė
tų pasinaudoti Vokietijos lie
tuviai. Ne tik dėl jos artu
mo, bet ir dėl vokiečių val
džios teikiamos paramos. 
Tėvai, kurių uždarbiai bei 
kitokios pajamos menkos, 
gali gauti ir gauna iš vie
tos įstaigų paramą užsimo
kėti už vaikų išlaikymą 
bendrabuty. Toji parama 
dažnai būna tokio dydžio, 
kad patiems nieko neberei
kia ir pridėti.

Antrasis mūsų gimnazijos 
egzistencijos pagrindas yra 
lėšos. Vokiečių valdžia iki 
šiol reguliariai teikė para- 

"mą mokyklai išlaikyti. Kaip 
sakėme, be jos būtų tekę už
sidaryti. Pragyvenimui 
brangstant, ir duodama pa
rama atitinkamai turėtų di
dėti. Bet praėjusiais me
tais vokiečių vyriausybė sa
vo subsidijų nepadidino. Su
sidarė kebli padėtis. Ją dar 
pasunkino žymus aukų iš 
JAV -bių lietuvių sumažė
jimas, mirus Chicagoje di
džiajam gimnazijos rėmė
jui kun. B. Sugintui ir dole
rio kursui staiga nukritus. 
Gale metų pabrangus aly
vai, smarkiai pakilo šildy
mo išlaidos. Metus teko už
baigti su žymia skola. 
Šiemet vokiečių įstaigos sa
vo paramos taip pat nežada 
didinti. Priešingai, buvo už-

visuomenė daugiau susido
mės sava mokykla ir stip
riau ją parems. Juk Vasa
rio 16 gimnazija yra mūsų 
tautinio ir kultūrinio gyvas
tingumo įrodymas. Dar dau
giau - ji yra to gyvastin
gumo šaltinis. Labai liūdna 
šiandien būtų Vokietijos lie
tuvių bendruomenės padė
tis, jei neturėtume savos 
gimnazijos. Visi jaunesnieji 
mūsų Bendruomenės veikė
jai be jokių išimčių yra baigę 
Vasario 16 gimnaziją. Ka
dangi tą mokyklą lanko ir 
kitų kraštų lietuvių vaikai, 
tai ji prisideda ir prie lie
tuvybės išlaikymo kitur.

uominų, kad ji dar gali būti 
sumažinta. Todėl laukiama, 
jog šie metai mūsų gimna
zijai taip pat bus sunkūs. 
Dideli nepritekliai ypač jau
čiami metų pradžioje, kai 
krašto (Lando) ir federali
nės vyriausybės biudžetai 
dar nepriimti ir atitinka
mos ministerijos nesku
ba paramos siųsti. Užtat 
kiekviena auka, tokiu sunkiu 
laiku gaunama iš tautiečių, 
gimnazijos sutinkama su dvi 
gubu dėkingumu.

Tokią Vasario 16 gimna
zijos padėtį pranešė jos di- Tad visiškai teisinga, kad 
rektorius V. Natkevičius, 
M.A., Vokietijos LB Tary
bos suvažiavime š.m. kovo 1. 
Nelinksma žinia metė šešėlį 
visai sesijai. Nors jau beveik 
tikra, kad Bendruomenei vo
kiečių vyriausybės parama 
bus dar daugiau sumažinta, 
nubraukiant subsidiją tar
nautojų algoms mokėti, ta
čiau pagrindinis suvažiavi
mo dalyvių rūpestis buvo 
skiriamas ne Bendruomenei, 
o gimnazijai. Buvo galvoja
ma, kad Bendruomenė, tu
rinti kelis kartus mažesnę 
sąmatą, vis jau šiaip taip iš
sivers ir su menkesne pa
rama, o gimnazijai tai jau 
gyvybinis klausimas. Todėl 
vienbalsiai buvo nutarta 
kreiptis telegramomis į vo
kiečių vyriausybės vadovus 
bei politikus, pradedant 
kancleriu W. Brandtu ir bai
giant mums palankiais par
lamentarais, išreiškiant su
sirūpinimą dėl finansinės 
paramos mažinimo ir pra
šant toliau paveikiai rem
ti vienintelę lietuvių gimna- 
zijąi laisvajame pasaulyje.

Šių kreipimųsi teigiami 
vaisiai jaučiami. Pirmiausia, 
vokiečiuose kilo susidomė
jimas mūsų mokykla. Antra, 
nors šiemetinės paramos 
dydis dar neaiškus, bet jau 
gauta žinia, kad ji bus tuoj 
pat pradėta teikti. Yra vil
čių, kad gal ir nebus suma
žinta.

Bet to nepakanka. Reikia 
laukti, kad ir lietuviškoji

dalis jos išlaikymo finansi
nės naštos tenka ne tik Vo
kietijos, bet ir kitose šaly
se gyvenantiems tautie
čiams. Tik daug pečių dide
lę naštą pakelia.

VLB Inf.

ELECTRONIC 
ASSEMBLERS

IMMEDIAJE 2ND & 3RD SHIFT 
OPENINGS FOR EXPERIENCED 
HARNESS AND PRINTED CIRCUIT 
BOARD ASSEMBLY PEĘkSONNEL. 
MUŠT HAVE PREV1OUS BACK- ’ 
GROUND 1N SOPH1STICATED SOL1D 
STATĖ ELECTRONIC CIRC.U1TRY. 
MUŠT BE AŠLE TO READ AND 
1NTERPERATE DRAVVINGS.

1F YOU MEET THESE RF.QU1RE- 
MENTS AND ARE A U.S. CITIZEN.

Please call Ray Toth. 
216-486-8300, Ext. 497

GOULD INC.
ADVANCED TECHNOLOGY 

GROUP 
18901 Euclid Avė. 

Cleveland, Ohio 44117

An Equal Opportunitv F.niployer
(26-28)

KUSAN INC.
Plastic Products Manufacturers 

needs
INJECTON MOLDING SUPERVISORS 

for 3-11 II to7 shift.
3 years min i mum <jf supervisory in- 
jection moldind experience. ExceHent 
vvorking conditions, fringe benefilb, 
good wageą. Interester persons appply 
to personnel dept. at
Apply call or wr»te Personnel Mgr. 

KUSAN INC.
666 Massman Dr. 

Nashville, Tenn. 372 10 
615-889-2744 

An Equal Opportunity Eniployer 
(26-33)

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ
Tel. 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 (buto)

185 North Wabash Avenue 2nd Flbor
Chicago, III. 60601
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BARKAUSKAS KIŠA 
KOJĄ GRIŠKEVIČIUI

Sovietų biurokratijos ok. 
Lietuvoje viršūnėje įsitaisė 
P. Griškevičius. Jis užėmė 
laiku, po Chazarovo revizi
jos, numirusio A. Snieč
kaus sostą. Tad teoretiškai 
atrodo, P. Griškevičiui tik
tų tarti tas valandines kal
bas, pamokymų, paraginimų 
bei prigąsdinimų plepaly- 
nes, kuriomis vertėsi A. 
Sniečkus. Teoretiškai taip, 
bet^praktika rodo kitaip.

Iki šiol išsilaikęs savo 
pareigose draugas A. Bar
kauskas dėsto dabar tuos 
pamokymus, kuriuos dėstė 
A. Sniečkus. A. Barkauskas 
yra Lietuvos kompartinio 
centrinio komiteto sekre
torius, turįs galingą parti
nį užnugarį. Nelengva nu
stumti jį nuo sovietinio pa
mokslininko pulto.

Šiomis dienomis A. Bar
kauskas įsiveržė į “Respu
blikinę mokslinę ir praktinę 
ideologinių darbuotojų kon
ferenciją“ Vilniuje ir išdro
žė ten trijų valandų ilgumo 
kalbą. Ją, tradiciniai, per
traukė ‘ovacijos, kada pas
kaitininkas paminėdavo L. 
Brežnevo pavardę.

Apie ką kalbėjo galinga
sis kompartijos sekretorius 
ko jis mokė, būdamas parti
nis iki kaulų smegenų biu
rokratas, mokslininkus ir 
intelektualus? Jis kalbėjo 
apie “auklėjamąjį darbą”, 
apie ideologijos stiprinimą, 
apie gamybinius, kolekty
vus, apie internacionalizmo 
jausmų ugdymą, apie masi
nių renginių vaidmenį, apie 
materialistinę pasaulėžiūrą. 
Visas tas temų vinigretas 
nėra pokštas, bet paskirų 
jo kalbos dalių pavadini
mai, kaip juos pristato spau
da. A. Barkausko kalbos 
tekstai užtvindė spaudą. 
Užsienį pasiekę spaudiniai 
tenkinasi per visus savo 
keturius puslapius išdėstę 
drg. A. Barkausko kalbą. Ir 
ko čia nėra? Viskas, kas 
tūkstančių tūkstančius kart 
kitų kartota ir atrajota, vėl 
čia pat, blankiausiais sovie
tinio žargono posakiais pa
kartota. Atrodo iš anapus 
sugrįžęs A. Sniečkus troški
na auditoriją savo medine 
partine retorika. Kaip gi 
jautėsi P. Griškevičius, kada 
A. Barkauskas stengėsi pa
siglemžti sau nuobodžiausio- 
jo kalbėtojo čempionatą?

A. Barkauskas, kaip jau 
įprasta, verkšleno ir prie
kaištavo auditorijai už “ko
munistinio sąmoningumo ne- 
gilinimą”. Kalbėtojas tvirti
no, kad “pareigūnai nemo
ka taikyti marksizmo-leni
nizmo teorijos praktikoje”. 
Jis bėdavojo, kad “klausy
tojai kartais neaktyvūs, 
jiems trūksta išsilavinimo, 
jie neturi ir gerų mokymo
si sąlygų’’...

Aimanų rikiuotėje, imda
mi autentiškus A. Barkaus
ko posakius, girdime, kad 
partiečių “dauguma dažniau
siai niekur nesimoko”, kad 
“būtina gausinti lektorių jė
gas vietos aktyvo sąskaita,

geriau diferencijuoti audito
riją ir atydžiau parinkti te
matiką”.

Visa ta trijų valandų žo
dinė ir retorinė abraka
dabra turėjo savo misiją. 
Konferencijon suvarę “ideo
loginius darbuotojus” sten
gėsi juos paversti “auklėja
mojo darbo aktyvistais”. 
Tai reiškia, priversti tapti 
agitatoriais ir propagandis
tais. Atsirado naujovė, ku
ri reiškia politinio darbo 
bankrotą. Į komunistinės te
orijos propagavimą nori 
įkinkyti... nepartinius asme
nis! Šitaip kalbėjo A. Bar
kauskas: ”ar nevertėtų į po
litinio švietimo sistemą 
įtraukti daugiau neparti
nių?”

Projektas sovietinės bui
ties sąlygose tikrai rizikin
gas. Turint galvoj dogmų 
bei dogmelių aibes, kuris 
“nepartinis” nenusisuks Čia 
sau sprando? Aišku tas pro
jektas ne A. Barkausko su
galvotas. Tai Maskvos “cir
kuliaras”, nauja pastanga 
“atnaujinti” seną giesmelę, 
pavaizduoti, kad “komuniz
mo statyba” nėra vien kom
partijos rūpestis, bet “dir
bančiosios liaudies” sie
kis.

Paprastai su tokiais dras
tiškais projektais anksčiau 
išlįsdavo pats ryšininkas su 
Kremliumi A. Sniečkus. Ko
dėl dabar jo vietoje A. Bar
kauskas? Kodėl P. Girške- 
vičius nusisuko nuo “auklė
jamojo ir ideologinio darbo” 
reformos skelbimo?

Šių metų kovo 23 d. To
ronte, Lietuvių Namuose 
buvo paminėtos dvi sukak
tys. Tai ABN organizacijos 
25 metų veiklos, o kartu ir 
su ta veikla susijusio visuo
menininko ir ilgamečio pir
mininko dr. J. Kaškelio sep
tyniasdešimtasis gimtadie
nis. Minėjime dalyvavo es
tų, latvių, ukrainiečių ir lie
tuvių atstovai. Pradžioje 
buvo duota trumpa apie 
ABN veiklą Kanadoje ir 
tarptautinėje plotmėje ap
žvalga ir pristatyti svečiai. 
Tenka paminėti, kad šiuo 
metu yra sparčiai ruošiama
si konferencijai, kurt įvyks
ta balandžio mėn. Washing- 
tone. Pagrindinis tos veik
los variklis Kanadoje visą 
laiką buvo dr. J. Kaškelis, 
kuris ne tik daug savo 
poilsio valandų yra pašven
tęs, bet ir pinigo išleidęs. 
Jis pasaulinių ABN konfe
rencijų Meksikoje ir Angli
joje dalyvis, o taip pat žada- 
dalyvauti ir jau yra įsitrau
kęs į Washingtone įvyk- 
tančios konferencijos dar
bus. Be to yra paruošęs 
spaudai ir išleisdinęs knygą 
“Komunizmas be kaukės”. 
Tikriausiai nebūtų suklys
ta jei pasakyčiau, kad ABN 
ir dr. J. Kaškelis yra du var
dai neatskiriamai ir glau
džiai vienas su kitu sutapę 
eina plačiu mūsų išeivijos 
keliu.

Po oficialios dalies kitoje 
LN salėje buvo paruoštos 
vaišės, kurių metu kalbėjo 
“Strait Talk" redaktorius, 
ukrainiečių, estų ir latvių 
atstovai. Lietuviškai nu- 
šviesdami sukaktuvininko 
nueitą kelią žodį tarė P. 
Bastys, Stp. Jakūbickas, dr. 
Br. Povilaitis, J. Karka ir 
kt. Raštu sveikino min. 
Yeremko.

Dr. J. Kaškelis yra 
męs 1904 m. kovo 15
Šiaurinėje Lietuvoje. Gana 
jaunas, būdamas 19 metų 
baigė Šiaulių gimnaziją. Vie
nus metus studijavo Dotnu
vos žemės ūkio akademijo
je agronomiją. Tačiau, kaip 
matyt, žemės ūkis jo nevi
liojo. 1927 m. baigė Vienoje 
(Austrijoj) aukštąją preky
bos mokyklą ir gavo diplo
muoto komersanto laipsnį, o 
1929 m. Fribourgo univer-

Dr. Juozas Kaškelis

ir

J.

gi- 
d.

Prezidento Antano Smetonos 
minėjimas New Yorke

Lietuvos respublikos pre
zidento Antano Smetonos 
100 metų gimimo ir 30 me
tų mirties minėjimas, ren
giamas Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos ir Nėw 
Yorko Lietuvių Organizaci
jų Komiteto, Įvyks š. m. ge
gužės 12 d., sekmadieni, 
Ne\v Yorke.

11 vai. ryto bus iškilmin
gos pamaldos Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje. 259 
N 5th St., Brooklyne.

Minėjimas - akademija 
įvyks 4 vai. po pietų Kul
tūros židinyje. 341 High- 
land Blvd., Brooklyne.

Paskaitą skaitys dr. An
tanas Butkus iš Clevelando.

Meninę dalį atliks: pia
nistas Antanas Smetona, 
prezidento vaikaitis, ir so
listė Daiva Mongirdaitė-Ri- 
chardson. akomponuojant 
muzikui Prižgintui.

Šiai reikšmingai sukak
čiai paminėti garbės komi
tetą sudaro:

• Lietuvos atstovas Juo
zas Rajeckas,

• Lietuvos gen. konsulas 
New Yorke Anicetas Simu
tis,

• Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto pir-

inž.

Ta- 
Ka-

mininkas dr. Kęstutis J. Va
liūnas,

• Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas 
Bronius Nainys,

• Amerikos Lietuvių 
rybos pirmininkas dr. 
zys Bobelis,

• Lietuvos Laisvės Komi
teto — prof. dr. Bronius 
Nemickas,

• JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdybos pir
mininkas Jonas Gaila,

• Lietuvos Kariuomenės 
Kūrėjų-Savanorių Sąjungos 
pirmininkas pik. Jonas šve
das,

• Lietuvių Skautų Są
jungos Tarybos pirminin
kas v. s. Antanas Saulaitis,

• Lietuvių Krikščionių 
Demokratų Sąjungos Cent
ro valdybos pirmininkas 
Vladas šoliūnas,

• Lietuvos šaulių Sąjun
gos Tremtyje Centro Val
dybos pirmininkas Vincas 
Tamošiūnas,

• Lietuvos Atgimimo Są
jūdžio Seniūnų Tarybos pir
mininkas Leonas Virbickas,

• Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos pirmininkė Ire
na Banaitienė,

• Korp! Neo-Lithuania

sitete ekonominių moks
lų daktaro laipsnį. Baigęs 
mokslus grįžo į Lietuvą. 
Tarnavo Finansų Ministeri
joj ir tuo pačiu metu buvo 
Kauno aukštosios prekybos 
mokyklos lektorius. Dėstė 
politinę ekonomiją, preky
bos korespondenciją ir ko
operaciją. Kurį laiką reda
gavo Finansų Departamen
to leidžiamą svetimomis kal
bomis informacinį biuletenį.

Šalia savo tiesioginių pa
reigų dr. J. Kaškelis nema
žai laiko skyrė mūsų ekono
minio sektoriaus studijoms. 
Palyginamai per gana trum
pą laiką surinko vertingos 
studijinės medžiagos apie 
gintarą ir 1933 m. paruošė 
ir išleido tuo klausimu kny
gą “Lietuvos Gintaras”. Jam 
rūpėjo ne vien tik gintaro 
išpopuliarinimas, bet kartu 
ir jo eksplotacija. 1933-1938 
m. prabuvo užsienyje. Buvo 
Pienocentro atstovu Londo
ne, vėliau Vidurinėj Angli
joj ir Škotijoj, kur buvo 
ieškoma ir plečiama rinka 
Lietuvos pieno produktams. 
Tuo pačiu metu Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Rū
mai dr. J. Kaškelį dele
gavo užmegsti bei išplėsti 
prekybos ryšius su Egiptu, 
Palestina, Sirija ir Leba- 
nonu. Tos kelionės į Arti
muosius Rytus sukaktuvinin 
kui yra giliai atmintyje 
įspaudusios nepamirštamus 
įspūdžius.

Grįžęs iš Anglijos iki So
vietinės Rusijos invazijos 
metėsi į savistovų verslą, 
pasiimdamas atstovauti įvai
rių kraštų prekybos ir ga
mybos firmas. Propagavo, 
kad lietuvis daugiau domė
tųsi prekyba, amatais ir ki
tais savistoviais verslais 
ir stipriai rėmė lietuvių 
verslininkų judėjimą. 1929 
m. vadovavo prekybininkų, 
pramonininkų ir amatinin
kų sąjungos organizuoti eks
kursijai į pasaulinę parodą 
New Yorke. Dalyvavo 28 
verslininkai. Amerikoje tuo 
metu susirišęs su ten gyve
nančiais lietuviais aplankė 
keliolika lietuvių kolonijų. 
Jose ekonominiais ir vers
lų klausimais skaitė paskai
tas ir darė pranešimus, 
skatindamas lietuvius išsi
kovoti sau ekonominę ne
priklausomybę.

1940 m. kai Sovietinė Ru
sija okupavo Lietuvą, tuo
jau pat buvo galima pastebė- 
•ti, kad visos laisvės ir 
ekonominio gyvenimo nepri
klausomybė yra palaidotos. 
Pradėjus persekioti ‘Vers
lo’ sąjungos vadovus, dr. J. 
Kaškelis laimingu keliu pra
lindo į Vokietiją. Darė žygių 
išvykti į Ameriką, bet nepa
sisekė. Apsigyveno Berlyne 
ir buvo aktyvus Lietuvos 
laisvinimo veiklos dalyvis. 
1941 m. vėl grįžo į Lietuvą 
ir užėmė Pramprekybos di
rektoriaus postą. Po neku
rto laiko vokiečiams vis dau
giau pradėjus kištis į mūsų 
ekonominio gyvenimo vys
tymosi veiklą dr. J. Kaške-

lis iš pareigų pasitraukė 
nukrypo į antikomunistinę 
o kartu ir antinacinę veik
lą. Veikdamas toje srityje 
jis surinko labai daug ir tik
rai vertingos medžiagos. Kai 
1944 m. reikėjo trauktis, tai 
dr. J. Kaškelis ruošdama
sis kelionei j lagaminus dė
jo ne lašinius ir duoną, 
bet tą archyvinę ir muzieji
nę dokumentaciją, kuri bylo
tų ateinančioms kartoms 
apie padarytas okupantų 
skriaudas.

Po kapituliacijos dr. J. 
. Kaškelis apsigyveno Kemp- 

tene prie Šveicarijos sie
nos. Keturių metų laikotar- 
pyj, septynius kartus buvo 
išrinktas lietuvių tremtinių 
bendruomenės - stovyklos 
pirmininku. Ypač pasižymė
jo lietuvių ir bendrai trem
tinių teisių gynimu. Jis drą
siai pasipriešino pirmam 
UNRRos komunistinio pobū
džio “screeningui”. UNRRa 
buvo priversta sušvelninti ir 
pakeist: visą tikrinimo anke
tą. Jam vadovaujant taipgi 
nuėjo niekais pastangos grą
žinti tremtinius į Sovietų 
Rusijos užimtas sritis. Dr. J. 
KaškeliO; pastangomis buvo 
gauta audiencija pas Vokie
tijos valdytoją generolą 
Liucių D. Clay, kuriam buvo 
įteiktas dėkingumo paveiks
las “Liberation I”. Jis buvo 
vienas iš Kempteno koope
ratyvo steigėjų ir lietuvių 
ekonomistų draugijos pirmi
ninkas. 1947 m. susidarius 
tarptautiniam komitetui dr. 
J. Kaškelis buvo išrinktas 
to komiteto pirmininku. Dė
ka gerų santykių su UNRRa 
IRO ir valdžią atstovaujan
čia karine vadovybe, Kemp
teno lietuvių kolonija apie 
2000 asmenų, galėjo neblaš
koma po įvairias vietoves 
ramiai koncentruotis į viso
keriopą kultūrinį ir ekono
minį veikimą. Per Kemp- 
teną buvo užmegsti pirmie
ji ryšiai su Lietuvos diplo
matinėms įstaigoms ir Tarp

tautiniu Raudonuoju Kry
žiumi.

Dr. J. Kaškelis į Kanadą 
atvykęs kiekviena proga ska 
tino lietuvius veržtis į savis
tovius verslus. Čia su ki
tais įsteigė lietuvių preky
bininkų, pramonininkų ama
tininkų sąjungą ‘Verslas’ ir 
buvo ilgametis tos sąjungos 
pirmininkas. Per šią sąjungą 
buvo įeita į artimesnę pa
žintį ir santykius su kana
diečiais. Įėjęs į nejudomo 
turto verslą gal kiek dau
giau turėjo laisvesnio laiko 
pagalvoti ir apie kultūrinius 
lietuvių reikalus. Jis buvo 
vienas iš tų asmenų,kurie 
pradėjo rengti viešus kon
certus geriausiose miesto 
salėse. Verslo vardu kurį 
laiką vedė radijo valandė
lę. Jo pastangomis buvo pra
vestos pirmos politinės de
monstracijos. Taip pat pažy
mėtinas jo nuopelnas antiko
munistinio fronto kūryboje. 
I jį, kaip žinome, įsijun
gė kuone visos Toronte esan 
čios tautinės grupės. Trum
pai šis judėjimas pasivadino 
ABN. 1953 m. kovo 21-22 
d.d. Toronte įvykusiam pir
mam kongrese dr. J. Kaške
lis buvo išrinktas to bloko 
pirmininku, kuriam vado
vauja ir dabar.

Jau kaip minėjau dr. J. 
Kaškelis iš Lietuvos atsive
žė didelį ir labai vertingą 
kraitį, tai archyvinę medžia
gą bei raudonojo teroro pa
rodos nuotraukas. Jas čia 
multiplikavęs paskleidė po 
visą pasaulį. Čia pat Kana
doje yra surengęs įvairiose 
vietose raudonojo teroro pa
rodas, kurių lankytojai pa- 
vaizdžiai buvo supažindinti 
su komunistinės Rusijos 
žiaurumais.

Dr. J. Kaškelis yra daly
vavęs ir dalyvauja įvairiose 
organizacijose. Seniau kurį 
laiką yra buvęs ateitininkų 
federacijos pirmininku. Ta
čiau siauras ideologinis ke
lias jo negalėjo tenkinti. Ide
ologiniai rėmai jam pasidarė 
per maži, pradėjo iš jų išsi
veržti į bendrą visiems lie
tuviams tautinę veiklą. Tuo 

(Nukelta į 4 psl.)

Tapkite knygos
TAUTINĖS MINTIES KELIU1
mecenatu ar rėmėju
Amerikos Lietuvių Tauti

nės Sąjungos Valdyba krei
piasi į Sąjungos skyrius 
prašydama galimai greičiau 
atsiųsti skyrių veiklos ap
žvalgas, porą nuotraukų Są
jungos valdybos ruošiamai 
išleisti tautinės srovės isto
rijai. kurią jau rašo ir reda
guoja redakcinė kolegija iš 
šių profesorių: dr. Juozo 
Jakšto, dr. Broniaus Nemic- 
ko, dr. Jono Puzino ir ALT 
S-gos pirmininkės Emilijos 
čekienės.

Veikalo "Tautinės min
ties keliu” išleidimui reika
lingos lėšos, todėl prašome

----------------------- Iškirpti

skyrių vadovybių surasti 
mecenatų, garbės prenume
ratorių ir prenumeratorių 
rėmėjų, kurių pavardės bus 
įrašomos knygoje.

Mecenatai yra aukoję 100 
dol ar daugiau, garbės pre
numeratoriai — 50 dol., ar 
daugiau, prenumeratoriai 
rėmėjai — aukoję 20 dol. 
ar daugiau.

Norintieji tapti mecena
tais, garbės prenumerato
riais, ar rėmėjais, gali pi
nigus siųsti tiesiog ALT 
S-gos Valdybai, pasinaudo
jant žemiau spausdinimu 
kuponu.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINEI SĄJUNGAI 
87-80 96th St.
Woodhaven, N. Y. 11421

"Tautinės minties keliu” knygą užsiprenumeruoju kaip
□ mecenatas............................................$100.00
□ garbės prenumeratorius.................... $ 50.00
□ prenumeratorius rėmėjas .................$ 20.00

(Čekius rašyti National Lithuanian Society of America, Ine.
vardu).

Pridedu čekį sumoje $.

Pavardė ir vardas

Adresas ./<

Vyr. Valdybos pirmininkas 
J. Lendraitis.
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ŠOLŽENICINO ŠEŠĖLYJE
LIUDAS DOVYDĖNAS

buvo 
ypač, 
turės 
Sme-

Reikia stebėtis žmogaus 
galia ir valia įžūlumui: per 
56 metus t.y. nuo Spalio 
revoliucijos iki šios valan
dos melą vadinti marksiz- 
mu-leninizmu, koncentraci
jos stovyklas - komunizmo 
statyba, vergiją - laisve. Ir 
taip dieną ir naktį. Tokioje 
juodūjų amžių naktyje Sol- 
ženicino iškilimas yra gyvas 
stebuklas, vieno žmogaus 
srovė prieš okeaną melo.

Mums būtina suprasti ir 
teisingai vertinti rašytoją, 
kuris gal ne išskirtino meno 
sušvitimu atvėrė menines 
versmes, bet tvirta valia ir 
giliai pasverdamas būdus ir 
priemones sujudingo rūgs- 
tačius vandenis ir šiapus ir 
anapus geležinės pertvaros. 
Netoli prašausim manyda
mi, kad demokratijos 
daugiau paliestos ir, 
Amerikoje, ne vienas 
perkratyti smegenis, 
genis TV, laikraščių pri
pratintas misti gatavai su
kramtytu, dažnai kūdikišku 
maistu. “Take it easy” 
nuotaikoms ir bankų sky
rių steigimu Maskvoje gluo- 
tiniai tiko patogus “Mask
va evoliucionuoja”. Negi no
rite žmonijos sunaikinimo... 
pykdydami Centro Komite
tą Kremliuje? Kas buvo blo
ga -- tai buvo. Tai... Stalino 
eroje. Matėt foto: Brežnevas 
nemokėdamas angliškai la
bai intymiai šnibžda tiesiai į 
ausį Nixonui, kuris nemoka 
rusiškai: sanbūvio - deten 
te dvasioje kalbos nebereik. 
Kai kurie senatoriai, kon- 
gresmanai bandė suteikti 
Solženicinui JAV garbės pi
lietybę. Girdėti tenka, tulžin 
gas olimpietis politinėse 
viršūnėse šen. Fulbright at
kakliai pasipriešinęs, tai bū
sianti Šaltojo karo prailgini
mo pastanga. Galima paabe
joti šaltojo karo tąsos bai
me. Daug daugiau galimy
bių karštajam karui, kuris 
gali būti labai trumpas, 
jeigu ir toliau bus atsipirki- 
nėjama nuolaidomi ir šalto
jo karo baime.

Solženicinas sudavė Sta
lino eros mitui skaudų, jei
gu ne mirtiną smūgį: Stali
no eros mitas yra geras mi
tas Kremliaus Stalino pali
kuoniams, nes mes -- visai 
kiti, kitoki ir kitaip. Iš Stali
no, per Staliną ir dėl staliniz
mo gyvuoja ir darbuojasi 
nūdieninis Kremlius, parti
ja, rusiškasis imperializmas 
-- liudija Solženicinas. Deja, 
juo netikėti ir šiapus kebliai 
sunku. Visose pusėse. Nepa
rankus Solženicinas, kai 
Pepsi Cola gamybai deda
mi kertiniai fabrikų akme
nys Maskvoje, kai Washing- 
tone sudaromas naujo vizi
to į Kremlių maršrutas. Sol-

Dr. Kaškelis...
(Atkelta iš 3 psl.)

keliu eidamas jis buvo jud
rus ir savo tėvynei Lietu
vai paslaugus. Gyvendamas 
Toronte jis nemažiau buvo 
aktyvus kooperatinėj ir 
bendruomeninėj veikloj. 
Daug prisidėjo prie Lietu
vių Namų įsigijimo ir yra 
buvęs kurį laiką tų namų 
pirmininku. Kiekviena lietu
viška apraiška pas jį rasda
vo pritarimą ir buvo remia
ma.

Dr. J. Kaškelis buvo ir 
spaudos žmogus. Be straips
nių žurnaluose ir laikraš
čiuose, yra parašęs ir 
išspausdinęs keletą knygų.

Baigdamas norėčiau su- 
' kaktuvininkui dr. J. Kaške- 

liui palinkėti ilgiausių ir 
darbingų metų. Artimai 
bendraudamas, žinau, kad jo 
laukia ne vienas užsimotas, 
pradėtas ir dar nebaigtas 
darbas. 

ženicinas mums nieko naujo 
nepasakė tvirtindamas: ko
munistinis - imperialistinis 
kumščio rėžimas evoliucio
nuoja, bet ne ta kryptimi, 
kokios norėtų detente tėvu
kai ir detente burtų suža
vėtieji United Statės of 
America. Militarizmu kumš
tį ir smegenis apginklavęs 
Kremlius gal būt ruošia
si... “tai ir bus paskutinė 
sprendžiamoji kova, “kaip 
gieda senasis internaciona
las. Ar pergalė ateis per 
pelenų krūvas, išnaikinda
ma gerbiančių ir negerbian
čių Kremlių šimtus milijo
nų, dėl to sprendžiamosios 
kovos inžinieriai, matyt, 
nesuka galvos. Kaip jie ne
suko ir nesuka galvos 
išnaikinę per penkias dešim
tis miljonų rusų ir kitų 
tautų. Mes tai žinojom 
seniai ir mes sau padūsau
dami, minėjimuose pažadais 
penimi ir stipresnio užsi
gerdami taip ir apsirami
nam savoj eketėje. Bet, ma- 
tykit, tai paliudijo ir, dera 
tikėti, liudys ir toliau Solže- 
nicinas, Nobelio premijos 
laureatas ir vienuoliką metų 
gulaguose apsimąstęs rašy
tojas, pridurkim, gerai pa
garsėjęs rašytojas, - neti
kėti beveik nepatogu.

Solženicinas sudavė So
vietų Sąjungos sandarumo 
mitui, jeigu ne smūgį, tai -- 
atidengė uždavinį: Rusijai 
reikia grįžti į Rusiją. Gal 
net carinio nusiteikimo Rusi
ją, tautinę Rusiją, išskleis
tą milžiniškose Sibiro ir 
šiaurės platumose. Tokios 
mintys ir mums buvo re
tos viešnios. Ir demokrati
nėse arklidėse žvengė žir
gai, paruošti kelionei į di
delę, daugiatautinę komu
nistinę Sovietų Sąjungą (la
bai parankią biznio maste
liams. Tam žygiui universi
tetuose studijų centrai ruo
šė ir gamina medžiagą, brai
žo planus bankams, kanto- 
roms. Kompanijų -- biznio 
smegenys, pasitiesė milži
niškus nedalomos Sovietų 
Sąjungos žemėlapius, storas 
knygas, (kalbu savo akimi 
matęs) ir tai - šauni darby- 
metė.

O Solženicinas lengva ran
ka numoja į amžinoj baimė
je ir pavergime kenčiančias 
tautas: pabaltiečius, gruzi
nus, kazakus, armėnus ir ki
tus. Tegu jie sau tvarkosi 
be Rusijos pančių, be sava- 
moro, be agitpropo, be šū
vio į pakaušį. Ar girdėjote 
kada tokias erezijas iš Vaka
rų, iš demokratijos lūpų? 
Gal minėjimuose, prieš rin
kimus, stipresnio ekstra kle
bonišką išmetęs, koks neat
sargus kongresmanas? Bent 
man neteko girdėti. Mano 
manymu, Solženicinas yra 
Kremliaus dugno rūgimo 
mielės. Prie Solže- 
nicino šliejasi Zacharovas, 
broliai Medviedevai, gen. 
Grigorenko, suminint įžy
miuosius. Pažymėtinas se
nas ir teisingas pasaky
mas: plunksnos jėgos galin
gesnės už pančius ir para
ką. Rašytojai pirmieji pra
dėjo ataką prieš komunis
tinę samoderžaviją, rašyto
jus matysime ir pergalių 
vartuose. Šolženicino dydis, 
galia dvigubai ginkluota: di
deliu ryžtu ir nenugalima 
plunksna. Solženiciną kiek
vieną akimirką galėjo Krem
lius fiziškai Sunaikinti. Bet 
Šolženicino kruviną vėliavą 
pakels naujos jėgos, kurios 
bus budeliui dvigubai pavo
jingesnės: kovotojo pavyz
džiu ir idėjos nenugalimu
mo įrodymu.

Iš viso ko dera padaryti 
išvadą: Solženicinas eis per 
Stalino-Brežnevo kalėjimus, 
gulagus, eis ir per detente 

gulagus, tardymo kameras, 
eis ir per detente miglas. 
It juo toliau, juo atkakliau 
pasaulis renka žinias, klau
sosi Šolženicino pareiškimų; 
juo toliau, juo labiau pasau
lis atsisako klausytis Mask
vos teroro būtinumo - 
melo..

Patarkit, ką daryti? savo 
laiku Lietuvoje Kuntaplis 
klausdavo savo skaitytojų. 
Kremlius labai reikalingas 
gero patarimo, Solženicinui 
nuosekliai atidenginėjant 
Kremliaus langų užuolaidas. 
Kas dar pikčiau, Solženici- 
nas ne vienas, jo talkinin
kų, nors dar spėtinai žino
mų, spiečiasi kasdien tirš
tesnis būrys. Ir kaip gi ne
dusti pykčiu, pagieža nesu
randant jėgų, priemonių vie
no rašytojo sutramdymui?

Iš atokiau stebint, rodos, 
Kremliui gal tiktų patylo
mis apeiti Šolženicino “Gu- 
lag archipelag”. Ignoruoti, 
paliečiant tik pirštų galais. 
Gal tai būtų tiksliau. Ky_- 
la klausimas: kodėl Mask
vos giliausia purvo duobė 
atidengta Šolženicino purvi- 
nimui? Reikia suprasti 
Kremliaus dantų kalenimą: 
komunistinis rėžimas pykčių 
dūsta mass media užgultas 
-- iš laisvojo pasaulio atūžian 
Čios bangos nesulaikyda
mas: radijas, raštai viso
kiais trukdymais nesulaiko
mi pasiekia sovietinės siste
mos apkurtintą vergą ir ver
gas pamažu ima galvoti. Bai
si Kremliniam režimui rykš
tė - pabudęs galvojimui 
sovietinis vergas.

Sekančiam teks kalbėti 
apie tai.

Jonas Stiklorius yra gi
męs 1914. iv.29 Mažojoje 
Lietuvoje -Tilžėje. Jo tėvas 
Jokūbas, buvo didelis Ma
žosios Lietuvos visuomenės 
veikėjas ir patriotas. Su
kaktuvininkas išaugęs lietu
viškoje aplinkoje ir pats li
ko ištikimas savo tautai, vi
sas jėgas skirdamas tėvy
nės bėdoms palengvinti ir 
kovoti už Lietuvos laisvę. 
Gimnaziją baigė Klaipėdo
je 1932 m., o aukštuosius 
teisės mokslus Berlyne 1937 
m. Labai trumpai jam teko 
dirbti teisininko darbą lais
voje Lietuvoje, nes bolševi
kams okupavus Lietuvą 
buvo atleistas iš teisėjo 
pareigų. Vokiečių okupaci
jos metu advokatavo Pane
vėžyje, kur sutiko ir vedė 
Taisą Paulauskaitę. Bolševi
kams vėl grįžtant į Lietu
vą su šeima pabėgo į Vo
kietiją. Amerikiečiams už
ėmus Vokietiją dirbo UNRA 
įstaigose, kaip vertėjas ir 
teisinis patarėjas. Į JAV - 
Philadelphia atvyko 1950 m. 
ir čia 1953 m. Temple uni
versitete baigė teisės moks
lus ir vėliau gavo daktaro 
laipsnį. Dirba įvairiose ame
rikiečių valdžios įstaigose, 
o atliekamą laiką skiria vi
suomeninei veiklai. Čia mes 
jį matome, kaip ilgameti 
Lietuvių Bendruomenės Phi 
ladlephijos apylinkės pirmi
ninką. Daugelio Vasario 16 
d. minėjimų ir kitų paren
gimų programos pravedėją, 
malonų ir draugišką subuvi
mų dalyvį. Kivirčams vyks
tant Vlike, ėjo vicepirminin
ko pareigas atstovaudamas 
Mažąją Lietuvą. Taip pat 
buvo ilgametis Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos na
rys. Be to yra Lietuvių En
ciklopedijos bendradarbis. 
Taip pat dažnai užtinkame

Chicagoje, Brighton parke suruoštame Vasario 16 minėjime gražiai pasirodęs 
lituanistinės mokyklos choras, vadovaujamas muz. Fausto Strolios. P. Molėtos nuotrauka
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APIE RADIJO TRANSLIACIJAS 
l SOVIETU VALDAS RIMAS DAIGOMIS

Apie radijo transliacijas 
iš laisvojo pasaulio į sovietų 
valdas mes kalbame daug, 
karštokai, dažnai apmau
džiai. Mums atrodo, kad tos 
transliacijos stokoja polemi
nio karščio, nedemaskuoja 
diktatūros, neturi sprogs
tančio sviedinio efekto. 
“Laisvosios Europos radiją” 
ir “Laisvės radiją” mes daž
nokai apkaltiname ideologi
ne anemija, menkavertiško
mis pastangomis nematyti 
diktatūrinio siaubulio. “Lais
vosios Europos radijas” ir 
“Laisvės radijas” yra Wa- 
shingtono politikos bangavi
mų padarai. Tai institucijos 
kilusios ir užaugusios mūsų 
pašonėje, iš mūsų mokesčių. 
Šioms institucijoms skiria
me daug jautraus dėmesio, 
nes jos automatiškai įsiri
kiuoja į politinės išeivijos 
orbitą ir savo prigimtimi, ir 
savo siekiais.

J.A. Stiklorius 
vietos amerikiečių spaudoje, 
jo atsiliepimus apie Lietu
vos vargus. Sukaktuvinin
kas išaugino sūnų Joną, 
kurs finansiniai labai gerai 
yra įsitaisęs (Stock bro
keri. Stiklorių šeimoje labai 
mėgiamas Jono Arvydo var
das. Ir ne tik sukaktu
vininko ir jo sūnaus, bet ir jo 
anūko vardas Jonas Arvy
das. Linkime sukaktuvinin
kui Jonui sveikatos ir iš
tvermės gyvenime ir lietu
viškoje veikloje. P.M.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

WANTED 1ST CLASS SKILLED 
SHAPER HAND

fc
, I.D. A O.D. GRINDER HAND 

Mušt have job shop experience. Be 
able to sėt up work froni blue prints 
& elose tolerance.
Top pay, Blue Cross, holidays, and 
profit sharing program.

THREE M TOOL & GAGE 
Haggertv Rd. & Maple Avė. 

Walled Lake, Mich. 
313-363-1558

(26-28)

Čia bandome pateikti Dir
vos skaitytojams kiek įma
noma pilnesnį tų radijo 
transliacijų į sovietų valdas 
vaizdą, reiškinio evoliuciją, 
dabartinę padėtį ir - horrib- 
le dietų -- nūdieną aliarmo 
ženkle.

“Laisvosios Europos radi
jas” angliškai: “Radio Free 
Europe”. Sutrumpintai įstai
gos pavadinimas žymimas 
‘RFE*. “Laisvės radijas” 
angliškai vadinamas “Radio 
Liberty” ir sutrumpintai: 
‘RL’. Šiomis santrupomis 
straipsnyje bus šios įstaigos 
minimos.

ISTORINES PABIROS

RFE ir RL atsirado Ant
rajam Pasauliniam karui pa
sibaigus. Reikėjo kelių metų 
susigauti, kad už Churchilio 
pakrikštytos geležinės už
dangos nėra informacijos 
laisvės. Apie 1949 metus 
amerikiečiai įsitikino, kad 
gerasis “dėdė Juozapas” ne
laiko šventomis teisėmis pi
liečių teisių turėti bešališ
ką informaciją. Laisvos spau 
dos ir laisvos radijo infor
macijos sovietinė diktatū
ra netik kad nerespektavo, 
bet net nesuprato, kad šito
kie “kapitalistinio raugo” 
produktai gali būti. Spaudai 
buvo užkirsti keliai, radijo 
transliacijos iš laisvosios Eu
ropos buvo trukdomos.

Sovietų hegemonija ties 
savo teritorinėmis valdomis 
pasiekė iki tol istorijoje ne
matyto intensyvumo. Sovie
tų pilietis buvo įmestas į 
duobę ir, kad iš duobės 
dangaus nematytų, uždeng
tas garso nepraleidžiančiu 
dangčiu. Vakarų interesai 
reikalavo padėti nuo lais
vos informacijos atplėštiems 
žmonėms. Jungtinės Ameri
kos Valstybės tada gyveno 
tam tikro altruistiško polė
kio atmosferoje. Marshalo 
planas kūrė Vakarų Vokie
tiją. Amerikos “know-how” 
plaukė į visą pasaulį, greta 
geros valios paremtas mili
jonais tonų maisto. Maistas 
ėjo už ‘ačiū’. Amerika dir
bo pilnu apkrovimu: šėrė 
pasaulio alkanuosius, statė 
namus ir fabrikus išbombar- 
duotuose rajonuose. Ameri
ka turėjo iliuzijų atremti ko
munistines ‘skruzdėlynų’ te
orijas savo “free enterprize" 
tezėmis. Amerika stengėsi 
įrodyti, nacių ir fašistų te
zes subombardavusi, savo, 
prezidentinės demokratijos 
prašmatnybes. Atsirado U. 
S. Information Agency ir 
jos knygynai netgi beraš
čių kraštuose. Atsirado spau 
dinių, kurie, tačiau, suklu
po prie geležinės uždangos 
spygliuotu vielų. Natūralu: 
liko dar žodis eterio bango
mis.

1950 metais New Yorke 
buvo inkorporuotas RFE. 
Įkandin, 1951 metais FL bu
vo inkorporuotas Delaware. 
Abi šios įstaigos kažin ko
dėl pateko į Centrai Intel- 

ligence Agency (ČIA) dispo
ziciją ir buvo apmokamos 
iš tos Agentūros fondų. 
RFE gavo lėšų ir iš privačių 
asmenų, organizacijų. Visi 
atsimena RFE atsišaukimus 
spaudoje ir televizijoje: slap 
tai prie radijo imtuvo pri
gludę jaunuoliai klausosi ra
dijo. Tai turėjo reikšti, kad 
jaunuoliai domisi žiniomis iš 
laisvojo pasaulio; kad ant 
menkučio, nešiojamojo radi
jo imtuvo skalės galima su
gauti galingų RFE siųstuvų 
bangas.

ČIA šitaip rėmė RFE ir 
RL iki 1971 m. birželio 30.

Pirmiesiems ‘detentės’ vė
jams pradėjus pūsti, imta 
šnairuoti į ČIA finansinį ry
šį su radijo komunikacijos 
įstaigomis. Kongreso libera
lai panaudojo visą savo iš
kalbą įrodyti, kad padėtis 
turi būti pakeista, kad ČIA 
turi būti nušalinta nuo ry
šio su RFE ir RL. Tai buvo 
ČIA kaltinimas kai kurių 
teisių pasisavinimu, kiek tai 
liečia programų turinį. Kon
greso liberalai itin baidėsi 
programos konfrontacijos su 
‘naminiais’ sovietų reikalais. 
Kada ČIA buvo iš radijo in
formacinės srities nušalinta 
RFE ir RL išliko. įstaigos 
buvo finansuotos, kaip ir lai
kinai, pasirėmus U.S. Infor
mation and Educational Ex- 
change 1948 metų aktu. Šis 
aktas yra U.S. Information 
Agency veiklos bazė. Tokiu 
pagrindu Valstybės sekreto
rius radijo įstaigoms 1972 
metais išlaikyti gavo 35 mi
lijonus dolerių. 1973 metais 
jis gavo daugiau: 39 milijo
nus 670 tūkstančių.

Išėmus RFE ir RL iš ČIA 
dispozicijos ir toms įstai
goms perėjus į Valstybės 
sekretoriaus specialų biudže 
tą, padėtis neatrodė užbaig
ta. Ieškota sprendimų, ku 
rie patenkintų Kongresą ir 
subordinacijos logiką. Gali
ma įtarti, kad Valstybės 
sekretorius stengėsi nusi
kratyti RFE ir RL vyriau
siojo ‘rikiuotojo’ rolės. Ra
dijo transliacijos į prieši
ninko, o dabar į ‘detentės’ 
partnerio valdas, nėra reiš
kinys, kuriuo džiaugiasi 
Kremlius. Tos transliacijos 
sunkina Valstybės sekreto
riaus vizitų bei šypsenų at
mosferą, nes tuose ‘deten
tės’ santykiuose, kurie pana
šūs į ekvilibristiką ant ledo, 
lengva iš menkniekio, iš pa
šino, prikrauti pliauskų veži
mą.

1972 rugpiūčio 9 d. buvo 
suorganizuota speciali studi
jų komisija. Tai The Presi- 
dential Study Commission 
on International Radio 
Broadcasting. Komisijos pir
mininku paskirtas buv. pre
zidento Eisenhowerio bro
lis dr. Milton. S. Eisen- 
hower, todėl komisija gavo 
*Eisenhowerio komisijos’ 
vardą. 1973 m. vasario 5 d. 
Eisenhowerio komisija pri
sistatė su savo studijų išva- 

(Nukelta į 5 psl.)
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KŪRYBA IR MOKSLAS
"KAUKIU BALIUS

Lietuviu Operos scenoje

Chicagos Lietuvių opera 
šį sezoną pastatė Verdi ope
rą ‘Kaukių Balius’, kuri su
silaukė didelio pasisekimo. 
Ją aplankė apie 4.000 žmo
nių. Ši opera savo muzikos 
grožiu prilygsta pirmaei
liams kūriniams. Ji yra 22-ji 
Verdi sukomponuota opera.

Operos libretas paimtas iš 
prancūzų dramaturgo Scri- 
be veikalo, kurį pats kom
pozitorius su libretistu dras
tiškai pakeitė. Tenka pripa
žinti kad Šis kompozitoriaus 
darbas literatūriniai nevisai 
pasisekė: operos persona
žai liko nepilnai išryškinti ir 
neturi glaudesnio tarp savęs

Apie radijo...
(Atkelta iš 4 psl.) 

da, su reportu, kuriam 
suteiktas įtaigus “The Right 
to Know” pavadinimas.

Šiame “Teisės žinoti” pra
nešime sakoma: “komisija 
jaučiasi, įtikinta, kad Lais
vosios Europos Radijas ir 
Laisvės Radijas, teikdami 
laisvą ir neišcenzūruotą in
formaciją žmonėms, kuriem 
atimta laisvojo informavi- 
mosi teisė, aktyviai padeda 
santalkos (detente) klima
tui, jokiu būdu negriauna 
to klimato.”

Todėl Komisija pasiūlė 
pratęsti radijo programų 
darbą bent “kitai dekadai”, 
reikšmingai pridūrus, kad 
“iki vyriausybės šalių, ku
rioms tos transliacijos adre
suotos leis laisvos informa
cijos ir idėjų srautą laisvai 
pasiekti klausovus.”

Kaip atsimename, infor
macijų ir idėjų keitimosi 
laisvės klausimai buvo san
dūros tašku ir Helsinkio 
konferencijoje. To klausimo 
kėlimo sovietai bijo kaip vel
nias kryžiaus. Argi įmanoma 
net prisapnuoti, kad Vil
niaus ar Kauno kioskus pa
siektų kad ir šis Dirvos nu
meris su informacija apie ra
dijo transliacijas į sovietų 
valdas? Tuo tarpu ant mano 
stalo stūkso visokių ‘Tie
sų' ir ‘Pravdų’ kupeta, po il
gos kelionės ilsisi sovietinė 
‘Pergalė’ ir ‘Kultūros barai’.

Informacijos ir idėjų kei
timo ženkle buvo vykusiai 
suplanuota ir pabaltiečių 
spaudos konferencija. Deja, 
naiviai užkalbinus sovietų 
ministrą, sugriuvo įdomi pa
baltiečių strategija. Įvykiai 
įgavo sensacingumo pobū
dį. Dėl incidento su Gromy- 
ko viskas sprogo ore kaip 
akimirksnio fejerverkas, o 
galėjo būti ilgos distancijos 
kanonada. Taip kartais su
gadina strategiją karštako
šiai...

Eisenhowerio komisija pa
siūlė sukurti Kongreso ak
tu “Board for International 
Broadcasting”, viešą insti
tuciją, kuriai duotų lėšų fi
nansuoti RFE ir RL. Šios 
vadybos (Board) uždavinys 
ir darbas turi būti ryšiai 
tarp žmonių, Kongreso, va
dybos ir radijo stočių. Buvo 
ir plano detalės.

Užsienio reikalų komite
tas (The Committee of Fo- 
reign Affairs), kuriam buvo 
ir pasiūlyta (The bilJ S.1914) 
parūpinti “Tarptautinių 
transliacijų vadybą” įsteigti, 
Eisenhowerio komisijos re- 
portą palankiai įvertino ir 
palaikė be papildymų ir pa
keitimų.

(Bus daugiau) 

ryšio. Makabriškas libreto 
turinys su velniais, raga
nom ir iš ano pasaulio 
dvasiomis, kurių pagalbos 
šaukiasi apgaulinga, pusiau 
pamišusi burtininkė Ulrica 
(Stempužienė ir Mastienė) 
ir kurios kerėjimams ir pra
našystėms patiki kaikurie 
operos pesonažai, mūsų am
žiuje iššaukia tik šypseną 
kaipo praeities dienų žmonių 
naivus tikėjimas į burtus. 
Tik nepaprastai graži, dra
matiniai nuspalvinta muzika 
ir patraukli Stempužienės 
vaidyba bei jos rungty
niavimas su žemų gaidų 
tessitūra, šis operos veiks
mas praslinko patraukliai ir 
įdomiai. Kitame spektakly
je Ulricos raganišką prigim
tį gerai pavaizdavo vokali
niai ir vaidybiniai R. Mastie
nė.

Kiekvienas kompozito
rius, kurdamas operą, sten
giasi susirasti gerą libretą 
arba pats jį sukurti. Spręs
ti, kas svarbiau libretas ar 
muzika, sunku. Operos pasi
sekimui abu šie veiksniai 
turi lemiančios reikšmės. 
Dažniausiai libretas nule
mia muzikos nuotaiką ir tu
rinį.

Kaukių Baliaus libretas 
nėra pakankamai nusisekęs. 
Operos personažų charakte
ristika nepilnai išryškinta ir 
psichologiškai pateisinama. 
Mūsų režisieriui kaikurias 
scenas sunku buvo apipavi
dalinti, nes nevisi mūsų so
listai turi pakankamą sce
nišką pasiruošimą.

Operos veiksmas perne
lyg skubiai slenka. Prie to 
dar prisidėjo operos partitū
roje padarytos kupiūros, 
kurios tačiau nemanau, kad 
būtų pakenkusios operai, 
nes ji tęsėsi ir taip nepilnas 
3 valandas. Tačiau nežiūrint 
libreto trūkumų, visą operą 
vainikuoja jos muzikos gro
žis. Netik gražios arijos, ku
rių yra nedaug, bet patys 
muzikiniai tekstai glaudžiai 
pinasi ir rišasi su žodiniais 
tekstais ir ilgesniuose reči
tatyvuose prasmingai susi
lieja su operos eiga, apgaub
dami visą jos turinį išradin
ga ir turtinga muzika.

Du didieji 19 amž. kompo
zitoriai Wagneris ir Verdi 
ėjo skirtingais keliais. Pir
masis buvo operos teoreti
kas, pirmojoje eilėje poetas, 
o antrojoje - kompozitorius. 
Wagneris operos veidą pa- 
ketiė labiau negu Verdi. 
Wagneris turėjo didelės įta
kos Verdi kūrybai. Verdi kū
rybos lūžis pastebimas jau 
ankstyvesnėse operose ir 
šioje operoje, o ypač ‘Fals- 
tafe’ ir ‘Otelio’.

Pagrindiniai personažai, 
apie kuriuos koncentruojasi 
operos veiksmas: Renato, ka 
raliaus draugas (Brazis), 
Riccardo -- Gustavas III (Wi- 
cick), Amelija -- karaliaus 
mylimoji (Stankaitytė) ir du 
konspiratoriai, besiruošian
tieji nužudyti karalių -- Sa
muelis ir Tomaso (Vaznelis 
ir Nakas).

S. Wicikas yra geras ak
torius, turintis malonaus 
tembro tenoro balsą. Vaidy
biniai ir vokaliniai sugeba 
pabrėžti ir išreikšti drama
tinius operos eigos momen
tus. Išimtinai gerai mokė
damas savo rolę, nors bū
damas svetimšalis, lengvai 
nugalėjo visus lietuviško 
teksto sunkumus. Tiek daug 
pasiaukoti ir tai tik keliems

ANTANAS NAKAS

vaidinimams, kurie vargiai 
ar kada nors galės būti pa
kartoti, gali tik žmogus, ku
riam menas yra viskas. Kal
bėti apie balso grožį galima 
tik tada, kada jis nėra 
izoliuotas. Balsas tampa gra
žus tik tuo atveju, kai jis ne
atskiriamai susilieja minties 
ir jausmo antplūdyje su tam 
tikra vaidybine situacija, ku
rioje reikia išreikšti subty- 
lius išgyvenimus. Taigi rei
kia kalbėti ne apie gražų bal
są, bet apie gražų dainavi
mą. Šias savybes turi Wi- 
cikas. Mūsų operos valdyba 
jį turbūt jau adoptavo, o 
mums palieka tik tuo džiaug
tis ir mokėti jį įvertinti.

Brazis savo vaidmenį 2- 
me ir 3-me spektaklyje atli
ko geriau kaip premjeroje. 
Laisva vaidyba ir graži kan- 
tilėna plaukė be ypatingo 
forsavimo, skambiai ir nuo
taikingai. Vykusiai išryški
no pavydo ir keršto nuotai
kas. Tą patį galima pasaky
ti ir apie Stankaitytę Ameli
jos rolėje. Pirmas spektaklis 
nebuvo pilnai apvaldytas. Ki 
tuose dvejuose spektakliuo
se ji išvystė geresnę vaidy
bą, jautresnę kantileną taip 
kaip pridera mūsų pirmaei
lei solistei. Tik paskutiniame 
akte, savo mylimojo mirties 
akivaizdoje, ar nereikėjo 
prie jo prisiartinti, jį paguos 
ti, o ne stovinėti atokiai 
nuo jo, lyg kažko bijodama. 
Ar jis neturėjo mirti ant jos 
rankų? Baimės, pareigos 
jausmai visvien kam, nusto
ja prasmės, o viską, kaip ga
linga banga, užlieja tik mei
lės šviesa, kurią Sutvėrėjas 
įžiebė į žmonių širdį. Šios si
tuacijos Amelija neišnaudo
jo. Beto, rankų vaidybos 
judesiams priskirti dides
nę reikšmę, nevisada pras
minga.

Hezlit tvirtina, kad akto
riai yra vieninteliai pasauly
je garbingi vaidmainiai. Prie 
jų galima priskirti du kon- 
spiratorius, kurie taikėsi nu
žudyti karalių - Samuelį ir 
Tomaso - J. Vaznelį ir V. 
Naką. Jų vokalinė partija 
pasižymi rečitatyviniais - 
staccato įtarpais. Be to, jie 
stipriai pasireiškė ansamb
liuose, ypač su vyrų chorais.

Oscaro - karaliaus pažo 
partiją premjeroje dainavo 
M. Momkienė, o kituose 
spektakliuose D. Mongirdai- 
tė. Nerūpestingą, žaismingą 
pažo charakterį abi daini
ninkės nuotaikingai išryški
no.

Kitas roles rūpestingai at
liko J. Savrimas, V. Lioren- 
tas ir J. Aleksiūnas.

Beveik visur spektaklių 
premjeros, net ir dideliuose 
teatruose-, kurių materiali
niai ištekliai leidžia turėti 
daugiau repeticijų su an
sambliu, pasižymi vienu ki
tu trūkumu. Mūsų sąlygos 
neleidžia meno vadovams 
patenkinti jų norų, tad ir 
šios operos premjeroje buvo 
jaučiamas solistų, choro ir 
orkestro netikslumų, kurių, 
turbūt, negali paneigti ir pa
tys meno vadovai. Vėles
niuose spektakliuose šie trū
kumai mažėjo. Kalbėti apie 
tobulą spektaklį galima po 
daugelio pastatymų.

Pirmuosius du spektak
lius dirigavo prityręs ope
rų dirigentas V. Marijošius, 
kuris šią operą dirigavo pir
mą kartą ir dėlto supranta
ma, kad dirigavimo proble
mos jam kėlė susirūpinimo.

Atidus partitūros sekiams 
neleido laisviau pasireikš
ti viso ansamblio eigoje, 
tačiau tokiais atvejais, kaip 
Foreman sako, norint būti 
dirigentu reikia atgręžti 
publikai nugarą, nusiteikti 
filosofiškai ir nekreipti dė
mesio kuri duonos riekės 
pusė bus patepta sviestu, 
nes visvien abi pusės bus su
valgytos. Pirmame spektak
lyje dėmesį sklaidė dirigen
to šešėlio judesiai ant kai
riosios sienos pusės, atsira
dę iš orkestro angos sklin
dančios šviesos.

Džiaugiamės jaunojo diri
gento V. Vasaičio debiutu. 
Jis labai rūpestingai ir 
kruopščiai buvo išstudijavęs 
operos partitūrą, dėlto jo di
rigavimas buvo laisvas. 
Svarbiausiai jam pasisekė 
'uždegti’ orkestrą ir visą an
samblį pakilia dvasia. Or
kestro, solistų ir viso an
samblio balsai skambėjo 
sodriai ir pakiliai, sudary
dami šventišką nuotaiką ir 
veikdami klausytojus, kurie 
nepagailėjo jaunam dirigen
tui plojimų. Tenka pasaky
ti, kad tretysis spektaklis bu 
vo pats sėkmingiausias. Di
desnė patirtis, kurios diri
gentas dar neturi, dar ge
riau padės jam vadovauti 
ansambliui ir išmokins kaip 
paukčiui plasnoti ir sklandy
ti sparnais dangaus mėlynė
je ir sugebėti pasakyti žmo
nėms, kurie klausosi muzi
kos, kad grožis gyvena tarp 
mūsų, kad tai nėra vien 
pažadas, kurio reikia sulauk
ti ir pasivyti. Jaunas diri
gentas galėtų tik tėvynėje 
realizuoti savo talentą bei 
svajones, bet ne čia.

Jaunojo režisieriaus T. 
Covvan darbas ir sumanu
mas buvo jaučiamas visuose 
spektakliuose. Bandymas 
realizuoti muzikos ir dra
mos sintezę dalinai pasi
sekė. Pas mus operos pasta
tymuose bereikalo iškyla 
perdidelis nuomonių skirtu
mas tarp meno vadovo ir re
žisieriaus. Dėl to niekas ne
sutinka režisuoti mūsų ope
rų pastatymų.

Abu chormeisteriai A. 
Stephens ir A. Gečas gali gi
liai atsidūsti. Abu jie atli
ko vieną iš vertingiausių 
visame operos pastatyme 
darbų - puikiai paruošė cho
rus, kurių klausomės su pa
sigėrėjimu. Patys choro da
lyviai verti nemažesnės pa
garbos. Jų vienetas kaip 
brangakmuo žėri lietuvių 
operos mozaikinėje veikloje. 
Finalinė mišraus choro par
tija savo skambėjimo gro
žiu, pakilimu ir sceniniu vaiz 
du prilygsta puošniam, dide
liam gėlių bukėtui, kuriuo idėją ir tai leido autorei su 
grožėjosi apie 4.000 asme
nų atsilankiusių pasiklausy
ti šios operos. Jie visi, artė
jant pavasariui prisiminė pa
tarlę: “jeigu turi tu porą 
centų, už vieną duonos nu
sipirk, už kitą sielai hiacin
tų”...

Išradingos dailininko A. 
Valeškos dekoracijos puo
šė kaikuriuos scenovaizdžius 
Gaila tik, kad dėl lėšų stokos 
negalėjo būti realizuoti pla
tesni dailininko užsimojimai. 
Meniškai pavykęs progra
mos viršelis.

FURNITURE 
REFINISHER 

lniniedialt* .opening. mušt be.experi« 
enced in touch-up and relaled func- 
tions of refinishing trade. No travel 
jnvoJved, ExceBenl company benefits. 
Application by appointment only.

CALL MR. MATEJKĄ.

J. C. PENNEY CO. 
5400 Kaiman Parkway, 

Solon, Ohio 
216-248-3520

An Equal Opportumty Employer M /F 
(28-29)

Kunigaikštiškieji 
Juozo Kralikausko

Rougon - Macguartai
JURGIS GLIAUDĄ

dailininkiški potėpiai kolori
to dėlei.

Visuose serijos tomuose 
apstu naujadarų. Tuo išgau
nama archaizmo dvelkmė. 
Tai natūralu, paprasta. Tai 
skirtinga nuo antikinių poe
mų, kur personažai pasižymi 
perdėta eliokvencija. Krali
kauskas pasuko į priešingą 
pusę. Jo herojai drastiškai 
iakoniški. Jų posakiai tary
tum mąstymo žaizdre gruz
dinti prieš leidžiant jiems 
prasiveržti pro lūpas. Toks, 
tikime, buvo šiaurietis, vi
duramžinis nordikas, skir
tingas nuo antikinio grai
ko. ‘Tautvilos’ monologo ir 
dialogų glaustumas nenunei
gia skaitytojo privilegijos 
pro glaustumą regėti platu
mą.

“Lietuvių Enciklopedijo
je” (S. Sužiedėlis) tvirtina- 

nesukėlė ma, kad Mindaugo brolio

Dvidešimties savo roman- 
nų seriją Emile Zola skyrė 
Roųgon-Macųuartų šeimos 
kronikai. Šis ambiciškiau- 
sias literatūrinis projektas 
parbloškia panoramos plo
čiu, personažų gausa, siuže
tų aruodais. Veikalas svai
gina realizmo ir personažu 
romantizavimo mišiniu. Vei
kalo ašis -- Rougon-Mac- 
quartų šeima.

Visą eilę savo romanų 
Alė Rūta apjungė į seriji
nio pobūdžio rėmus. Tai “Di
džiosios meilės” serija. Au
torė nurodė projekto ašį: 
idėjos galia, suvedanti gene
racijas.

Juozas Kralikauskas 
triumfaliai pradėjo mūsų li
teratūroje kunigaikštiškų 
Rougon-Macquartų seriją vi
duramžinėje Lietuvos ert
mėje. Pirmasis romanas 
“Titnago ugnis” i ' 
įtarimų, kad tai yra serijos Dausprungo sūnus, Taut- 
pradžia. Antrasis romanas 
“Mindaugo nužudymas” at
rodė pirmosios knygos tąsa, 
kur sunaudota nuo “Titna
go ugnies” studijų atlikusi 
medžiaga. “Vaišvilkas” ap
jungė knygas į trilogiją. 
Pradėta kalbėti apie “min- 
dauginę trilogiją”. Tai nebu
vo trilogija. Ketvirtasis tos 
serijos tomas “Tautvilą”!

Turime prieš akis mindau- 
ginio genealoginio medžio 
išsišakojimą. Tai jau litera
tūrinio pastato vaizdas. Jei
gu paskiras romanas, no
velė, poema privalo turėti 
architektonikos elementus, 
romanų serija reikalauja sti
liaus ir metodo vientisumo. 
Serija, kaip viduramžinė 
katedra, statoma ilgą laiką 
intriguoja statytojo ištver
me, jo sankaupa ties temos 
specifika, jo atsisukimu nuo 
nūdienos, istoriją paėmus 
savo poieškių objektu.

Esama kurjozų ir kated
rų statyboje, kai epochos 
keičia stilius. Gal gali 
būti kurjozų ir romanų se
rijos statyboje, kai, laikui 
bėgant, kinta vaizdavimo 
metodas, kinta tempera
mentas. Šitomis, tokiomis 
žmogiškomis ‘nuodėmėmis’ 
dažnai buvo pakaltinamas ir 
gigantas Zolh. Alė Rūta iš
vengė tų priekaištų, paėmu
si serijos ašimi abstraktą,

įvairuojančiu temperamen
tu nagrinėti siužetus.

Per visus keturius min- 
dauginės serijos veikalus 
Kralikauskas išlaikė dėsty
mo įtaigumą, scenų drama
tizmą, temperamentingą pa
sakojimą. Tas įprastas ‘isto
rinis epiškumas’, be kurio 
dažnas ir nesuvokia istori
nės temos, Kralikausko bu
vo rūpestingai išrautas iš 
pirmojo serijos romano. 
‘Tautvile’ šios pastangos itin 
ryškios. Monologo metodas 
čia buvo talka nueiti auto
riui jo siekiama linkme. 
Pirmajame tome įsivėlęs į 
mindauginės lietuvių kalbos 
restauraciją, autorius paju
to eventualius tokio ekspe
rimento pavojus. Jis nebe
grįžo prie, eksperimento, bet 
neatsisakė nuo jo visiškai. 
Jis paliko jį dramatizmui ir 
padėties autentiškumui ak
centuoti. Tai matyti "Taut- 
vilos’ tekste. ‘Veizdmi’ (psl. 
137) pareiškia personažas. 
Tokių pareiškimų daug, žo
džių daryba čia yra drąsūs 

vilas, suėjo konfliktan sū 
Treniota, mėgino atimti iš jo 
seną Mindaugo sostinę Ker
navę, buvo užkluptas iš pa
salų ir nužudytas. “Lietuvių 
Enciklopedijos” autorius pa
remia tuos tvirtinimus kro
nikų daviniais ir modernio
mis jų studijomis.

Kralikauskas vadina ro
mano herojų Tautvilą.

Tautvilą atvyko Kerna- 
vėn, kur viešpatauja Trenio
ta, pagal Treniotos kvieti
mą sutarti pasidalinimą pilių 
ir valdų. Norėta sudaryti 
bendrą frontą prieš į Lietu
vos žemes įsibrovusį Vaiš
vilką. Tautvilą, dvidešimt 
šešerius metus gyvenęs Po
locke, seniai tapęs krikščio
nim, labai nutautęs, bet vis 

nepraradęs sentimento gim
tinei, atvyko Kernavėn su 
šešiais savo palydovais rusi- 
nais-polockiečiais.

Šitaip suprastindamas ga
lingo Polocko kunigaikščio 
vizito aplinkybes, Krali
kauskas labai palengvino už 
romano rėmų spėjamos epo
pėjos baigmę. Tikroviškai 
nelengva patikėti, kad į Ker
navę, pas savo dėdės žudiką 
Tautvilą vyktų be apsaugos, 
be garantijų, be įkaitų, kaip 
kad buvo tada įprasta.

Kada Treniota ir Tautvi
lą nesutarė, bepigu buvo 
įmesti Tautvilą į tamšų, 
drėgną Kernavės pilies 
rūsį. Tautvilą, varžovas ir 
pretendentas į Kernavę, ne
turėjo palydovų, apsaugos, 
apsigynimo galimybių. Vi
daus monologo metodu auto
rius atidaro sceną. Siužeto 
finalas yra veikalo pradžia. 
Ir visas veikalas sutelpa 
Tautvilos monologe, išgyve
namame kalėjimo rūsyje. 
Čia fizinės kančios, apmau
das, vizijos, matytų scenų 
atstatymas aitriai liepsno
jančioje atmintyje.

Atmintis praplinta iki vai
kystės dienų, iki meilės, iki 
santuokos reminiscencijų. Šį 
pristatymo metodą autorius 
prisotino temperamento aist 
ra, o dėl taikingojo Taut
vilos sentimentalizmo mes 
lauktumėm, kad jis skirtų 
nelaukto kalinimo laiką mal
doms ir atgailai. Krikščio
nis, nebe neofitas, Tautvilą 
leidžia sunkias, kankinan
čias valanda1? ir dienas rūsy
je skendėdamas atsiminimų 
nirvanoje. Jam, aišku, nebe
egzistuoja kadaise gerbti pa- 

(Nukelta į 6 psl.)
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gonybės dievai. Apie tris
dešimti metų jis gyveno 
krikščionimi. Bet jis neturi 
jokio noro mirties valandą 
šauktis krikščionių Dievo. 
Atrodo, kalinimo laikas pa
lengva rovė jį iš krikščioniš
kosios doktrinos, jaunystės 
dienų sentimentai kilo dva
sioje kartu su pagonybės idi
le. Finalinėje scenoje auto
rius grąžina Tautvilą pago
nybei. “Užgirsk mano bal
są”, šaukiasi Tautvilą, (psl. 
204). Ir regime Tautvilos 
sieloje mirštantį krikščionį, 
atgimstantį pagonį. ‘‘Ir neša 
mane Šyvis link Varutos 
vartų!” virpa jo vizija nyks
tančioje sąmonėje (psl. 205).

Tas vaizdas yra mindau- 
ginės epochos lietuvio mir
ties analizė.

Juk lietuviški, kunigaikš
tiški viduramžiai yra žiauri 
šekspyriškų tragedijų ele
mentų esencija: sąmokslai, 
žudymai, kalinimai, kanki
nimai, kovos tarp brolių dėl 
pilių ir vainiko... Įžengęs į 
šią aplinką su abstraktesne 
valstybės centro idėja Min
daugas neišvengiamai pri
valėjo žūti. Antra vertus, 
tai mūsų beletristai įtikinė
ja, kad Mindaugas turėjęs 
tą, nepagal epochą tikrą, 
valstybės centro idėją. Jis 
ją turėjo tiktai dėlto, kad sa
vo vainiką sutapatino su 
centru. Tai istoriškai tikra. 
Po Mindaugo mirties jo bro
lių, dėdžių, tėvų, brolėnų sa
vitarpinės žudynės labiau 
sužiaurėjo, nes dalybų ob
jektas pasidarė stambesnis, 
svetimųjų kišimasis plates
nis, išmonė kariauti geres
nė.

Šitokiame fone Kralikaus- 
kas pristatė aistrų ir dvyli- 
pumo pilną Vaišvilką. Taut
vilą netoks sudėtingas. Jis 
kasdieniškesnis. Jis, tai 
kasdieniškesnis. Jis, tai au
toriaus nuopelnas, taip pat 
dalinai savo meto produk
tas. Buvęs senojo lietuvių 
tikėjimo išpažinėjas, kaip ir 
•visi kiti epochos lietuviai, 
jis neturėjo teorinės, dialek
tinės medžiagos įsąmoninti 
savo tikėjimą, nei mokėjo jį 
ginti savo dvasioje. Krikš
čionybė sutiko jį rafinuo
tos, susigulėjusios teorijos 
jėga. Jis atsidavė naujam 
tikėjimui lengvai, gal būt no
riai, kaip noriai įjunkia į 
turtingesnės buities aplin
ką. Visą gyvenimą pralei
dęs svetimijoje, pelnęs ten 
garbę ir respektą, jis grįž
ta tėviškėn kaip tipingas 
modernus emigrantas, pil
nas sentimentalių atsimini
mų, besidžiaugdamas vos at
pažįstamu peizažu. Jo jau
nystės meto sentimentai nė
ra nė konkretizuoti, bet už
silikę pasąmonėje, tiek bran
gūs, kad lengvina mirties 
siaubą. Autorius nori, .kad 
tokį anos epochos produktą 
mos priimtumėm.

Sandūroje su pagoniu Tre 
niota Tautvilą atrodo savo
tišku renegatu, atkritėliu, 
nuo tikrų dievų nusisuku
siu tautos atplaiša, priešu 
polockiečiu. Šia prielaida, 
kaip ir Vaišvilke, Kralikaus- 
kas įspūdingai žaidžia, jos 
nepertempdamas iki stai
gaus konflikto. Tautvilos pa

syvumas ir Treniotos apdai
rus sumanumas suformuoja 
skaitlingų dialogų bazę. Tre
niota aklai tiki kalovijo ga
lia. Tautvilą įgyvena seno
vės dievų netekimą. “Sve
tur tuščiai gyvenai”, (psl. 
107) priekaištauja jam sąži
nė. Atgailos slėgimas naiki
na jo iniciatyvą derybose 
su Treniota. Pilnas savo 
pasaulėjautos tvirtumo Tre
niota yra tikras anos epo
chos valdovo portretas.

Sentimentas tėviškės idi
lei Tautviloje sutriuškina ir 
padėties tikrovės suvokimą. 
Polocko metai nejučiomis 
susmunka ties Kernavės 
apylinkių vaizdais. Tad, toks 
nekaringas, sentimentalus, 
be iniciatyvos, aimanų ir 
atodūsių pilnas Mindaugo 
brolėnas, nelygiaverčiu var
žovu būdamas, atvyko į stip
raus savo pasaulėjauta val
dovo Treniotos pilį. Ne Taut 
vilai čia galinėtis su Trenio
ta dėl sostapilės vainiko! 
Kralikauskas įvedė į mūsų 
istorinę heroiką čechoviško 
liguistumo asmenį. ‘Vyšnių 
sodo’ ir ‘Dėdės Vanios’ me
lancholiški akordai skamba 
viduramžinėje tragikoje. 
Gal mūsų istorijoje Taut
vilą buvo “atliekamas žmo
gus”, "nereikalingas žmo
gus”, kaip literatūra pava
dino švelnius, jautrius ir pa
syvius Antano Čechovo he
rojus?

Nuo pirmojo knygos pus
lapio autorius įmetė Taut
vilą į kalėjimo rūsį. Jis leido 
Tautvilai rūsyje aimanoti, 
verkšlenti, bailiai klausy
tis, kaip vandens lašai, 
‘klapt klapt, lašt, lašt!’ bar
bena tamsoje. Statikos- su
kaustytas Tautvilą per visą 
tomą nesustabdo monologo, 
jo periperijose atgaivinda
mas dialogus ir scenas, vis
ką plusąuamperfectum erd
vėje. Kurjoziška, kad lyg 
anglosaksiškos vardų trum
pinimo mados paveiktas 
Tautvilą (psl. 77) savo myli
mą dėdę Mindaugą vadi
na ‘Mindų’...

Tautvilos monologas vieš
patauja puslapiuose kaip ir 
neįleisdamas juosna auto
riaus iniciatyvos. Autoriui 
lieka pareiga registruoti 
meditacijų bei reminiscenci
jų zenitus ir nadirus, tipo 
grafiškai didinant ar maži
nant teksto raides. Tas šrif
tinis ekstremizmas vykusiai, 
partitūriškai, vizualiai siū
buoja tekste. Forte pasažai 
išsiveržia iš moderato tona
cijų, autoriaus frazių staka- 
tai, savotiškas kapotumas, 
netgi savo tembrus įgavę 
žodžiai, varo pasimetusį skai 
tytoją stengtis suvokti dva
sinį Tautvilos vidų.

Lyg rožinį pamaldžiubse 
pirštuose skaitytojas vars
to reljefiškus, tačiau ir pasi
kartojančius Tautvilos išpa
žinties pasažus. Čia jau žūt
būtinai reikalingas Krali- 
kausko žodžio archaišku
mas, išradingai imituojąs 
archaiškumą posakis, epite
tas, net sultingas (bet ar
chaiškas!) nukeiksnojimas. 
Tai' nėra surogatas, kuriąs 
iliuziją. Tuo metodu auto
rius išgauna vykusį scenos 
koloritą.

Treniota tolygus Tautvilai 
centrinis veikalo persona-

FILATELIJOS KAMPELIS
(4) ANTANAS BERNOTAS

JAV išleido šiuos naujus 
pašto ženklus: 1. Kovo 11 d. 
--10 centų Amerikos Užsie
nio Karų Veteranų Sąjun
gos 75 metų sukakčiai pa
minėti. Piešinys: raidės 
VFW, veteranų simbolis ir 
įrašai.

liškus pašto ženklus arba 
specialiai salai skirtus ženk
lus su jos herbu (trys kojos). 
Čia dedame pusės peno p. 
ženklą su Castletown vaiz
du iš naujos 16 p.ž. serijos.

2. Kovo 26 d. --10 c. poetui 
Robertui Frost pagerbti.

Robert Lee Frost (1875- 
1963) gimė San Francisce, 
bet jau vaikystėje persi
kėlė į Naująją Angliją. Mo
kėsi Dartmouth kolegijoje 
ir Harwardo universitete. 
Kurį laiką ūkininkavo, vė
liau mokė įvairiose mokyk
lose ir Amherst kolegijo
je. Nuo 1936 m. Harvardo 
universiteto literatūros pro
fesorius. Rašė eiles daugiau
sia iš Naujosios Anglijos 
gyvenimo. Pradedant 1924 
m. gavo net 4 Pullitzerio 
literatūros premijas. Pirmo
ji po poezijos knyga “A 
Boy’s Will” išėjo 1913 m. Iš
leido viso 11 poezijos rinki
nių.

♦ **

ISLE OF MAN (Anglijos 
sala Airių jūroje tarp Ang
lijos ir Airijos) pradėjo leis
ti pašto ženklus savo vardu. 
Sala iki šiol naudojo ang-

Isle of Man sala su prie 
jos priskirta Calf of Man sa
lele apima 221 kv. mylią. Sa
la kalvota, stačiais krantais, 
apaugusi gražiais miškais. 
Gyventojai verčiasi žemės 
ūkiu, gyvulininkyste ir žve
jyba. Dėl švelnaus klimato, 
saloje auga net subtropinių 
augalų. Randama metalų ir 
mineralų. Senovėje sala (dar 
vadinama Monapia ir Mona) 
buvo apgyventa keltų gimi
nių, nuo IX amž. buvo valdo
ma skandinavų, nuo XIII 
amž. priklausė Škotijai, o 
1346 m. perėjo Anglijos ži
nion. Dalis gyventojų dar 
vis tebemoka savo senovinę 
Manx kalbą. Sala turi savi
valdos teises, Anglija skiria 
ten tik gubernatorių. Salos 
sostinė yra Douglas miestas. 
Kiti didesni miestai yra Cast 
letovvn (kuris p. ženkle pa
rodytas, apie 2000 gyv.), 
Ramsey ir Peel. Viso saloje 
gyvena apie 50.000 gyven
tojų.

***
SOVIETŲ SĄJUNGĄ iš

leido 4 pašto ženklų "turis
tinę” seriją su Pabaltijo kraš 
tų įdomesniais pastatais: Tai 
lino rotuše Estijoje, Rygos 
koncertų sale Latvijoje ir su 
Trakų pilimi Lietuvoje.

nuolyne, vėliau Nėaaolio uni 
versitete, o paskui Paryžiu
je. 1248 m. įstojo Koelne į 
aukštąją mokyklą (Studium 
generale). Vėliau profesoria
vo Paryžiuje, tai Italijoje. 
Popiežiai jam siūlė aukš
tas bažnytines pareigas, bet 
jis nuo visų atsisakė, pasi
likdamas tik paprastu domi
ninkonų vienuoliu. Savo 
gyvenime pagrindinai išstu
dijavo Aristotelį, šv. Rašto 
pranašus, apaštalų laiškus, 
suderindamas jų mokslus į 
vieną visumą. Jo parašyti 
raštai laikomi katalikų baž
nyčios pagrindu. Mirė pake
liui į bažnytinį suvažiavimą 
Lyone. Popiežius Jonas 
XXII 1323 m. jį kanoniza
vo. Jo šventė kovo 7 d. - 
Lietuviškai M. Daukša yra 
išvertęs jo himną ‘Adore to 
devote’, kuris buvo įdėtas 
pirmykščiame Ledesmos ka
tekizme, o vysk. Reinys pa
rašė apie jį knygą.

BEGINNERS
Light factory work.

2nd Shift 
Call 216-942-8060 

Betvveen 10 a. m. arui noon only.
<26-321

WANTF.D AT ONCE 
EXPER1ENCED CONSTRUCT1ON 

HELP 
DIRT FOREMAN 

BRIDGE CARPENTER FOREMA5 
AND 

ESTIMATOR ENGINEER 
Experienced in heavy sewer work 
Pennanent positions for ęualified 
men.

Apply, call or write 
ROGER J. AU & SON 1NC.

P. O. Box 1488 
Mansfield, Ohio 44901 

419'-529-32 13
(26-32 >

žas. Kralikauskas centre pa
statė pasyvų herojų. .Stati
kos siužetas pasiėmė statinį 
herojų. Todėl, gal būt, nes 
netekome puikių Treniotos 
gyvenimo aksesuarų vaizdo. 
Gal būt tada romanas per
augtų į Walter Scoto tradici
ją. Dabar romanas pateko į 
čechovišką sceną. Ar Taut
vilą nėra mūsų epochos 
žmogus patekęs į viduram
žinę Kernavę? Ar tai prie
kaištas autoriui? Toli gražu 
netaip. Juk ir princą Hamle
tą mūsų amžius gali adop- 
tuoti ir vadinti savuoju...

Kunigaikštiškieji mūsų 
viduramžių Rougon-Mac- 
ąuartai yra vienas iš įdo
miausių reiškinių lietuvių 
literatūroje. Ką darys auto
rius, davęs Tautvilą? Min
daugas, Vaišvilkas, Trenio
ta, Tautvilą... galerija tipų, 
lietuviškų viduramžių rene
sansas, pagrindinių stulpų 
pastatymas katedros kons
trukcijoje. Autorius sujun
gė tuos veikalus į seriją. 
Jie paskiri, autonomiški. 
Ateitis, tačiau, laikys juos 
vienuma, laikys juos monu
mentu.

Juozas Kralikauskas 
- Tautvilą. Lietuviš
kosios knygos klubo 
leidinys 1973 m. 205 
psl. Kaina 4 dol. 
Dail. Ados Korsakai- 
tės-Sutkuvienės vir
šelis ir aplankas.

WANTED AT ONCE 
I1XPERIENCED

TOOL ROOM CUTTEtt 
GRINDEKS

Muši havr good mechanienl aplilude 
For Ist AND 2nd SHIFT 
CAKLTON MACHIN'E 

TOOL CO.
30u() SPRING GROVF. AVĖ. 

(Camp Wa*hington Areni 
CINCINNATI, OHIO 4522 5 

An Eciual Opportunilv F.mplover 
(28-321

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

Čia duodame 4 kapeikų 
pašto ženklą su Trakų pi
limi. Greta rusiškų įrašų yra 
ir lietuviškai įrašyta: ‘LTSR 
- TRAKŲ PILIS’. Trakų pi-, 
lis parodyta tokia, kaip ji at
rodo rekonstruota, kokia ji 
buvo Vytauto Didžiojo lai
kais. Ne visa pilis atsta
tyta, tik jos dalis. Tačiau 
vaizde labai pasigendame 
taip mums familiaraus Gal
vės ežero, kurio saloje ji ir 
stovi.

***
V. VOKIETIJA išleido 40 

pfenigių pašto ženklą pa
gerbti šv. Tomui Akvinie- 
čiui, sukakus 700 metų nuo 
jo mirties.

Šv. Tomas Aąuinas - Ak- 
vinietis (1225 - 1274) gimė 
kilmingoje lombardų šeimo
je, valdžiusioje Aquiną. Jis, 
šalia šv. Augustino, yra pats 
žymiausias scholastikas ir 
Bažnyčios Mokslų Daktaras. 
Mokėsi Montecassino vie-

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

PORTA-TOOLS
NEEDS 

JOURNEYMEN-
MACHIN1STS

Porta-Tools, Houston’s No. I oil 
palch growth compnny. needs all- 
around production Machinists. 
Top area wa«es, paid benefits, 
plenly of overlime, »nd an appor- 
pleDty of overlime, and an oppor- 
compnny.

For inforination call collect 
if you are qualified, 

713-4624333, C. R. Sherer, 
5121 Steadniont.

Ilouston, Texas 77040. 
Porta-Tools is:

An L'ąunl Opporlunity Employer 
(28-34)

Los Angeles
TRADICINIS BALIUS

Balandžio 27 d. 8 v.v. 
Los Angeles skautų stovyk
lavietės komitetas rengia 
tradicini Pavasario balių, vie 
name iš puošniausių Los An
geles miesto restoranų -- 
Castaway (1250 Harvard 
Rd. Burbank). Sis restora
nas mėgiamas ne vien tik 
amerikiečių, bet ir lietuvių, 
kurie buvo pernai skautų 
baliuje. Be ne vien salė ir 
puikus vaizdas duoda nuo
taiką. Šių metų nuotaikin
gą baliaus programą išpil
dys jaunos skautukės: I. Bu- 
Žėnaitė, V. Irlikytė, R. Pa- 
vasarytė, I. Reivydaitė ir O. 
Šepikaitė. Jas ruošia ir 
joms akompanuoja visiems 
gerai pažįstamas ir visų mė
giamas solistas A. Pavasa
ris. Šokiams gros Latvalos 
orkestras, kuris moka pri
sitaikyti ir prie jaunimo ir 
prie senimo.

Visas baliaus pelnas eis 
stovyklavietės paskutiniems 
įrengimams ir likusioms 
skoloms padengti.
Bilietus užsisakyti iš ankst- 
to pas: S. Abelkienę tel.: 
714-523-2066, D. Navickienę 
464-4790, G. Venskienę 451- 
2479, J. Ugianskienę 789- 
1347, B. Dabšienę 665-4303, 
V. Gedgaudienę 805-259- 
0258. V. Iri.

DIRVAI 
AUKOJO

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

M. Smelstorius. Euclid . .$5.00 
H. Gavorskas, Maracay .. 7.00 
VI. Venckus, Maracay .. 2.00 
S. Jankauskaš, Toledo .. 7.00 
Eric Unger. E. Cleveland 7.00 
V. Janulevičius, Cleveland 2.00 
Grandinėlė, Cleveland ..15.00
F. Navickas, Cleveland .. 5.00 
Pr. Karalius. Cleve., Hts. 7.00 
V. Lukavičius, Cleveland 2.00 
A. Kiršonis, Raneho

Palos Verdes.................  7.00
J. Šiaučiūnas. Cleveland 2.00
G. Juškėnaš, Cleveland .. 5.00 
S. Kuzmickas, Chicago .. 2.00 
V. Kazakevičius. Maspeth 2.00 
A. Mal tus. Chesterland .. 7.00
K. Krulikas.

Richmond Hill .............. 7.00
J. Gaižutis, Detroit .......... 7.00
J. Šidagis, Detroit .......... 2.00
J. Černius. Claremont .. 2.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

Parduodamas namas Eu- 
clide. 4 miegamųjų, naujai 
atremontuotas, dvigubas ga 
ražas, labai didelis sklypas. 
Parduoda savininkas. Skam
binkite: 481-0400.

EKSKURSIJOS I LIETUVA 1974 METAIS
Gautos 4 papildomos grupės. Skubėkite registruotis.

American Travri Servlce Biuras Šiais metais yra suornanlzavys 10 gru
pinių kelionių | Lietuvą. Tai yra kelionių biuras, kuris pirmasis pradėjo 
organizuoti iiaa ekskursijas Ir turi dideli patyrimų šioje srityje. KIEKVIENĄ 
GRUPĘ LYDĖS PATYRUS KELIONIŲ PALYDOVAS.

VISOS GRUPES LIETUVOJE PRALEIS S DIENAS (I dienų Kaune) 
DATOS YRA SEKANČIOS:

BIRŽELIO MĖN. 11 D. 
BIRŽELIO MEN. 17 D. 
BIRŽELIO MĖN. 27 D. 
LIEPOS MEN. 8 D. 
LIEPOS MEN 23 D-

LIEPOS MĖN. 31 D.

RUGP10CIO MEN. 4 D.

RUOŠĖJO MEN. 1 D.

SPALIO MEN. 2 D.

— CHICAGO — UŽPILDYTA
— CHICAGO — NEW YORK — UŽPILDYTA
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų
— CHICAGČ — NEW YORK — UŽPILDYTA
— CHICAGO — 15 dienų
sustoja Romoįo
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 
sustoja Romoje
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 
sustoja Helsinki
— CHICAOO — NEW YORK — 15 dienų — 
arba 20 dienų, sustoja Romoje
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 
sustoja Helsinki

KELIONIŲ KAINOS BUS PASKELBTOS ARTIMOJE ATEITYJE.

Taipgi mUsų biuras organizuoja kelione* j Havajus — vienų 4. m. rugplOtlo 
mAnesj, kitų vasario ndneaj IS78 m. Patariama registruotis dabar.

DĖL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
#727 South Western Avenue

ChiMgo, llllnol* 60643 Tel. (312) 238-9787
Norintiems atsikviesti gimines H Lietuvos sudarome reikalingus Hkvletlmo 
dokumentus. Taip pat telkiame informacijas kelionių reikalais pu visų Ame 
rikų ir kitu* pasaulio kraitus, parduodame bilietus, pampiname viza* — 
be jokio papildomo mokeodia.



CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

• Rekolekcijos abiejose 
lietuvių parapijoje prasidė
jo Verbų sekmadienį ir tęsis 
visų Didžiąją savaitę. Šv. 
Jurgio bažnyčioje jas pra
ves iš Washingtono atvykęs 
Tėv. dr. T. žiūraitis, domi
ninkonas, o Nauj. parapijos 
bažnyčioje iš Chicagos kun. 
G. Kijauskas, jėzuitų pro- 
vinciolas,

• Didžiosios Savaitės pa
maldų tvarka šv. Jurgio 
bažnyčioje pirmadienį, ant- 
tradienį ir trečiadienį misi
jų pamaldos ir pamokslai 
7:00 vakaro. Trumpas pa
mokslas 9 vai. mišių metu. 
Misijas praveda kun. dr. 
Tomas žiūraitis, O. P.

Didįjį Ketvirtadienį šv. 
Mišios 8 vai. ryto, negalin
tiems dalyvauti vakare. Iš
kilmingos Mišios su pa
mokslu ir procesija 7:00 
vakaro.

Didįjį Penktadienį 2 vai. 
p. p. angliški Kryžiaus Ke
liai. Vakaro 7:00 skaitymai 
iškilmingas šv. Kryžiaus 
garbinimas ir Komunija.

Didįjį šeštadienį, 2:00 v. 
velykinis valgių laiminimas. 
Septintą vai. vakaro, švie
sos ir Krikšto Atgimimo 
apeigos, šv. Mišios, Komu
nija.

Velykų Sekmadienį, šeštą 
valandą ryto REZUREKCI- 
JA —- Prisikėlimo apeigos 
ir iškilmingos šv. Mišios. 
Giedos Čiurlionio Ansamb
lis. Taip pat mišios ir 8, 9, 
10:30 ir 12 vai.

Išpažintį galima atlikti 
kiekvieno ryto pamaldų me
tu ir kiekvieną vakarą po 
pamokslo. Didįjį šeštadie
nį — TIKTAI tarp 3 ir 5:30 
vai. p. p. šeštadienio vakare 
išpažinčių nebus klausoma.

Šokis nežino amžiaus ribų. Grandinėlės koncerte šalia 
pačių vyriausių, šoks ir patys jauniausi. Nuotraukoje 
jaunosios šokėjos L. Palubinskaitė, R. Motiejūnaitė , L. 
Žiedonytė repetuoja naują šokį. Mokytoja - T. Stasaitė - 
Schaser.

Grandinėlės koncertas, dalyvaujant Aldonai Stempužie- 
nei ir Linui Stempužiui, įvyksta balandžio 28 d. 3:00 vai. p.p. 
Cuy. Community College Teatre, 2900 Community College 
Avė., Cleveland. Bilietai - pas šokėjus, jų tėvus, L.A. 
Sagius:kk2-867k.

JAUNO PIANISTO VYTAUTO 
SMETONOS KONCERTAS

šeštadienį, balandžio 6 d. 
Wilioughby Schooi of Fine 
Arts jaunas pianistas Vy
tautas Julius Smetona davė 
pilną (pirmą kartą) rečitalį. 
Programoje buvo Bacho, 
Toccata D major, Beetho- 
veno Sonata AJ Minor op. 
26, Stravinskio Petruška ir 
Chopino sonata B minor op. 
58.

Programos išpildymas pa
rodė, kad nežiūrint savo 
jaunumo, Vytautas Smeto
na yra pilnai subrendęs

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus.

Automatine, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistemai.

★

Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 
naujoms statyboms, priestatams ir 

remontui.
★

Už reguliarius taupymo indėlius 
mokama 5^^

Už terminuotus taupymo pažymėjimus 
mokama < — 7^ r

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $20,000.

•Išduodami kelionių čekiai, orderiai, priimami mokes
čių įmokėjimai, elektros, dujų ir telefono sąskaitos, 

parduodami JAV bonai.
★

Phširiaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland, Ohio 44119 
6742 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44112 
14406 Cedar Rd„ University Hts., Ohio 44121

★

DARBO VALANDOS
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:30 iki 
4:00 • Penktadienį 9:30 iki 6:.00 • .šeštadienį 
9:30 iki 2:30 • Pirmadienį uždaryta. • Pagrin

dinė įstaiga E. 185 St. atidaryta iki 2:30.

DIRVA

rimtas pianistas, kuris ne
ieško efektų, bet stengiasi 
perduoti gryną muziką, 
tiksliai įsijausdamas į mu
ziko stilių ir turinį.

Gal dėl to Beethoveno so
nata buvo perduota kiek 
santūriai. Stavinskio Pet
ruška yra techniškai vienas 
iš sunkiausių pianino litera
tūros kūrinių. Smetona Pet- 
ruškoje ir ypatingai Chope- 
no sonatos finale puikiai 
pademonstravo kad jis pri
klauso prie nedaugelio jau
nių pianistų pasiekusį aukš
čiausio pianino virtuositeto 
lygio. Sunkiausia programa 
buvo išpildyta be jokiu sun
kumu su visomis techniš
komis priemonėmis, pajung
toms muzikinei interpreta
cijai.

Gausi publika (virš 200 
asmenų) sukėlė pianistui 
tikras ovacijas.

Vytautas Smetona turi 
visus davinius amžiaus (19 
m.) iškilti į pasaulio pianis
tu viršūnes. Linkime jam 
laimės sunkiame karjeros 
kelyje. Deja, pasisekimas 
priklauso ne tiek nuo to kiek 
pianistas yra objektyviai 
vertas, bet nuo visuomenė
je pasklydusios nuomonės. 

Aišku reikia būti geru, 
bet pelnyti pripažinimą rei
kia propogandos priemonių, 
galimybių koncertuoti, spe
cialaus kritikų palankumo 
ir t.t;

Ne veiksniai daugiau 
reiškia nei pianisto obsoliu- 
tinės vertybės. Kai kurių 
tautybių menininkai turi 
ypatingai palankias sąlygas 
pasireikšti ir pragarsėti, 
kurios sunkiai prieinamos

jaunam lietuviui. Mūsų vi
suomene gali čia daug pa
dėti ruošdama mūsų gabiam 
jaunimui koncertus ir lan
kydama juos. (an)

BAIGĖ MOKSLUS
• Marytė Lazdinienė- 

Gruzdy tė baigė Wright 
Statė universitetą Daytone, 
gaudama Bachelor of Arts 
iš istorijos.

• Giedrius K. Lazdinis š. 
m. kovo mėn. 15 d. baigė 
Cleveland Statė Universite
tą gaudamas Bachelor of 
Arts iš Political Science. 
Giedrius tęs mokslą toliau.

• Pavasariniam baliui, 
ruošiamam ALIAS ir OLGD 
balandžio 20 dieną yra nu
matytas ribotas skaičius — 
nedaugiau kaip 200 dalyvių. 
Dar yra apie 40 laisvų vie
tų, Norintieji vietas rezer
vuoti gali kreiptis pas: Dr. 
D. Degėsį — 451-4969, Inž. 
J. P. Nasvytj — 944-8536, 
Tnž. B. Steponį — 845-6740, 
Dr. J. Stankaitį — 531-0040. 
Kaina $15.00 asmeniui.

• EUGENIJA JAKULIE- 
NĖ ir Ada Kazlienė su duk
rele Nora išskrido atostogų 
į Floridą, Sarasotos pajūrį. 
Visiems draugams, Velykų 
švenčių proga, siunčia ge
riausius linkėjimus.

• LB Clevelando apylin
kės susirinkime š. m. kovo 
31 d. buvo išrinkta nauja 
valdyba: Jurgis Malskis, 
Pranas Karalius, Stasys 
Astrauskas, Bronius Gražu
lis, Algis Rukšėnas, Juozas 
Žilionis ir Audronė Banio
nytė. Kontrolės komisijon: 
Z. Tarutis, V. Knistautas ir 
J. Kaklauskas.

• Lietuvių Namų valgyk
la pradės veikti š. m. balan
džio 19 d.

IEŠKO BUTO

Lietuvis jaunuolis ieško 
mažo buto rytinėje Cleve
lando apylinkėje be baldų. 
Telefonuoti vakarais 5:45— 
6:30 ir po 10 vai. iki 11 vai. 
531-8677.

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

• Perkant, ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Reaity, 31715 
Vine St.„ Willowick. Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

CLEVELANDO P1REH6IMIĮ 
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

BALANDŽIO 2C D. Pavasari
nis balius. Rengia Liet. Inž. ir 
Architektų S-gos Clevelando sk. 
ir Ohio Liet, Gydytojų D-ja Lie
tuvių Namuose. Pradžia 7:30 v.
BALANDŽIO 21 D. 6 v.v. Lietu

vių Namuose rašyt.-dramaturgąs 
Alg. Landsbergis skaitys savo kū
rinius. Rengia LB kultūrinių vaka
ronių rengimo komisija.

BALANDŽIO 28 D. Grandinė
lės pasirodymas CCC Teatre.

GEGUŽES 4 D. A. Kairio dra
ma iš 1941 m. sukilimo. Nauj.pa- 
rapijos salėje.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East 1 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRA DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

Nr. 28 — 7

PAPILDOMI EKSKURSUI 
Į UETOĮ

GEGUŽES 16 D.
Išvyksta iš BOSTONO — NEW YORKO

KAINA $868.00

Kelionės planas: Maskva 2 dienos, Vilnius 5 
dienos, Leningradas 4 dienos, Maskva 2 d.

Vasaros grupės yra išparduotos, pasinaudo
kite pigesne priešsezonine kaina.

Kas norėtą su šia grupe vykti, prašome re
gistruotis ne vėliau kaip iki balandžio 20 d.

TRAKS-AMTIC TIMVEL SERVO
393 West Broadway, P. O. Box 116 

South Boston, Mass. 02127 
Tel. (617) 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė

GEGUŽES 12 D. Šv. Jurgio pa
rapijoje pietūs klebonui kun. B. 
Ivanauskui pagerbti.

GEGUŽĖS 12 D. Skulptoriaus 
P. Baltuonio kūrinių paroda 
Europa Travel Service salėje. 
Rengia Korp. Giedra,

GEGUŽĖS 12 D. LB Ohio apy
gardos atstovų suvažiavimas Lie
tuvių Namuose.

GEGUŽĖS 18 D. Ramovėnų va
karonė Lietuvių Namuose.

GEGUŽĖS 19 D. Motinos* die
nos minėjimas. Rengia šaulių 
kuopos moterų sekcija Lietuvių 
Namuose. Pradžia 4 vai. p.p.

GEGUŽES 26 D. Naujosios pa
rapijos klebono kun. J. Angelaičio 
jubiliejus.

BIRŽELIO 2 D. Šv. Kazimie
ro lituanistinės mokyklos moks
lo metų užbaigimas.

BIRŽELIO 23 D, Pensininkų 
klubo Joninės.

BIRŽELIO 30 D. Kar. Juoza
pavičiaus šaulių kuopos geguži
nė.

RUGSĖJO 7 D. Birutiečių pa
rengimas.

SPALIO 5 D. šeštasis abiturien
tų pristatymo balius Liėt, Namuo
se.

SPALIO 12 D. Dirvos balius 
Lietuvių Namų salėje.

SPALIO 26 D. BALFo sukaktu
vinis balius Liet. Namuose.

LAPKRIČIO 23 D. Lietuvos 
kariuomenės šventės minėji
mas. Rengia LVS Ramovė.

TOOL MAKERS
We are seeking

3 joumeymen or eąuivalent 
tool makers

Mušt have job shop experience and 
able to sėt up work from blue prints 
& elose tolerance.
As a rnanufacturer of special mi>* 
chines and details, we offer top 
wagea, fringe benefits, and averaging 
55 hours per week. Recently-built new 
and modern plant, we are Jocated in 
a small industrial community iri 
northern Michigan with an cxcep- 
tional schooi syslem. If interested 
picose contact:

REEVES MACHINE
& TOOL CO.

2525 E. Griffin Rd.
West Branch, Mieli. 48661

Phone (517) 345-1592 
(26-28)

DIRVOS NOVELĖS 
1974 M. KONKURSAS

Rankraščius įteikti iki 
1974 m. birželio 15 d.

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1974 metų 
birželio 15 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS ' SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus- pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 500- dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę , be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama j ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PARAMA MOSI| 
SPAUSTUVEI
ATNAUJINTI

Naujai įsigytos rinkimo 
mašinos skolos išmokėjimui 
aukų atsiuntė:

• Kun. B. Ivanauskas, šv. 
Jurgio parapijos Clevelande 
klebonas, įteikdamas 100 
dol. auką palinkėjo, kad 
greičiau būtų surinkta rei
kalinga suma mašinėlės sko
lai padengti.

• A. ir L. Sagiai, Gran
dinėlės tautinių šokių vado
vai, įteikė 15 dol.

• VI. Skirmurttas, Keno- 
shoj, Wis., atsiuntė 10 dol.

• ALT S-gos Los Angeles 
skyrius iš parengimo gauto 
pelno paskyrė 40 dol., ku
riuos atsiuntė per pirm. inž. 
A. Mažeiką.

Mylimam vyrui

A. A.

JULIUI RADUI

mirus, žmoną REGINĄ, dukrą ir sū

nus, gimines ir artimuosius giliai už

jaučiame ir kartu liūdime

St. ir M. Mickevičius 
Ad. ir E. Mickevičius 
St. ir E. Mickus
T. ir M. Mickus

DR. LEONARDUI PLECHAVIČIUI

mirus, jo seseris ELENĄ LEGECKIENĘ ir

PRANĘ BALANDIENĘ bei jų šeimas nuo

širdžiai užjaučia

A t A

A. A.
DR. LEONARDUI PLECHAVIČIUI 
mirus, jo žmonai SOFIJAI PLECHAVIČIE- 
NEI, sūnui IGNUI su šeima, dukrai GRA
ŽINAI su šeima ir seserims PRANEI BA- 
LANDIENEI ir ELENAI LEGECKIENEI 
su šeimomis reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime

Nuliūdę:
vyras 
duktė 
sūnus 
broli.*/

Mielai

Visiems aukotojams, pri- 
sidėjusiems auka padėti 
mums išmokėti skolą už įsi
gytą naują rinkimo mašinė
lę nuoširdžiai dėkojame.

Mašinėlė su visais prie
dais mums kainavo 8,219.15 
dol. Iki šiam laikui Dirvos 
rėmėjai suaukojo 6,948.65 |P- Jurkūnų užuojautoje bu

vo klaidingai atspausdinta 
Valės Jokubauskienės pa
vardė. Atsiprašome ir užuo
jautą ištaisę kartojame.

dol. Dar lieka mokėti — 
1,270.50 dol. Būsime dėkin
gi skaitytojams, jei ir ne
didele auka padės mums šią 
skolą išmokėti. Ačiū.

• Jonas švedas, iš Eliza- 
beth, N. J., įstojo į Vilties 
draugiją su 10 dol. įnašu. 
Sveikiname naująjį vilti- 
ninką.

• Gerardas Juškėnas, Cle
velande, atsiuntė papildo
mai auką 5 dol. pašto išlai
doms, nes tarifas pabrango. 
Ačiū.

• ALT Rochesterio sky
riaus valdyba per savo 
pirm. J. Jurkų atsiuntė 15 
dol. auką Dirvai paremti ir 
dėkoja už parodytą didelį

Joana ir Steponas 
K ę s g a i 1 o s

Dalia ir Jaunius 
G i 1 v y d ž i a i
Dana ir Romas 
Sakalai 

dėmesį Rochesteriui, įde
dant pirmame puslapy Va
sario 16 minėjimo aprašy
mą. Ačiū.

• Vladas Būtėnas, dėl sa
vo žmonos pusseserės adv. 
N. Vienožinskaitės - čepul- 
kauskienės mirties ir laido
tuvių, šią savaitę savo skil
tį ”7 Dienos Čikagoje” ne
galėjo paruošti.

Mūsų bendradarbiui reiš
kiame užuojautą.

• Dirvoje praeitame nr.

PADĖKIM 
BRAŽINSKAMS!

šiemet sueina 50 metų 
nuo Turkijos respublikos, 
kai jai pradžią davė garsu
sis Mustafa Kernai Ata- 
turk’as. To penkiasdešimt
mečio proga Turkijoje skel
biama įvairios amnestijos.

Taigi, dabar yra geriau
sia proga viso pasaulio lie
tuviams prašyti amnestijos 
Turkijoje jau kelinti metai 
be teismo kalinamiems lie
tuviams Pranui Bražinskui 
ir jo sūnui Algirdui Bra
žinskui. Amnestijos prašy
mui pritaria ir Amerikos 
Lietuvių Taryba, atsišauki
mu pasiūliusi telegramas ir 
laiškus rašyti, siųsti:

President of the Turkish 
Republic, His Excellency 
Fahri Koruturk, Ankara, 
Turkey.

Ministry of Justice, His 
Excellency Sevket Kazan, 
Ankara, Turkey.

Bražinskai jiems amnes
tijos prašančius laiškus siū
lo rašyti, be minėtų, dar: 
Ministeriui pirmininkui Bu- 
lent Ecevit, Premjero pava
duotojui Erbakan.

Alg. Gustaitis

• JAV Kongreso atstovo
Edward Denvinski pagerbi
mas įvyks š. m. gegužės 
mėn. 5 d. 6 vai. vak. Jauni
mo Centre. Organizacijos ir

PADĖKA

A. A.
STASĖ RUŠKYTė VAITKIENĖ 

(VAITKEVIČIENĖ),
gimusi 1918 rugsėjo 17, Sasnavos miest.. Marijampolės 
apskr. Mirė 1974 sausio 25 d. Stratford, Conn.

Iškeliavus žmonai, motinai, močiutei, seseriai am
žinybėn, sakome ačiū visiems, kurie lankė ją asmeniškai 
ar laiškais jos sunkios ir ilgos ligos metu.

Dėkojame • visiems už užprašytas Mišias, už aukas 
Lietuvių Fondui ir Kultūros Židiniui, įamžinant jos 
vardą. Ačiū už gėles ir pareikštą užuojautą asmeniškai, 
spaudoje ar laiškais.

Dėkingi esame Waterburio Šv. Juozapo parapijos 
klebonui kun. Jurgiui Vilčiauskui, kun. J. Ruokiui ir 
kun. Balčiūnui už atnašautas Mišias.

Nuoširdi padėka muzikui Jurgiui Petkaičiui už pa
lydėjimą vargonais, poniai Irenai Petkaitienei ir ponui 
J. Brazauskui už giesmes bažnyčioje.

Dėkojame dr. P. Vileišiui, poniai Campienei ir po
nui V. Nenortui už atsisveikinimo kalbas kapuose, L. 
Bendruomenės Moterų Klubo ir senų ir naujų prietelių 
vardu.

Dėkingi esame Waterburio Moterų Klubui už pa
ruoštus po laidotuvių pusryčius.

Ačiū laidotuvių direktoriui Stokes už sąžiningą pa
tarnavimą.

VALEI JOKUBAUSKIENEI

JOS MAMYTEI Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuo

jautą reiškiame
I

Detroite Lietuvių Kambario Wayne Statė Universitete konkurso projekto vertinimo 
komisija ir L.K.W.S.U. dalis valdybos. Iš kairės sėdi vertinimo komisija: prof. Romas 
Viesulas, prof. Ričardas BUaitis, dail. Birutė Rauckienė, prof dr. Jonas Putinas ir 
agr. Jurgis Baublys. Stovi inž. Vacys Urbonas, mok. Stefa Kaunelienė, Dalia Augūnienė, 
Martinas Stonys ir Stasys Račiukaitis. Įvertinus projektą ir atidarius voką paaiškėjo 
kad proojektas yra Rimo ir Jono Mulokų iš Chicagos.

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
ANTANAS GRINIUS

ŽURNALISTŲ POPIETE
Kovo 31 d. Detroito sky

riaus žurnalistai, jų šeimos 
ir svečiai susimetę vaišingų

pavieniai asmenys prašomi 
užsisakyti bilietus iš anks
to "Margutyje”, telef. GR 
6-2242 arba pas p. A. Izo- 
kaitienę, telef. 499-3038 po 
4 vai. po pietų. Gausiai da
lyvaudami pagerbsime mū
sų didelį draugą kovotoją 
dėl Lietuvos laisvės.

Pagerbimui rengti komi
tetą sudaro: V. Adamkus, 
dr. K. Bobelis, T. Blinstru- 
bas, dr. J. Briedis, dr. 
Dargis, J. Evans, dr. 
Giedraitis, M. Gudelis, 
Izokaitis, J. Janušaitis,
Juškevičienė, dr. L. Kriau- 
čeliūnas, Br. Kviklys, V. La
pienė, P. Petrutis, kun. A. 
Stasys, A. Vengris.

V. 
D.
A.
J.

Edmundas,
Ginta su šeima, 
Vytautas su šeima, 
ir seserys

Jurkūnai 

Jolandos ir Mykolo Kizių so
dyboje, Kanadoje turėjo 
žurnalistų popietę ir joje da
lyvavo 64 žmonės.

Popietė pradėta M. Ki- 
ziaus tartu pasveikinimo žo
džiu, kuris džiaugėsi susirin
kusiu gražiu būreliu sve
čių ir net išsitarė: svečiai 
- namų palaima! Taręs žodį 
tolimesnei programai vesti 
pakvietė skyriaus pirminin 
ką Vladą Selenį.

Dr. Otonas Vaitas skaitė 
paskaitą “Aukštas kraujo 
spaudimas”. Paskaita susi
domėjimas buvo didelis ir 
baigus ją skaityti susilaukė 
daug paklausimų iš Alber
to Misiūno, Vytauto Alan
to, Bronės Selenienės, Kazio 
Sragausko, Karolio Balio, 
Antano Sukausko ir Vytauto 
Kutkaus. Į visus paklausi
mus dr. O. Vaitas atsakinė
jo ir davė paaiškinimus.

Aktorius Karolis Balys 
savo, kaip jis kada pavadi
no, paskaitoje “Trumpiau
sias kelias pasidaryti žurna
listu” naudodamas A. Gustai 
čio “Patarimai jauniems žur
nalistams” juokdino visus iki 
ašarų. O tas labai tiko po 
dr. O. Vaito paskaitos. Juk 
ir patarlė sako: juoktis yra 
sveika!

Vladas Selenis padekla
mavo “Prie Dangaus Var
tų” ir savo deklamavimu to
liau tęsė svečių gerą nuotai
ką.

Pagerbti skyriaus žurna
listai ir jiems įteiktos pre
mijos. Jauniesiems žurnalis
tams Robertui Seleniui ir 
Viktorui Nakui per jų moti
nas Bronę Selenienę ir 
Bronę Nakienę Vladas Sele
nis įteikė laimėtas LŽS-gos 
Daužvardžio fondo premi
jas 40 dol. čekius, o skyriaus 
vicepirmininkas dr. Kazys 
Karvelis minėtiems jaunuo
liams ir žurnalistui Alfon
sui Nakui kaip laimėjusiam 
“Laiškai Lietuviams” kon
kurse premiją dar įteikė ir 
iš skyriaus paskirtas dova
nas -- 25 dol. čekius.

O savo, kaipo valdybos 
narius dar apdovanojo kny
gomis: LB apylinkės pirmi
ninkas Jonas Urbonas esan
čiam LB tarybos vicepirmi
ninkui ir apylinkės valdybos 
nariui Robertui Seleniui įtei
kė knygą “Lithuania". Det
roito Lietuvių organizacijų 
Centro pirmininkas Antanas 
Sukauskas centro valdybos 
nariui Viktorui Nakui įteikė 
knygą Bradūno ‘Mindaugo 
laiškai”.

Žurnalistas ir rašytojas 
Vytautas Alantas trumpai 
kalbėjo apie Lietuvos Žur
nalistų Sąjungą ir jų ruošia-

A. Sukausko nuotrauka 
mus žurnalistų ketvirtadie
nius Lietuvoje.

Vėliau vyko vaišės. Jolan- 
da ir Mykolas Kiziai ne tik 
leido veltui naudotis jų gra
žiomis patalpomis, vaišino, 
bet dar jauniems žurnalis
tams premijuoti paskyrė 
$90.00. Jolandai ir Kiziui 
produktais talkininkavo: 
Pranas Tarūta iš Grand Ra- 
pids, Bronė Selenienė, Ona 
Selenienė iš Ann Arbor, Li
lija Balaišienė iš Windsoro, 
Stefanija Balienė, Erna Gar- 
liauskienė ir Irena Alantie- 
nė.

Žurnalistų popietėje inž. * 
Vytautas Kutkus atnaujino 
“Pasaulio Lietuvis” 14 pre
numeratų, o Antanas Gri
nius visus norinčiuosius 
aprūpino šiuo žurnalu.

Šeimininkams ir svečiams 
padėkojo pirmininkas Vla
das Selenis, o Albinas Gri
gaitis ateinančiai žurnalistų 
popietei užkvietė pas save 
ir ji įvyks gegužės 5 d. 2 vai. 
Salomėjos ir Albino Grigai
čių namuose 42101 Tesmer, 
Sterling Hts., Mich.

Paskaitą “Lietuvių litera
tūra okupuotoje Lietuvoje” 
skaitys dr. Kęstutis Keblys. 
Ir paskaitą “Šalin slapyvar
džiai” skaitys žurnalistas 
Alfonsas Nakas.

Po jų meninė dalis ir vai
šės. Norintieji dalyvauti iš 
anksto registruojasi pas pir
mininką Vladą Selenį tel. 
293-4611.

*♦*

Lietuvos Respublikos An
tano Smetonos 100 metų gi
mimo sukakties paminėji
mui, kuris nutarta surengti 
rugsėjo 29 d. 12:30 vai. Lie
tuvių Namuose, įvykusiame 
kovo 31 d. organizacijų 
atstovų susirinkime išrink
tas minėjimui ruošti prezi
diumas iš šių asmenų: Al
berto Misiūno, Jono Švobos, 
Jono Gaižučio, Antano Mus
teikio, Antano Sukausko, 
Stasio Šimoliūno ir Jaunučio 
Gilvydžio.

♦♦♦

Solistės Danutės Petro
nienės Dainų ir Arijų vaka
ras įvyks gegužės 3 d. 8 vai. 
vakare Episcopelian Church 
Hali 6 mile ir Braile.

PRISIKĖLIMAS ŠV. 
PETRO BAŽNYČIOJE
Prisikėlimo apeigos, pro

cesija ir iškilmingos Mišios 
prasidės 6 vai. 30 min. Ve
lykų rytą.

Kad. Prisikėlimo trium
fas būtų giliau pajustas ir 
religiškai geriau išgyven
tas, parapijos choras yra 
padidintas jaunimo balsais, 
kurie kartu giedos Velykų 
dvasinio pakilimo giesmes 
ir liturgines Mišių dalis.

Tėvai prašomi su giedan
čiu jaunimo kartu dalyvau
ti Prisikėlimo pamaldose.
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