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LENKIJA NAUJO SUKILIMO
V —IŠVAKARĖSE GDANSKO REFORMOS ŽENKLE

Gdanskas (buv. Danzig) ir 
Gdynia yra Lenkijos uostų 
kompleksas. Čia sukoncen
truota apie pusę milijonų gy
ventojų. Čia stambus skai
čius uosto ir dokų darbinin
kų: Gdanske -- 26,000, Gdy- 
nioje - 10,000.

Nuo 1945 metų Danzigas 
tapo lenkiškuoju uostu, 
Gdansku. Prieškarinės Len
kijos laikais netoli Gdansko, 
garsaus lenkų koridoriaus 
pabaigoje, prie Baltijos jū
ros, išaugo Gdynia. Hitle
rio okupacijos metais lenkai 
buvo ištremti iš savo uosto. 
1945 iš Gdansko išvarė vo
kiečiui. Šių dramatiškų me- 
tamorfozų išdavoje Gdans
ko ir Gdynios nauji gyven
tojai, lenkai, sudaro savaip 
įdomią visuomenę. Beveik 
visi jie čia naujakuriai, ap
sigyvenę uostamiesčiuose 
be sunkaus darbo baimės, 
geresnių uždarbių masina
mi. Tai savotiški amerikie
čių dvasinės struktūros len
kai: energingi, su stipriu 
asmeniško sau respekto po
jūčiu, besiveržią prasigyven 
ti, užsitikrinti gerbūvį. Gali
ma galvoti, kad į socialisti- 
nei-komunistinę savo vals
tybės santvarką jie žiūri 
kaip į neišvengiamą blogį, 
kurio jų pastangos negali 
nušalinti. Gal būt naujos 
ekonominės ir politinės san
tvarkos vizija jiems dar ne
pakankamai išaiškėjo.

Tiktai šitokia žmonių psi
chika įgalino juos gruodyje

Dail. Adomą Varną, sulaukusį 95 metų amžiaus, Lietuvių Tautiniuose Namuose 
suruoštame pagerbime, sveikina jo buvęs mokinys dail. Vytautas Jonynas. Nuotraukoje 
iš kairės: Lietuvos gen. konsulė J. Daužvardienė, dail. V.K. Jonynas, sukaktuvininkas 
dail. Adomas Varnas, M. Varnienė ir p. Kolbienė. K. Pociaus nuotrauka

ti pridengta padidėjusios 
produkcijos pajamomis. 
Tokių nelengva rasti.

Tuo tarpu, išviršiniai, 
Gdanskas gyvena gerbūvio 
iliuzija. Krautuvės pilnos 
prekių, laivų statymo dirb
tuvės dirba pilnu apkrovi
mu, gatvės gyvos, judrios, 
daug automobilių. Smarkiai 
juda anglies eksporto dar
bai, kas Lenkijai yra gyvy
binės reikšmės pajamos. Pa
lyginus su dabartiniu JAV 
doleriu lenkų darbininkas 
uždirba Gdanske 190 dole
rių. Specialistai, įskaitant 
viršvalandžius, išvaro iki 
500 dolerių.

Tačiau bendroji Europos 
ekonomikos krizė ir Lenki
jos specifinės problemos 
grasina maisto pabrangi
mu. Maisto kainos buvo ‘įšal
dytos’ nuo 1970 metų. Tad 
kiekvienas -- darbininkai ir 
vyriausybė - vaikščioja ties 
maisto pabrangimo proble
ma, kaip ties parako stati
ne, kada spragsintis kna
tas jau įsidega. Ar mais
to kainoms pašokus nepa
sikartos 1970-ųjų gruodis? 
Uostamiesčių darbininkija 
ryžtinga, narsi, jau gerai 
patyrusi, kad sukilimas yra 
drastiška režimo išdaigų 
korektūra.

Susidarė įdomi komunis
tinio boko valstybėse padė
tis: vyriausybė bijo darbi
ninkų! Gierekas gerai žino, 
kad uostamiesčio darbininkų 
pasikartojęs sukilimas ne 
pradžiugins Maskvos, turi
mų problemų nepašalins, 
apsunkins padėtį, pakeis 
Lenkijos vyriausybę. Mask
voje, pav. tokio santykio 
su darbo masėmis nėra. Dar
bo masės paglemžtos po ab
soliučia militarinių pajėgų 
kontrole. Lenkijos vis dar 
išlieka žmoguje vakarietiš
ka savo vertės samprata 
ir kovos dėl savo individu
alių interesų narsa. Tasai 
unikalus reiškinys už geleži
nės uždangos vis labiau 

tys buvo pastatę karinį fil-. ryškėja Lenkijoje^ uosta- 
mą ‘Sutjeska’, šis filmas So- 
fijos kino-teatruose tebuvo 
rodomas praeitų metų gruo
džio mėnesį ir tai tik vieną 
vienintelį kartą. Po to filmo 
rodymas buvo nutrauktas ir 
uždraustas. O toje ‘Sutjes- 
koje’ kaip tik buvusi paro
dyta tikra istorinė tiesa, 
kaip praeito karo metu oku
pacinė bulgarų kariuomenė, 
padedama vokiečių ir italų, 
kovojusi prieš Tito partiza
nus.

O kad dėl tų filmų pa
statymų galį nukentėti abie
jų kraštų santykiai, rodąs, 
kad ir šis faktas. Praeito ko
vo mėn. gale Belgrade bu
vęs laukiamas Bulgarijos mi- 
nisteris pirmininkas ir kartu 
komunistų partijos ‘bosas’ 
Todoras Šivkoff su valsty
biniu vizitu. Bet prieš patį 
vizitą Tito staiga susirgęs 
‘diplomatine liga’ ir vizitas 
buvęs atšauktas. O jie pasi
kalbėti turėję dėl daug ko, o 
labiausia dėl Makedonijos. 
Makedonija, šis ginčų objek
tas jau nuo seno, yra valdo
ma trijų kaimynų: Bulgari
jos, Jugoslavijos ir Graiki
jos, o bulgarai norėtų ma- 
kedoniečius sujungti į vieną 
vienetą, kad ir kokioje nors 
federacijos formoje. Bet ju
goslavai iš tolo kratosi to
kios minties ir nenori nieko 
girdėti apie betkokį makedo- 
niečių nuo Jugoslavijos at
skyrimą. (ab)

RIMAS DAIGŪNAS

1970 metais Gdanske ir Gdy- 
nioįe sukilti, išeiti ant 
barikadų, priešintis Gomul- 
kos bestijališkai diktatū
rai, pateikti savų gyvenimo 
gerinimo reikalavimų.

Darbo masės dalinai lai
mėjo. Wladyslawas Gumul- 
ka nusirito nuo sovietiniais 
durtuvais paramstyto sosto. 
Gomulkos pozicijos atiteko 
apsukresniam, apdaires
niam, labiau europėjiškam 
Edwardui Gierekui. Sukili
mas perėjo į istorijos pusla
pius po “1970-jų gruodžio 
įvykiai” titulu.

Trejetą metų Gierekas vi
saip flirtuoja su sukilimą su 
kūrusiais uostamiesčių darbi 
ninkais. Į valdžios viršūnę 
atėjęs per sukilimą, Giere
kas gerai žino, kad sekan
tis sukilimas neabejotinai 
išmes jį iš valdžios karie
tos.

1970 metais sukilimo prie
žastimi buvo staiga pakel
tos maisto kainos. Dabar, 
per trejetą metų, palengva 
keliant atlyginimus, atlygi
nimai pakilo 30%. Ir dabar 
prasidėjo bėdos. Pakeltas 
atlyginimas paveikė uosta
miesčių biudžetą. Nebuvo, 
atrodo, numatyta, iš kokių 
šaltinių mokės darbinin
kams tą 30% priedą, skirtą 
žmonių nuraminimui, “šven
tos ramybės” balansui. Eko
nominė praraja privalo bū-

"ŠVIESOS VIRŠ DRAVOS”
SUERZINO JUGOSLAVUS

Kaip vokiečių telegramų 
agentūra dpa iš Sofijos pra
nešė, ten jau ilgoką laiką ke
liuose Sofijos kino-teatruose 
yra rodomas paskutiniojo 
karo filmas, vardu ‘Šviesos 
virš Dravos’. Šio filmo rody
mas labai suerzino jugosla
vus ir gerokai sukrėtė jau 
pradėjusius ‘atšilti’ santy
kius su bulgarais. Filme vaiz 
duojama, kaip 1944 m. pa
baigoje ir 1945 pradžioje vie
na bulgarų divizija, padeda
ma kelių Raudonosios Ar
mijos divizijų, Jugoslavijoje 
kovojo prieš vokiečius.

Šis bulgarų statytas fil
mas yra tiek ciniškai sureži
suotas, kaip praneša agen
tūra, kad jugoslavas žiūro
vas susidaro Įspūdį, kad Ju
goslaviją iš vokiečių okupa
cijos laisvino tik bulgarai ir 
Raudonoji bolševikų armija, 
visai neminint apie Tito par
tizanus, kurie ir buvo pats 
svarbiausias veiksnys lais
vinant kraštą. Tito partiza
nai į sceną išvedami tik pa
čioje filmo pabaigoje, kai 
pergalė prie Dravos upės 
jau buvo laimėta. Ir jie paro
dyti tokioje formoje, kad 
šlykštu ir žiūrėti, piktinasi 
jugoslavai. Būtent, į sceną 
išvedama gauja civiliai apsi
rengusių banditų, kurie be
reikalingai pyškina į orą, 
‘švęsdami pergalę’, kuri bu
vo laimėta bulgarų ir sovie
tų krauju. Visame filme pa
rodytas tik vienas Tito ka
rininkas (ne pats Tito), ku
ris groteskiškai švaistosi 
viename Belgrado restora
ne, visai ne kovos lauke. Ir 
tas pats karininkas yra vaiz
duojamas vieno jugoslavo 
aktoriaus, kuris pats prieš 
keletą metų pabėgo į Bulga

suriją, kada Tito susipyko 
Stalinu ir nutraukė santy
kius.

Filmo pastatymas tiek su
erzino jugoslavus, kad jie 
apkaltino bulgarus tyčios 
darbu ir grubiu istorijos 
faktų iškraipymu. Esą, pri
mena jugoslavai, kai jie pa-

miesčių zonoje. Todėl Gie- 
reko vyriausybė mėgina da
ryti reveransus stipriai ap
jungtai per sukilimo dienas 
uostamiesčių darbininkijai. 
Netgi respektuojamas dar
bininkų išrinktas viršinin
kas, jų interesų atstovas ma
šinistas Mieczyslawas Ru- 
cinski, tapęs vyriausybės ir 
darbininkijos santykių cent
ru.

Kainų kėlimo konvulsi
jos savaip sukrečia žmones. 
Šių metų vasarį staiga pa
šoko ‘liuksusinių’ prekių kai
nos. ‘Tokio ‘liuksuso’ sąra
šuose yra benzinas ir ...

GARBINGOJI DAILININKO ADOMO VARNO
95 METIĮ AMŽIAUS SUKAKTIS

D. Adomaičio ir K. Pociaus reportažas
Šių metų balandžio mėn. 6 

d. Lietuvių Tautiniuose Na
muose, Chicagoje, įvyko 
prof. Adomo Varno akade
mija ir. jo darbų parodos 
atidarymas. Pats sukaktuvi
ninkas, sausio 1 d. sulaukęs 
95 m., šiai iškilmei atsidė
jęs ruošėsi, nes jo žiniomis 
žmonijos istorijoje dar nė
ra buvę, kad to amžiaus 
sulaukęs dailininkas suruoš
tų savo darbų parodą.

Iškilmių ir parodos ruoši
mo naštą pasiėmė Lietuvių 
Dailininkų Sąjunga, vado
vaujama dail. Vlado Vaitie
kūno.

Akademija pradėta prof. 
Vytauto Jonyno paskaita. 
Vienas iš prof. Varno moki
nių, paskaitininkas apibūdi
no prof. Varno mokslo me
tų sąlygas, jo visuomeni
nę veiklą, nuopelnus Lietu
vos menui ir atsikūrusiai 
Lietuvai. “Jis su kitais buvo 
lyg tas tiltas, kuriuo jaunie
ji lietuviai dailininkai išėjo į 
meno pasaulį”. Šalia daili
ninko ir pedagogo karjeros 
šakota prof. Varno visuome
ninė veikla vedė jį per teat
ro vaidinimus, kryžių foto
grafavimą, Meno kūrėjų 
Draugiją, įsteigusią operą, 
Meno Mokyklą ir Čiurlio
nio Galeriją, - prie daugelio 
kitų darbų, kuriuos suge
bančiam inteligentui teko at
likti atsikuriančioje valsty
bėje. Jis nesikratė pabūti 
“operos rūbininku”, nei teis
mo ekspertu parašų tapaty
bei nustatyti. Jis ne tik 
projektavo litus, bet prižiū-
rėjo ir jų spausdinimą,

Prof. Varnas yra sukūręs vaizdų - portretų, per 500 
apie 1500 aliejinių paveiks- grafikos darbų, įskaitant 
lų, kurių tarpe apie 200 at- banknotų, pašto ženklų pro-

Dad. dr. Aldona Labokienė, gen. konsulė J. Daužvardie- 
nė ir sukaktuvininkas dail. Adomas Varnas.

Dail. Adomas Varnas su grupe svečių. Iš kairės: sol. D. 
Stankaitytė, dail. Adomas Varnas, dail. dr. Aldona 
Slabokienė, E. Barienė, sol. Stasys Baras ir meno rėmėjas
Stepas Juodvalkis.

jektus, politinių ir kitų as
menybių šaržus ir kit. Įspū
dingiausias jo aliejus, nuta
pytas Chicagoje - tai (48 
x 84“) ‘Mindaugo vainikavi
mas’ su beveik 100 figūrų.

Sukaktuvininką žodžiu 
sveikino vysk. V. Brizgys, 
Gen. Konsule J. Daužvar- 
dienė, dėkodama už didi krai 
tį Lietuvai, ALTos vicepir
mininkas T. Blinstrubas, L. 
Bendruomenės vadovai Br. 
Nainys ir J. Gaila, Balfo vi
cepirmininkas kun. Trakis, 
Lietuvių Fondo - pulk. A. 
Rėklaitis ir Vilniaus Kraš
to Sąjungos -- V. Šimkus. 
Inž. D. Adomaitis perskai
tė Čiurlionio Galerijos Di- 

(Nukelta į 5 psl.)
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K. Škirpos knyga

"SUKILIMAS LIETUVOS SUVERENUMUI ATSTATYTI” 
netrukus išeis iŠ spaudos

Pasikalbėjimas su Pir 
•muoju Lietuvos Sava
noriu, pulk. Kaziu Škir
pa, “Sukilimas Lietu
vos Suverenumui At
statyti” knygos auto
riumi.

- Jau virš pusės metų 
prabėgo po mudviejų pas
kutinio pasimatymo. Tuo
met man minėjote, kad Jū
sų parašytoji knyga jau 
renkama Tėvų Pranciškonų 
spaustuvėje, Brooklyne. Ar 
ji yra jau surinkta ir pa
ruošta spausdinimui? Ar 
greit pasirodys?

-- Deja, dar ne artimiausio 
mis dienomis. Dėl spaustu
vės kėlimosi į kitas patal
pas, įvyko nenumatytas kny 
gos spausdinimo susikliudy- 
mas. Tad sunku pasakyti 
knygos pasirodymo tikslią 
datą. Tegaliu pasakyti, kad 
nežiūrint minėto susikliudy- 
mo, džiaugiuos kad tas mano 
raportas istorijai netrukus 
išvys dienos šviesą, kad ir 
tenka to dar kiek palaukti.

-Ar lietuviškoji visuome
nė vis dar gyvai tebesido
mi mūsų netolimos istori
jos įvykiais?

- Vykstantis gana gausus 
knygos užsisakymas iš anks
to,t.y. prenumeratos tvarka, 
vaizdžiai parodo, kad mūsų 
visuomenė gyvai tebesidomi 
ano meto mūsų kovos įvy
kiais Lietuvai atkurti, o ne 
vien tuo, kas daroma tuo rei
kalu šiuo metu. Esu susilau
kęs visos eilės pagiriamųjų 
laiškų už tai, kad ėmiausi

LENKIJA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

degtinė (vodka). Gal būt tai 
bailus bandymas patirti 
žmonių reakciją? Gal būt 
kainų kėlimas vyks gudriau, 
palaipsniui, taikiai beaiški
nant žmonėms kainų kėlimo 
būtinumą biudžeto prara
joms užpilti? Mat, režimas 
yra prekybininkas, monopo
listas. Nenatūrališkoje soci- 
alizuoto ūkininkavimo sis
temoje nėra varžovų. Tad 
valdžios monopolis prekybo
je nušalina bet kurią svei
ką iniciatyvą, kuo laikosi 
laisvos iniciatyvos valsty
bės.

Tuo tarpu išvystytas di
džiulis spaudimas įmonėms 
kelti produkciją. Tai, tiki
masi, pagerins eksportą. 
Pasijuto, kad pusė bilijono 
dolerių, kuriuos Lenkija 
gauna iš Maskvos kaipo “ko
munizmo statybos” paramą, 
darosi labai reikalinga, o 
kartu tat stipriau suveržia 
aplink kaklą pakaruoklio kil
pą. Juk ta parama ateina 
su įvairių matomų ir nema
tomų koncesijų sąlygomis.

Lenkija ieškote ieško iš 
užsienio investacijų į savo 
pramonę. Tačiau jeigu rastų 
reikšmingų jos ūkiui inves
tacijų, tokių nauda pasijus
tų ne anksčiau kaip kad 1977 
metais.

The Washington Post’ 
korespondentas Dusko Do- 
der, prieš trejetą mėnesių 
aplankęs Lenkiją, tvirtina, 
kad visokeriopos krizės 
spauste spaudžia gyvento
jus. Gal būt už vis skausmin
giausia yra butų krizė. Pa
sakiškai skamba žinia, kad 
lenkų šeima net septyne
tą metų priversta laukti 
buto! Pusantro milijono šei
mų nekantriai laukia gyve
namojo ploto. Naujų butų 
pastatoma tiktai pusei to 
laukiančiųjų skaičiui. Septy- 
neri metai laukti kuklaus 
buto nėra lengva. Butų, 
gyvenamojo ploto badas ir 
maisto kainų kėlimas yra 
sukilimo sėkla ir didžiausias 
Giereko galvosopis. 

pastangų parašyti ir išleisti 
knygą apie Lietuvių Akty
vistų Fronto (LAF) nueitą 
kovos kelią Lietuvai gelbė
ti 1940-1941 metais, o ne sė
dėjau sudėjęs rankas lauk
damas, kad kas kitas tai pa
darytų.

-- Ar vis dar galvojate, 
kad šią knygą būtina išleis
ti anglų ir vokiečių kalbo
mis? Jeigu taip, tai koki 
samprotavimai taip nutei
kia ir kas galėtų finansuo
ti tokio leidinio gana brangų 
išleidimą?

- Taip. Apie tai aš ne tik 
tebegalvoju, bet ir tam ruo
šiuosi, nors tai ir vėl nema
žas užsimojimas, be to susi
jęs su didesniais finansi
niais reikalavimais.

Knygos išleidimas anglų 
kalba būtų naudingas objek- 
tyviškam angliškai kalban
čios publikos painformavi- 
mui apie 1941 metų mūsų 
tautos sukilimą, nes daugel 
kas anglų-saksų pasaulyje 
ir praėjus daugiau kaip 30 
metų nuo ano įvykio vis dar 
nesupranta ar nenori su
prast, kodėl ėmėmės tokios 
nepaprastos ir didžiai rizi
kingos priemonės, kaip pra- 
vedimas ginkluoto lietuvių 
tautos sukilimo savos vals
tybės suverenumui atkurti, 
pasinaudojus proga didžiųjų 
Lietuvai nedraugingų, jos 
kaimynų tarpusaviu susiko- 
vimu mūsų krašte, kada vie
nas jų jau nuo 1940 m. laikė 
Lietuvą ginklu užgrobęs, o 
antrasis - irgi ruošėsi ją už
grobti savo ruožtu.

Dar- svarbiau yra išleisti 
Lietuvos 1941 metų sukilimo 
knygą vokiečių kalba. Ir štai 

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį 
lietuvį kailininku 
Chicagoje
NORMANĄ mS 
BURŠTEINĄ
Tel. 263-5826 mBBIU
(įstaigos) ir ZfmMBL
677-8489 (buto)

185 North Wabash Avenue 2nd Flbor
Chicągo, III. 60601

TAUPYKITE DABAR
SANTAUPOS, PADĖTOS 
IKI 10 DIENOS MENESIO 
NEŠ NUOŠIMČIUS NUO 
MENESIO PIRMOS.

WE PA Y HIGHEST KATES:
7%% ~ 4 yr< Certificates (Min. $10,000)

— yr. Certificates (Min. $1,000.00)

Member F.3.U.C., Wo»hington, D.C. Equal Opportunily Undcr

aint nttiony 
javings

1447 S. 49th Court • Cicero, lllinoit, 60650 

Phone ( 312)656-6330
Oo»n Mon., 9-8; Tu«t„ Thurt , Fri„ 9-5; Sat.,9-1; Cloiad W«d.

kodėl:
Tas sukilimas, kad ir suve 

dęs mus į konfliktą su buv. 
hitleriniu Reichu, nebuvo 
joks nedraugingumo aktas 
pačiai vokiečių tautai. Prie
šingai, jis buvo jai tik drau
gingas, nes ginklą buvome 
pakėlę prieš bendrą mums 
ir Vokietijai priešą -- so
vietinį okupantą mūsų kraš
to, o ne prieš vokiečių karius 
žygiavusius per Lietuvą to
liau į rytus.

Knygos apie 1941 metų 
birželio sukilimą išleidimas 
vokiečių kalba ir jos papla
tinimas didesniu tiražu pa
čioje Vokietijoje veiksmin
gai padėtų prisiugdyti dau
giau draugų Lietuvai vokie
čių visuomenėje ir tikrų rė
mėjų mūsų pastangų atgau
ti Lietuvai valstybinę nepri
klausomybę, kaip tame 
mums pagelbėjo ir po I-jo 
pasaulinio karo.

Sukilimo knygos perre- 
dagavimas į svetimas kal
bas ir jos pakartotinas išlei
dimas, mano manymu, nesu
darytų neįveikiamos finansi
nės problemos. Nedarau iliu
zijų, kad reikalingų tam lėšų 
pabirtų, kaip kokios man- 
nos, iš aukštybių. Jų galėtų 
lengvai susikaupti palei
džiant lietuviškąjį knygos 
tekstą didesniu tiražu, jei 
kiekvienas tikrai trokštąs 
atgauti Lietuvai valstybinę 
nepriklausomybę, laikytų sa 
vo pareiga Sukilimo knygą 
būtinai įsigyti, šiuo būdu, 
kad ir kuklia pinigine suma, 
bet ne dovanai, prisidėda
mas prie lėšų sutelkimo di
džiajam svarbiam Lietuvos 
laisvinimo reikalui.

Br. Aušrotas

PARODE PARODA?
Trečioji Pabaltijo respu

blikų dailės paroda Mask
voje buvo skirta Sovietų 
imperijos įsteigimo pusšim
čiui atžymėti. Parodos tiks
las pademonstruoti, kaip kū
rybingai ir ‘kryptingai’ įau
ga į sovietinių temų ir bū
tino socialistinio žanro pa
saulį prieš trisdešimtį metų 
aneksuotas Pabaltijys. To
kios parodos yra tam tikra 
Pabaltijo dailininkų ‘mark
sistinio budrumo’ inspekcija. 
Kitais žodžiais: tokios paro
dos reikalingos Sovietų im
perijos vieningumui dekla
ruoti. Esą, tautiškumas pa
kluso ‘daugianacionališku- 
mui’; esą, buržuazinę visuo
menę draską konfliktai So
vietų imperijoje nebeegzis
tuoją.

Iš tikrųjų, diktatūrinei 
santvarkai tokios naciona
linės, tautinės problemos 
tik vieni juokai. Įjungei 
visus į vieną paradą ir kon
fliktai dingo! Netaip senai 
“Literatūra ir menas” džiū
gavo, kad po vizito Krem
liuje su vodka ir kaviaru 
senutė prancūzė, Paryžiun 
sugrįžusi, įrašė M. K. Čiur
lionį į ... rusų dailininkų 
gretas! Ar tai pripuolamu- 
mas? Senos, karšinčiaujan- 
čios prancūzų meno kritikės 
klaida? Visai 'ne! Po ‘Tre
čiosios Pabaltijo respubli
kų dailės parodos Mask
voje”, plačią tos parodos 
apžvalgą įsidėjo ‘Kultūros 
Barai’ (Nr. 12). Apžvalgą pa
rašė dailininkas ir dailės kri
tikas Pranas Gudynas. Tai 
vyras irgi ‘jubiliejinis’. Kar
tu su SSSR pusšimčiu ir 
Gudynas švenčia savo pus
šimtį amžiaus. Trejetą metų 
jis studijavo Maskvos tapy
bos restauracijos institute. 
Priklauso kompartijai. De
šimtį metų nešioja kišenėje 
partiečio bilietą.

Dabar jam pavesta poli
tiniai ‘restauruoti’ lietuvių 
dailininkų parodą. Vienu 
plunksnos brėžiu Pranas Gu
dynas įjungia lietuvių dailę 
į bendrąją ‘sovietinės dai
lės’ orbitą. ‘Kultūros baruo
se’ Gudynas tvirtina:

“Trečioji Pabaltijo res
publikų dailės paroda tapo 
visos mūsų daugianaciona
linės tarybinės kultūros reiš
kiniu. Tai natūralu: juk Pa
baltijo respublikų dailė auga 
neatitrūkdama nuo viso ša
lies gyvenimo, visos mūsų 
daugianacionalinės kultūros, 
ji tarpsta bendrame jos 
kontekste, sąlygojama tų 
pačių idėjinių, visuomeni
nių ir ekonominių faktorių”.

Po visaapimančiu terminu 
‘sovietinis’ tarptautiniame 
forume Maskva pristato pa- 
baltiečių (jų tarpe lietuvių) 
folklorą. Žinomi ansambliai 
(jų tarpe ‘Lietuva’), stygi
niai kameriniai kvartetai, 
knygos ir jų vertimai rusų 
kalbon, akiplėšiškai prista
tomi sovietų kultūros dali
mi. Matome, kad to neiš
vengia ir dailė. Ir lietuvių 
dailė jau sovietinė, tai yra, 
kaip supranta pasaulis, 
maskvinė, tai yra, išvadą da
rant, rusiška. Šitokiu būdu, 
su apgaulingos propagandos 
pažadu Maskva gardžiai su
kramto ir suvirškina pabal- 
tietiškus patiekalus. Propa
gandinis padažas užpila pa- 
baltiečių individualumą. 
Kiekvienas pabaltiečio daili
ninko darbas, visų pirma, 
sovietinis. Netenka abejoti, 
kad prorežiminiai užsaky
mai, revoliucinių temų dro
bės ir neapskaitoma Lenino 
biustų gausybė yra tikrai 
sovietinė prekė. Bet puikūs 
darbai, kurių siužetai bei at
likimo metodai yra savai
mingi, arti individualumo, 
su etniniais akcentais, visų 
pirma, yra pabaltiečių dai
lė.

Ši dailė ne ‘tarpsta’ so
vietinių sąlygų kontekste, 
kaip tvirtina Pranas Gūdy- 

nas, bet skursta prievarti
nių metodų veikiama, ne
tampa savita ir išdidi. Šita 
individuali, pabaltietiška dai 
lė turi vis dirstelėti į sovie
tinės buities diktatą ir jam 
taikintis. Kitaip jai lemta 
iš viso nebūti.

Sukomunistintų valstybių 
dailės parodos Maskvoje 
ir aneksuotų valstybių dai
lės parodos toje pat Mask
voje, rodo Maskvos pastan
gas suvirškinti ir praryti Pa
baltijį. Vengrijos, Lenki-

BOLSEVIKU MELAS IR KLASTA
Pasirodė, jog laisvas žo

dis, laisva spauda yra žymiai 
galingesnis ginklas, negu su 
atominiais užtaisais toli 
skrendančios raketos. Lais
vas žodis pasakytas rašy
tojo A. Solženicino sovieti
nę vyriausybę taip išgąsdi
no, jog prireikė jį išmesti 
iš gimtojo krašto. Tai negir
dėta pasaulyje išdaiga. Ar 
rašytojo ištrėmimas paleng
vins sovietų carams tvarky
ti vergų milijonus ir nai
kinti tautas?

Bolševikinis melas pradė
tas nuo pat pirmųjų pasiro- 
dvmo dienų Lietuvoje, tuo
jau po pirmojo pasaulinio 
karo pabaigos. Bolševikinį 
melą labai tiksliai ir smulk
meniškai vaizduoja ats. ma
joras Petras Gudelis. Jis sa
vo pirmoje knygoje “Bolše
vikų valdžios atsiradimas 
Lietuvoje” jų pačių doku
mentais įrodo, kas tokie yra 
bolševikai. Pirmąją jo knygą 
gražiai įvertino a.a. prof. 
dr. Z. Ivinskis.

Antroje knygoje, kuri pa
ruošta spaudai, P. Gudelis, 
daugiau ir smulkiau nagri
nėja lietuvių partizanų veik
lą, ypač Joniškėlio apylinkė
se. Taip pat smulkiai nagri
nėja bolševikinę okupaciją, 
jų antplūdį, jų siekimus, bū
tent: Bažnyčios atskyrimą 
nuo valstybės, Žemės su-, 
valstybinimas. Šioje antroje 
knygoje smulkiai nagrinėja 
partizanų organizavimąsi ir 
išėjimą prieš bolševikus. 
Bolševikai visada skelbėsi ir 
dabar skelbia, kad lietuvių 
dauguma norėjusi komunis
tinio režimo. Tokios mintys 
gali atsirasti tik nesveiko 
žmogaus galvoje. Kas no
rės savo valia atiduoti sun
kiai įgytą turtą, savo ūkį,

jos, Bulgarijos dailininkų 
parodos neišvengiamai įver
tinamos kaipo kitatautiškos, 
tai svečių parodos. Bet lietu
vių, latvių, estų dailininkai 
vadinami “Mūsų dailininkai" 
“mūsų dailė”! Argi dar ne
aneksuotų valstybių daili
ninkai (vengrai, lenkai, bul
garai...) skirtingi nuo anek
suotų valstybių dailininkų 
(lietuvių, latvių, estų...)? 
Maskva akiplėšiškai prirašo 
pabaltiečius prie savo kad
rų, prie maskvinių laimėji
mų. Taip piktnaudojamas 
aneksijos faktas kultūrinėje 
propagandoje. (r) 

savo santaupas. Kas gi no
rės savu noru važiuoti į prie
vartos stovyklas Sibiran... 
Tokios kvailos propagandos 
nieks nepripažįsta. Tačiau- 
melas nuolat kartojamas, 
vienam kitam prilimpa, ži
noma, laikinai, kol pamato 
netiesą sakant.

Reikia džiaugtis, jog atsi
randa žmonių, kurie nesigai
li nei laiko, nei lėšų ir ryž
to surinkti išblaškytus do
kumentus, aprašytus įvy
kius, kurie istorikams bus 
labai svarbi medžiaga. Pet
ras Gudelis savo užsimojimu 
ir paties patyrimu kovoje su 
bolševikais atidengia bol
ševikinę klastą ir melą būk 
lietuviai remia jų režimą.

Būtų malonu, kad į jo dar
bą atkreiptų mūsų pasitu
rintieji lietuviai dėmesį ir 
paremtų išleidimą antrosios 
knygos apie partizanus ir 
bolševikų siautėjimą Lietu
voje. Reikia tikėti, kad 
Petro Gudelio darbus pa
rems ir Lietuvių Fondas, ku
ris yra plačiosios visuome
nės remiamas.

Todėl į talką P. Gude
liui, kol jo sveikata leidžia. 
Tegul nenueina užmarštin 
bolševikinio siautėjimo Lie
tuvoje pirmojo pasaulinio 
karo užsklandoje.

Kiekviena auka yra svar
bi ir reikalinga. Ar ji būtų 
didelė, ar maža. Norintieji 
prisidėti savo auka antrajai 
knygai išleisti, auką siųsti 
šiuo adresu: P. Gudelis, 6786 
Lemberg, Huttelbrett 14, 
W. Germany.

Antanas Musteikis

Skaitykit ir platinkit 
D I R V £
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PILIETYBĖS
Pilietybės atėmimas so

vietų praktikoje pasidarė 
savotišku žaidimu. Vieniems 
savo piliečiams Maskva ati
ma sovietinę pilietybę, iš- 
sviesdama juos per geleži
nę uždangą. Kitus gi kanki
na, kalina, kiša į beprotna
mius kaip tiktai už ‘nusikal
timus’ sovietinei pilietybei. 
Pilietybės momentas sovie
tinių pareigūnų rankoje pa
virto šuleriškai valdomu po
kerio ‘džiokeriu’. Tas ‘džio
keris’ traukiamas iš ranko
vės tada, kada šuleriui rei
kalinga.

Atrodytų, kad sovietinis 
režimas neklusniuosius bau
džia sovietinės pilietybės at
ėmimu ir išmeta per geleži
nę uždangą į Vakarus. De
ja, taip nėra! Lietuvius, ku
riems okupantas primetė 
sovietinę pilietybę, baudžia 
už primestos pilietybės ne- 
prisiėmimą. Simas Kudirka 
su tikro teisės žinovo iškal
bingumu teisme pareiškė, 
kad Sovietinė konstitucija 
jo poelgių nesaisto, sovie
tinė pilietybė jam svetima. 
Sovietai privalėjo primestos 
pilietybės nepriimantį asme
nį išmesti iš Sovietijos. 
Niekšingą 200 rublių pavogi
mo šmeižtą jie teisme ‘pa
miršo’. Procesas sukosi apie 
S. Kudirkos perbėgimo at
vejį. Einant jau turimais tei
siniais precdentais, Simas 
Kudirka privalėjo būti iš
tremtas iš Sovietijos į lais
vojo pasaulio kraštą, kuris 
sutiks jį priimti.

Bražinskai nėra sovietų 
piliečiai, nepavaldūs sovie
tinės teisės nuostatajns. At
rodo, šis, esminis teistinu- 
mo momentas, vis neiškyla 
jų procese. Juos gali teisti 
turkų teismas, atmetęs bet 
kurią sovietinių pareigūnų 
invervenciją.

beteka (Čekoslovakijos te 
legramų agentūra) paskelbė 
įdomią žinią. Čekas Eduar
das Goldstukeris, Aleksand
ro Dubčeko atlydžio laikais 
vadovavęs čekų rašytojų są
jungai, neteko Čekoslovaki
jos pilietybės. Praha atėmė 
jam pilietybę už aktyvią 
prieškomunistinę veiklą už
sieniuose. E. Goldstukeris 
suskubo pabėgti į Angliją, 
kur dabar gyvena. Kodėl 
prireikė atimti jam piliety
bę? Praha paaiškina: ‘Gold- 
stukerio veikla kenkia Če- 
kolsovakijos interesams". 
Tai, aišku, yra melas. Poli
tinio pabėgėlio veikla gali 
kenkti tiktai diktatūriniam 
režimui, kuris pasišovė būti 
kitos diktatūros satelitu.

Amerikinėje spaudoje pla
čiai nuskambėjo Eleonoros 
Iepečienės pavardė. Moteris 
gimė Brooklyne, jos brolis 
dabar gyvena Queens mies
te. Eleonora buvo tėvų nu
vežta Nepriklausomon Lie
tuvon. 1940 metais militari- 
nei sovietų invazijai įvykus, 
kažin kuris pareigūnas įkišo 
sovietinį pasą ir tuo veiks
mu ‘suteikė’ jai sovietinę pi
lietybę. Moteris nori grįž
ti Amerikon. Jos grįžimo by
la trunka ... 30 metų! 1940 
metais Walter J. Stoessel 
Jr. tarnaudamas JAV kon-

ATĖMIMAS
sulate, Maskvoje, vartė E. 
Iepečienės bylą. Dabar W.J. 
Stoessel Jr. grįžo į Mask
vą pilnateisiu JAV pasiun
tiniu. Jis rado E. Iepečie- 
nės bylą nepajudėjus pir
myn!

Panašioje padėtyje yra 
Marija Daškevičienė, kuri 
užtruko Lietuvoje, buvo ten 
užlaikyta. Jos artimiausieji 
giminės gyvena Chicagoje. 
Primestos sovietinės piliety
bės tinklas laiko tą moterį 
prieš jos valią.

Mes matome, kad sovie
tinė pilietybė yra režimo 
priemonė prievartauti žmo
nes. Tiktai išimtinais atve
jais, kaip tai yra su Solženi- 
cinu, kaip tai yra su į užsie
nį pabėgusiais intelektua
lais, sovietinis režimas ryž
tasi ‘atiminėti’ savo piliečio 
statusą. Bet, kol žmogus yra 
jų naguose, ta pati pilietybė 
tampa pagrindu, ant kurio 
lipdo ir konstruoja kuo sun
kiausius kaltinimus, kuo 
žiauriausias bausmes.

Senatoriaus Jacksono re
komenduojamas priedas 
prie nutarimo, reikalaujan
čio išimtinio respekto tei
sių Sovietinei Rusijai, kal
ba apie žydų tautos asme
nis. Judrioji amerikinė spau
da jau atrado 12 JAV pilie
čių ne žydų, kurie negali 
išsiveržti iš SSSR. Iš viso gi 
600 žmonų, vyrų ir vaikų, tu
rinčių šeimos ryšius su JAV 
piliečiais, bergždžiai ir bai
liai laukia imigracijos į JAV. 
Sovietai tvirtina, kad viskas 
tai yra jų ‘vidaus reikalas’. 
Taip nėra! Pilietybės turėji
mo faktas, arba tvirtos Dre- 
tenzijos į pilietybę ir 
JAV rankose yra stip
rus ginklas padėti žmo
nėms, gelbėti juos. Tarp 
gelbstimųjų nemažai lietu
vių, estų. Apie tai reiktų 
rašyti ir senatoriui Jackso- 
nui ir Kissingeriui.

KALANTOS 
ŠEŠĖLYJE
Kol. L. Dovydėno straips

nis “Solženicino šešėlyje”, 
parašytas saviškų, įdomiu 
dovydėnišku stiliumi, be 
abejo, atkreipė Dirvos skai
tytojų dėmesį. Daug kalbos 
negali būti: Solženicinas yra 
didelis ir drąsus komuniz
mo priešas ir daug kraujo 
bei nervų sugadino Krem
liaus carams. Kas kovojo su 
komunizmu, yra pavergtų 
tautų draugas, tas kovoja 
ir dėl Lietuvos išlaisvini
mo, bet kad mes, lietuviai/ 
turėtume stovėti tokių rusų 
kovotojų ‘šešėlyje’, tai čia 
man darosi kažkas nebeaiš
ku.

Lietuviai partizanai pra
dėjo žiaurią ir kruviną ko
vą su komunistais okupan
tais jau tada, kada apie Sol- 
ženiciną mes nieko negir
dėjome, tad, kovojant su 
raudonais tironais, lietu
viams nereikėjo ieškoti pa
vyzdžių ir ‘įkvėpimo’ rusuo
se ir tuo pačiu nebuvo jokio 
reikalo stovėti jų ‘šešėlyje’. 
Aš greičiau Solženiciną pa-

DIRVA

YMCA leidykla Paryžiuje
Boulevard St. Michel, 

kaip susisiekimo arterija, 
skrodžia Paryžių ir, kaip ka
vinių bei vitrinų masalas, 
traukia turistus. Senasis 
bulvaro pavadinimas įėjo į 
prancūzų literatūros veika
lus. Kiekvienas, kas buvojo 
Paryžiuje ir kiekvienas, kas 
intymiau pažįsta prancūzų 
raštiją, kai ką žino ir apie 
didelį, judrų, linksmą bulva
rą. Greta bulvaro yra maža 
ilgiausio pavadinimo gatvė: 
Rue de la Montagne - Ste 
Genevieve.

Sukame į tą gatvę, seka
me namų numerius. Štai -- 
Nr. 11. Kukli iškaba nuro
do, kad čia yra knygy
nas, Les Editions Reunis. 
Tas namas, ta iškaba ir tas 
knygynas nėra šiaip sau pa- 
ryžietiško bukinisto biznelis. 
Ta vieta tolygi Los Alamos 
dykumai, kur 1945 metais 
buvo išbandyta pirmoji ato
mo bomba! Les Editions 
Reunis knygynas, įsikūręs 
kuklioje Lotynų Kvartalo 
gatvėje, yra YMCA filiale. 
Tai vieta, kur spausdina
mos rusų disidentų autorių 
knygos. Čia išvydo plačių 
padangių erdvę ir A. Solže
nicino ‘Gulagų salynas’. Kny 
ga sukrėtė sovietinę biuro
kratiją nelyginant atomo 
bombos kanonada. YMCA 
leidykla įžengė į rusų isto
riją.

YMCA (The Young Men’s 
Christian Association) įsteig
ta 1844 metais Londone. 
1851 metais organizacijos 
padalos buvo įsteigtos Ka
nadoje ir JAV-se. YMCA 
tikslas - krikščioniškojo gy
venimo būdo puoselėjimas 
visuomenėje. John Mott, ge
neralinis YMCA sekreto
rius, lankėsi Rusijoje kelis 
kartus prieš revoliuciją. 
Jam rūpėjo remti religinės 
minties atgimimą rusų inte
lektualų tarpe. Po revoliuci
jos, su rusų tremtinių talka, 
subūręs ir rusiškai kalban
čius amerikiečius, 1921 me
tais J. Mott įsteigė YMCA 
skyrių Prahoje. Tam tikra 
laiką veikta Berlyne 1924 
metais, kada Paryžius pasi
darė rusų pabėgėlių intelek
tualiniu centru, YMCA sky
rius buvo atkeltas Pary-

statyčiau Romo Kalantos še
šėlyje... Solženicinas garses
nis tik dėl to, kad jis rusas, 
t.y. atstovauja didelei rusų 
tautai, o mūsų divyriai pri
klauso nedidelei tautai, to
dėl ir jų garsas mažesnis, 
betgi moralinės didybės ne
galima matuoti aritmetikos 
formulėmis...

Ir dar vienas dalykas: 
Soženicinas tarp kit ko sa
vo raštuose pamini ir lietu
vius ir prabėgom užsimena 
kovojąs už pavergtų tautų 
išlaisvinimą. Tai, be abejo, 
labai gražu, bet kažin ar mes 
kartais ne per greit užmirš
tame rusus buvus per šimt
mečius vergijos nešėjus ir 
mažesnių tautų išnaudoto
jus? Argi ne Rusija buvo 
didysis tautų kalėjimas, ir 
ar ne toks ji tebėra ir šian
dien? Istorija, rodos, turė
jo mus pamokyti per daug 
nepasitikėti pavergėjais ir 
imperialistais. Ar, sakysi
me, išsivadavusi iš komu
nistų vergijos, Rusija ims ir 
pasakys pavergtoms tau
toms: - Dabar jūs laisvi, 
tvarkykitės savarankiai! - 
Gal kas tiki, kad šimtmečiais 
iškištadančiai imperialistai 
staiga pasidarytų geri dė
dės, bet aš netikiu. Viena 
kregždė dar neatneša pava
sario, kaip vieno ruso tar
tas palankesnis žodis nega
rantuoja pavergtoms tau
toms, kad, žlugus komuniz
mui, jos atgaus savo laisvę 
be kovos ir kraujo pralieji
mo...

Vyt. Alantas 

žiun. Sovietų revoliucija ro
dė didelį religijos nepakan
tumą. YMCA veikimas gavo 
savo tikslus, įvaldė priemo
nes. Garsaus filosofo N.A. 
Berdjajevo vadovybėje lei
dykla pradėjo leisti rusų re
liginių filosofų veikalus. 
Buvo leidinių grynai litera
tūrinių. Tarp YMCA išleis
tų autorių buvo rusai rašy
tojai: J. Buninas, Šmele- 
vas, Saizįevas, Remisovas... 
Po antrojo pasulinio karo 
leidyklai vadovauja Ivan V. 
Morozovas, atvykęs Pary
žiun iš sovietų okupuotos 
Estijos.

- Po karo mes pradėjome 
gauti sovietinių autorių rank 
raščius, - paaiškino I.V. 
Morozovas, -- nes rašytojai 
neturėjo galimybių spaus
dinti savo darbus tėvynėje.

Rankraščiai gaunami slap
tais keliais. Tarp jų buvo 
Boriso.Pasternako ir Alek
sandro Solženicino veikalai. 
Dabar savo išleistų autorių 
tarpe YMCA leidykla turi 
tris Nobelio premijos lau
reatus: I. Buninas, B. Pas
ternakas ir A. Solženicinas.

-YMCA leidykla turi di
delį svorį Sovietų Sąjungo
je, - dėstė leidyklos vado
vas. - Tas svoris susidarė 
dėl religiniai-filosofinių ir 
literatūrinių leidinių. Į So
vietų Sąjungą patekę leidi
niai patenka netgi į juodąją 
rinką ir perparduodami už 
aukštą kainą.

Dažnai šie leidiniai pa
tenka į ‘samizdato’ sūku
rius ir sovietinio gyvenimo 
pagimdytas knygų perrašy
mas ranka ymca leidinius 
pastato katakombinės au
reolės ženkle.

11, Rue de la Montag- 
ne-Ste-Genevieve adresas 
daug reiškia rusui emigran
tui Paryžiuje. Leidyklos pa
talpose susitinka, diskutuo
ja, kalba rusiškai. Čia lanko
si daug studentų, kurie 
studijuoja rusų kultūros da
lykus Paryžiaus universite
te, mokyklose.

John Mott, religinis vei
kėjas, steigdamas 1922 me
tais tą YMCA padalą Pra
hoje aišku nė sapnuot nesap
navo, kad ši leidykla gali bū
ti palyginta su ideologinės 
atomo bombos gamykla. 
YMCA leidiniai sukrėtė so
vietinį režimą humanistiųių 
reformų reikalavimais ir ap
kaltinimais barbarizmu.

Rimas DaigOnas

Stipendija JT 
paskirta 
lietuviui

UBĄ - BATUNo sudaryta 
lietuvių, latvių ir estų komi
sija, patikrinusi 22 kandida
tų (11 lietuvių, 7 latvių ir 4 
estų) kvalifikacijas, vienbal
siai nutarė pirmąją UBĄ - 
BATUNo vasaros stipendiją 
paskirti lietuviui Viktorui 
Nakui iš Detroito.

Viktoras Nakas, sūnus 
detroitiškio žurnalisto Al
fonso ir Bronės Nakų, 20 me
tų jaunuolis, gimęs šiame 
krašte, laisvai vartoja lietu
vių kalbą žodžiu ir raštu. 
Už reportažus lietuvių spau
doj pereitais metais jam bu
vo paskirta Jaunųjų Lietu
vių žurnalistų premija. Taip 
gi laisvai vartoja anglų ir 
prancūzų kalbas. Baigęs 
Benedictine High School 
Detroite su aukščiausiais at- 
žymėjimais, gauna pilną sti
pendiją studijuoti Michiga- 
no Universitete politinius 
mokslus. Viktoras savo veik
la yra pasižymėjęs netik lie
tuvių, bet ir amerikiečių 
jaunimo organizacijose; 1971 
-72 metais jis vadovauja 
Detroito lietuviams studen
tams ateitininkams. Jo ener
ginga veikla pasireiškė Balfe
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Dail Romas ir Jūra Viesulai Kultūros Židinyje Brookly
ne, kur kovo 30-31 buvo suruošta Romo Viesulo kūrinių 
paroda. K. Klastausko nuotrauka

VIENUOLIKA METU BE 
PETRO ULĖNO

Kiekvięnas iš mūsų galvo
jame, kacl tik padoriau įsi
kurti, betl pamirštame, kad 
šį mūsų rūpestingai ir 
kruopščiai kuriamąjį gyveni
mą kartu lydi ir nelaimingo
ji mirtįs, /nė vieno neap
lenkdama, o mes vyresnieji 
turime jos tikėtis pirmiau. Ir 
taip ši negailestingoji mirtis 
mus netikėtai pašaukia am
žinybėn, pamažu praretinda
ma mūsų eiles, išplėšdama 
iš mūsų tarpo, tėvus, vaikus, 
mylimuosius, draugus, bičiu
lius ir pažįstamus. Laikas 
bėga, bet palieka neužmirš
tamus skausmo ir liūdesio 
pėdsakus. Šiandien mes, bu
vusieji giminės ir artimieji 
su skausmu širdyse prisime
name brangų asmenį, mielą 
Petrą Ulėną, nors jau prabė
go 11 metų nuo jo mirties. 
Negalime pamiršti vyro, 
kuris buvo tikrai pavyzding- 
gas lietuvis, didelis patrio
tas. Jo palikti dar neužbaig
ti darbai ir šiandien liudija, 
kad tai buvo žmogus, kuris 
kovojo ir sielojosi dėl savo 
brangios tėvynės - Lietuvos.

Petras Ulėnas kilimo aukš
taitis, gimęs 1899 m. vasa
rio 1 d. Apušynėj, Pasva
lio vals. 1963 m. balandžio 
7 d. mirė Brooklyne. Jis bu
vo visuomenininkas. 1927 m. 
baigė Simano Daukanto mo
kytojų Seminariją Kaune ir 
1939 m, V.D.U. teisių fak. 
1919 m. Stojo kariuome
nėn, iš kurios perėjo dirbti 
į Šaulių s-gą. 1923 m. Klai
pėdos vadavimo žygio daly
vis. Būdamas studentu buvo 
aktyvus korp. Neo-Lithua- 
nia narys (vienas jos atkūrė
jų JAV) stud. atstovybės 
sekretorius 1930-38 m. Že
mės Ūkio m-jos kanceliari
jos viršininkas, vėliau pre- 

ir Detroito lietuvių organi
zacijų komitete. Jis taipgi 
išrenkamas vicepirmininku 
Ann Arbor lietuvių studen
tų klube, dalyvauja kaip šo
kėjas tautinių šokių ‘Šilai
nės’ ansamblyje ir kaip va
dovas lietuvių jaunimo vasa
ros stovyklęse. Lankydamas 
gimnaziją jis vadovavo 
įvairiems moksleivių komi
tetams. Universitete jis yra 
daugiau pasišventęs studi
jom. Politinių mokslų ir isto
rijos kursuose jis eina aukš
čiausiais pažymiais. Jis sie
kia advokato laipsnio tarp
tautinės teisės srityje.

UBĄ- BATUNo dešimties 
savaičių vasaros stipendija 
Jungtinėse Tautose prasi
dės birželio 15. BATUNas 
tikisi, kad šių studijų metu 
V. Nakas praplės savo akira
tį tarptautinėje politikoje, 
susipažins kaip yra vedama 
kova dėl Pabaltijo kraštų 
laisvės ir nepriklausomy
bės atstatymo, ir bus paruoš 
tas mūsų politinei veiklai 
ateity.

A.A. Petras Ulėnas 

zidentūroje ordinų reikalų 
ved. Bendradarbiavo tauti
nėje spaudoje. Pasitraukęs 
1944 m. nuo antrosios so
vietinės okupacijos į Vokie
tiją, buvo Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komi
teto narys. 1949 m. Brookly
ne Tautininkų Klubo ir Tau
tinės S-gos narys. Aktyvus 
veikėjas Lietuvos atstatymo 
veikloje. Buvo vedęs Magda
leną Valaitytę, baigusią V. 
D.U. istorijos fak. Su ja už
augino sūnų inž. Joną Ulėną 
ir dukrą Birutę Ulėnaitę- 
Kliorienę, mokslininko dr. 
Arvydo Kliorės žmoną. Pet
ras Ulėnas buvo šalto būdo 
nuosaikus ir giliai įžvalgi 
asmenybė. Buvo paprastas, 
sukalbamas, visų mėgsta
mas ir nuoširdus patarimuo
se bei asmeninių reikalų 
sprendimuose. Jis mėgo pa
sidalinti mintimis su visais 
tai jo prigimties savybės.

A. Jurgėla

• Solistė Nerija Jankevi
čiūtė. akompanuojant Alvy
dui Vasaičiui, atliks meni
nę programą Kongreso at
stovo Edw. J. Dervvinski pa
gerbime, š. m. gegužės mėn. 
5 d. 6 v. v. Jaunimo Centre. 
Gros Korp! Neo-Lithuania 
orkestras, vadovaujant Al
giui Modestui. Bilietai gau
nami Margutyje, tel. GR 
6-2212 arba pas p. Izokaitie- 
ne, tel. 499-3038 po 4 v. p. p.

• Anicetas Simutis, Lie
tuvos generalinis konsulas, 
balandžio 17 d. dalyvavo su 
žmona Nevv Yorko Miesto 
Komisijonierts ir Metropo
litan Muziejaus Prezidento 
suruoštame priėmime New 
Yorke reziduojančiu diplo
matų garbei.
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VLADE BUTKIENE(3)

Č. Butkys labai gerai žino
jo Teismo galios ribas. Štai, 
pasakoja jis, į jo eilinį, že
miausios instancijos - Tai
kos Teismą, atsiunčia kelių 
Seimo atstovų ginčio bylą. 
Prieš ją spręsdamas, Č. But
kys pasikviečia tuos atsto
vus į savo kabinetą ir klau
sia, ar jie žiną, kokį įspūdį 
susidarys eilinis miesto gy
ventojas, stebėdamas že
miausio rango teisėją spren
džiantį jų ginčus, , kilusius 
Seimo posėdžio eigoje? Susi
barusieji Seimo atstovai rei
kalą suprato, tenai pat pa
sitarė, o Č. Butkys bylą nu
traukė. Nuo to karto tokie 
nesusipratimai nebėjo į Teis 
mą, bet būdavo likviduoja
mi Seimo Prezidiume.

Skaitydamas Č. Butkio at
siminimus, negali atsistebė
ti jo pareigingumu, darbš
tumu, reikalo supratimu. 
Nuo pat jaunų dienų jis 
paskutinis apleisdavo savo 
postą. Rusijoje, revoliuci
jos metu, kai net patys ru
sai išbėgiodavo, jis ne tik ir 
tolįau eidavo savo parei
gas, gelbėdavo draugus, bet 
padėdavo kiekvienam, daž
nai rizikuodamas net ir savo 
kailiu. Lietuvoje, okupacijų 
laikais, jis buvo paskutinis 
Tribunolo teisėjas, paskuti
nis Teisininkų draugijos pir
mininkas; tremtyje, ėmus 
lietuviams iš Vokietijos emi
gruoti į kitus kraštus, jis -- 
paskutinis lietuvis profeso
rius Pabaltijo universitete, 
paskutinis gimnazijos direk
torius uždarant savo apylin
kėje veikusią gimnaziją...

Baigiant trumpą apžvalgą 
apie Č. Butkį, kaip teisinin
ką, norisi atkreipti tremty
je esančių jo kolegų ir teisi
ninkų draugijos dėmesį į jo 
memuarus. Juose yra daug 
įdomios ir Lietuvos Teisės 
istorijai svarbios medžiagos, 
kurios išlikimu reikėtų rim
tai susirūpinti. Č. Butkio 80 
metų jubiliejaus proga tai 
būtų pats gražiausias jo dar
bų įvertinimas.

JIS GYVENO GRETA 
MŪSŲ.

Šiuo vardu Č. Butkys va
dina savo atsiminimų trečią
ją dalį, kurioje kalba apie 
save, kaip apie rašytoją.

Jau anksčiau minėjau, kad 
Č. Butkio gyvenimą dilgino 
keli dalykai: lietuvių kalba, 
kurios jis, ir didžiausias pas
tangas dėdamas, negalėjo 
apvaldyti taip, kaip norėtų; 
jo pasirinkta profesija, rei
kalavusi savo gyvenimą tvar 
kyti taip, kad niekas nega
lėtų jo kaltinti subjekty
vumu, šališkumu. Trečias, 
gal būt, jam visų skaudžiau
sias dalykas - neišpasakytas 
noras rašyti. Vien tik profe- 
sionis darbas jo visapusiš
kai nepatenkino, matyt, iš 
kažkurio savo protėvio buvo 
paveldėjęs humanitaro širdį.

Anais laikais valdininkui, 
gydytojui, teisininkui, kari
ninkui ar kt. profesijos 
žmogui lyg ir netiko ‘užsiim
ti’ rašymu, nebent rašytų 
savos srities klausimais. Ta
da rašė tiktai poetai, dra
maturgai, žurnalistai, roma
nų autoriai, kitais žodžiais 
tariant, ‘tikrieji’ rašytojai. 
Net ir tie dažniausiai pasi
rašydavo slapyvardėmis. Ir 
Č. Butkiui, Vyriausiojo Tri
bunolo teisėjui, visiškai neti
ko leistis į literatūros lan
kas. Dėl to jo, kaip rašyto
jo, tikroji pavardė nefigū
ravo nei laikraščiuose, nei 
žurnaluose, o jo veikalai 
scenai nebuvo išspausdinti. 
Jisai sakosi, kad Kauno 
Valstybinio teatro skelbtam 
konkursui parašytą dramą 
‘Milinis apdaras’ netgi išsiun 
tęs iš Kybartu pašto, kad 
niekas neįspėtų autoriaus. 
Kartais jis pasirašydavęs K- 

tas, Ninutė ir kitokiom 
slapyvardėm.

Tiktai tremtyje, 1954 m. 
‘Lietuvių Dienos’ įdėjo jo 
feljetoną, pasirašytą tikrąja 
pavarde. Jame Č. Butkys pa 
šiepia lietuviškos spaudos 
neremiančius patriotus. 
Paskaitę draugai ir pažįsta
mi taip pyko, kad nebenorė
jo jo nė pažinti. Nuo tada 
daugiausiai rašęs teisiniais 
klausimais.

Baigęs universitetą ir 
Odesoje tarnaudamas Jūros 
Karo Teisme, vietiniame 
laikraštyje vedė teatro ir 
muzikos skyrių, o ten vei
kusiam ‘Satyra’ teatrui rašė 
trumpus satyrinius veika
lus, kuriuos išspausdino 
1925 m. Berlyne rusų kalbo
je antrašte “Sovietų Rusija 
Satyroje”. Dar studijuoda
mas, jis lankė teatrus, artis
tų tarpe turėjo daug drau
gų, asmeniškai pažino to 
meto kino, teatro, baleto 
garsenybes. Vieną sykį, gel
bėdamas draugą, dramos ar
tistą, tapo vasaros sezono 
teatro direktorių, nes tas jo 
draugas turėjo pasilikti 
Maskvoje ir vaidinti vieti
niame Dailės teatre. Sumo
kėjęs atatinkamą kainą, įsi
gijęs direktoriui privalomą 
Darbo Biržos pažymėjimą, 
su visa trupe išvažiavo va
sarai į Pietų Rusiją gas
trolėms. Būdavo atvejų, kai 
jis pats turėjo pavaduoti 
susirgusį ar pagiriojantį ar
tistą nespėjęs ne su tekstu 
susipažinti. Kai kurie artis
tai jį stumte išstumdavo į 
sceną, norėdami savo jauną 
direktorių padaryti juoko 
objektu. Taip jis ant savo 
paties kailio patyrė, kad 
teatro direktoriaus duona 
nebuvo lengvai uždirbama.

Teatras Č. Butkiui liko, 
artima sritis per visą gyve
nimą. Grįžęs į Lietuvą, iš 
pradžios rašyti buvo bejė
gis, nes nemokėjo lietuvių 
kalbos. Porai metų praslin
kus, ėmė bendradarbiauti 
laikraščiuose ir žurnaluose 
(Teisėje, Teisininke, Lietu
voje, Lietuvos Teisininke, 
Ūkininko Patarėjuje, Taiko
je, Trimite, Policininke, Ko
operatininke, ir t.t.). Čia ra
šė teisės, mokslo populia- 
rizacijos ir kt. straipsnius, 
apysakas, feljetonus. Tačiau 
jo širdis linko į scenos vei
kalus. Drama ‘Smūtkelių Ša
lis’, režisuota Petrauskie
nės, Kauno Valstybiniame 
teatre po premjeros buvo 
sustabdyta. A. Sutkus, tuo
metinis Kauno Valstybinio 
teatro direktorius, jo du vei
kalus - ‘Milinis Apdaras’ 
ir ‘Antros Rūšies Viešbu
tis” įtraukė į repertuarą. 
Pirmąjį buvo pradėjęs re
petuoti, bet prieš pat gene
ralinę repeticiją staiga vis
kas sustojo. Tą jo dramą iš 
repertuaro išėmė, o viešai 
paskelbė, kad jos statymas 
atidėtas. Nežiūrint to, A. 
Sutkus patarė Č. Butkiui 
nemesti rašius, nors para
šytą veikalą tektų laikyti 
tiktai savo paties stalčiu
je. Jisai Butkio dialogus 
lyginęs su garsiuoju Molje
ru. Taip, juokauja Č. But
kys, jo stalčiuje ir gulįs 
“antrasis Moljeras”...

Vėliau, Dauguviečio kalbi
namas, parašė politinę ko
mediją “Politinis Chame
leonas”, bet ir šis veikalas 
scenos šviesos neišvydo. 
Pats Dauguvietis tą komedi
ją lyginęs su Gogolio ‘Re
vizorium’, bet vyriausybė 
neleido jos statyti: dėl But
kio nematė reikalo gadinti 
santykių su partijomis. ‘Po
litinio Chameleono’ tekstas 
liko pas Dauguvietį, todėl 
“antrasis Gogolis” gulįs net 
ne jo paties stalčiuje...

Vokiečių okupacijos lai
kais Lietuvoje išpopuliarė-

jo operetės žanras. Buvo 
kalbama statyti naujų laikų, 
modernišką operetę. Č. But
kys parašė jai net du libre
tus, bet per tą laiką opere
tės komisija pakeitė nuomo
nę ir apsistojo prie tautiš
kos. Tokio libreto nebėpa- 
rašė niekas, ir tuo metu 
jokia operetė nebepasirodė.

Taip pat vokiečių laikais 
Kauno Jaunimo teatras, 
Jurašiūnui režisuojant, pa
statė Č. Butkio ‘Tris Drau
gus’. Šis jo veikalas Kaune 
praėjo su dideliu pasiseki
mu, su juo teatras gastro
liavo po visą Lietuvą. Pa
čiam autoriui, deja, jo sce
noje nebeteko matyti.

Dar ir Amerikoje jis ne
nustojo rašęs ir dalyvavo, 
poroje konkursų, nes norė
ta papildyti Jaunimo Teatro 
Mėgėjų teatrą naujais sce
nos veikalais. Tuos konkur
sus, sako jis, laimėjo geri 
veikalai, bet jie ne visiškai 
atitikę skelbtas sąlygas: ko
misija premijavo veikalus, 
taikytus Vaikų, o ne Jauni
mo teatro scenai, ypatingai, 
kad šių laikų jaunimas ne
pasensta net ir 35 m. sulau
kęs.

Kodėl Č. Butkio dramos 
sustodavo pakelėje į teatro 
sceną? Atsakymas, greičiau
siai slypi tame, kad jis savo 
veikalams temas rinkosi iš 
anuometinio gyvenimo. 
Kaip gi prašmatni poniutė, 
aukšto pareigūno žmona, 
jaustųsi matydama scenoje 
save - buvusią kaimietę, gi
riantis senovės bajorų kil
me, turtais ir pan? (Milinis 
apdaras). Kam malonu žiū
rėti, kaip prisiplakėlis kei
čia' savo politines pažiū
ras, nors tai vyktų tiktai 
scenoje? (Politinis Chame
leonas). Kam teatre rodyti 

• gyvenimo nuotrupas, paber
tas nuošalesnės gatvės vieš
butyje, kai pats žiūrovas 
savo nuotykius slepia po 
spyna ir raktu? (Antros Rū
šies Viešbutis). Arba vėl, 
kam teatro scenoje afišuoti 
turtingą biznierių, vejantį 
seną ūkininką iŠ sodybos, 
kai fabrikui prireikia dau
giau erdvės? (Smūtkelių 
Šalis).

Nesėkmingos pastangos 
prasimušti į dramaturgų 
eiles, č. Butkiui buvo pats 
skaudžiausias smūgis. Šioje 
srityje jis dirbo iš pamėgi
mo, stumiamas vidinės jė
gos. Teismo salėje, kaip pro
fesionalas, jis buvo tarsi 
įrėmintas paveikslas. Kiek 
vienas žodis, kiekvienas mos 
telėjimas turėjo būti apgal
votas, kad neprasilenktų su 
įstatymu, nustatytu etiketu. 
Kaip rašytojas, jis turėjo 
teisę kalbėti laisvai, atvirai, 
savo veikėjų lūpomis galėjo 
išreikšti visa tai, kas jį 
skaudino, džiugino ir kanki
no. Greičiausiai, kad ir jo tuo 
metu keltos žmonių ydos 
šiandien atrodytų ne Jono ir 
Tamošiaus ydos, bet dauge
lio mirtingųjų.

Šiandieninėje spaudoje 
skaitome, apie sėkmingus 
naujų scenos veikalų pasta
tymus bei jų įvertinimus. 
Turime džiaugtis, kad sceni-

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANU6AITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis,
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

“Šešupės" d-vės Chicagoje paukštytės dainuoja - iš kairės: Janė Jonušaitė, Rūta Gri- 
golaitė, Laima Černiauskaitė, Rasa Plioplytė, Žibutė Lietuvninkaitė, Lisa Kosmonaitė ir 
Rita Bartuškaitė. A. Grigaičio nuotrauka.

nio meno pamėgimas, išug
dytas Lietuvoje, puoselėja
mas ir tremtyje. Norėtųsi 
atkreipti teatralų dėmesį ir 
į Č. Butkio parašytus veika
lus. Norėtųsi, kad jais susi
domėtų ir pastudijuotų apie 
ką, iš tikrųjų, Č. Butkys 
rašė; ar jo veikalai šian
dien jau “išėjo iš mados”; 
kodėl jie sustodavo pusiau
kelėje į sceną; kodėl nepra
eidavo pro anuometinę ‘cen
zūrą’; ar jie verti šiandie
ninio teatro; ar duoda ką 
nors naujo, įdomaus ir ver
tingo Lietuvos Dramos Teat
ro istorijai; jeigu taip, ar 
nereikėtų juos sugrupuoti į 
pastovų rinkinį? Į tokius 
klausimus tiktai šios srities 
Žinovai tegali atsakyti. Tikė
kime, kad tokių atsiras. Ar 
atsakymai būtų teigiami, 
ar neigiami, šiandien pri
klausytų nebe nuo kokios 
nors ‘cenzūros’, bet nuo pa
ties rašytojo sugebėjimų. 
Pats faktas, kad apie Č. But
kio parašytus veikalus yra 
kalbama, nors žymiai pavė
luotai, jam būtų didžiausia 
dovana.

Baigdama noriu paminėti, 
kad Vokietijoje, steigiantis 
Lietuvių Tremtinių Rašyto
jų bei Žurnalistų Sąjungai, 
C. Butkio pareiškimas į ją 
įstoti tapo atmestas. Ar ne
būtų pats laikas šį reikalą 
peržiūrėti ir nesusipratimą 
atitaisyti?

Tikiu, kad mano iškeltos 
mintys nenugrims į neži
nią, kad Lietuvos Vyriausio
jo Tribunolo teisėjo Česlo
vo Butkio 80 metų sukaktį 
minėdami, iš jo. stalčiaus 
išimsime ne tiktai jo para
šytus veikalus scenai, bet 
ir visus jo nuveiktus dar
bus; kad nupusime nuo jų 
per metų eiles nusėdusias 
dulkes, sugrupuosime pagal 
jų paskirtį, sudėsime į ata
tinkamas lentynas, kurios 
būtų pasiekiamos ir atei
nančioms lietuvių kartoms.

Agronomas Vaclovas But
kys, jubiliato pusbrolis, Č. 
Butkio gyvenimą nusakė la
bai agronomiškai. Tu, Čes
lovai, sakė jis, turėjai būti 
‘šiška’ (visų gerbiamas, žy
nei us žmogus), o, štai, stovi 
prie sulūžusio lovio...

Mielam sukaktuvininkui 
"Dėdei Česlovui” -- Lietuvos 
V yriausiojo Tribunolo teisė
jui su humanitaro širdimi 
linkiu geros sveikatos, il
giausių metų ir, A. Sutkaus, 
Kauno Valstybinio Teatro 
direktoriaus žodžiais ta
riant, nenustoti rašius, nors 
ir savo stalčiui!

IS BALTIMORĖS TAUTININKU 
VEIKLOS

Baltimorės tautininkų ant 
ras šiais metais susirinki
mas įvyko kovo 30 d. Po 
įprastinės įžangos perskai
tyti Taut. S-gos bendraraš- 
čiai Nr. 4 ir 5. Pastaruoju 

’ kreipiamasi į S-gos sky
rių valdybas, kad šios, kiek 
galima greičiau atsiųstų 
savo gyvavimo veiklos ap
žvalginius pranešimus. Jie 
reikalingi S-gos išleisimai 
Amerikos lietuvių vidurinės 
srovės istorijai.

Kai kas narių, neskaitan
čių Dirvos, pasirodė nesą 
su šiuo sumanymu pakanka
mai susipažinę. Istorijai rei
kiamos medžigaos apie Bal- 
timorę parūpinti pavesta sk. 
sekretoriui, kuriam iš savo 
atsiminimų kai ką galės pa
pasakoti senieji baltimorie- 
čių veikėjai: P. Jaras, Julė 
ir Nadas Rasteniai.

Svarbiausiu sueigoj svars
tomu klausimu buvo sk. da
lyvavimas miesto vidury, 
Hopkins aikštoje, gegužės 
25-26 dienomis rengiama
me Baltimorės lietuvių pasi
rodyme.

Praėjusių metų vasarą to
je pat aikštėje šio miesto 
gajesnės ir pajėgesnės tau
tybės viena po kitos (ne vi
sos kartu tą pačią dieną) sa
vaitgaliais garsinosi savo 
tautodaile, tautiniais šo
kiais, dainomis, muzika ir sa
vitais valgiais. Pasisekimo 
paskatinti lietuviai šiemet 
dalyvaus dvigubai platesniu 
mastu. Pernai šalia kitų at
skirus stalus turėjo ir keli 
mūsų sk. nariai savo inicia
tyva, ne organizacijos var
du. Su savo kūrybos pavyz
džiais, vertiniais ir kai ku
rių liet, rašytojų padidintais 
atvaizdais dalyvavo poetas 
N. Rastenis, Vyt. Bačans- 
kas pardavinėjo prieškomu- kartą, taigi 
nistinius spausdinius, dail. 
Algim. Grintalis rodė liet, 
drožinius jr kaį ką savo 
tapybos darbų. Sk. sekreto
rius buvo išdėstęs nemažą 
rinkinį grupinių nuotraukų, 
vaizduojančių Baltimorės lie 

i tuvių praeity draugijinio 
veikimo įvairius įvykius.

Dvi dienas trukusį pasi
rodymą aplankė būriai žmo
nių, daugiausia betgi seno- 

‘ sios ateivijos čiagimių, nie
kur lietuvių tarpe lig tol me
tų metais nematytų. Gal 

' būt, kad jų veikliųjų tau
tiečių žygis, globojamas 
miesto valdybos ir jos 
garsinamas per vietines ra-

dijo ir televizijos stotis, 
bus padaręs pažadinančio įs
pūdžio: gal ne vienam nuto
lusiam prabudo jų tautinės 
kilmės sąmonė. Tuo gal rei
kėtų paaiškinti faktą, kad 
šiemet per Baltimorės Liet. 
Draugijų Tarybos sureng
tąjį Vasario 16-sios paminė
jimą - pokylį dalyvių prigū
žėjo dvigubai daugiau, negu 
kitais metais. Kun. K. Pū- 
gevičiaus pastangomis Lie
tuvių Savaitgalis Hopkins 
aikštėje buvo įrašytas į 
video juosteles ir visuome
nei neseniai parodytas Liet. 
Svetainėje.

Sk. sueigoje apsispręsta 
nebesitenkinti bendrame lie
tuvių pasirodyme atskirų 
narių įnašais, bet išeiti sky
riaus vardu. Nutarta rengti 
du stalu: vieną su tauto
dailės dalykais, kitą su rink
tiniais valgiais ir krupniku.

Kad reikėtų organizacijos 
vardu dalyvauti, visi leng
vai sutinka, galvos esti kupi
nos įvairiausių sumanymų, 
bet priartėjus prie tikrojo 
ruošos darbo ir įsipareigo
jimo, pajuntamas tarsi atly- 
žimas. Apskritai, juo toliau 
juo aštriau liet, visuomeni
niame veikime jaučiama 
darbininkų stoka, nes tie pa
tys keli paslankesnieji ir 
paslaugesnieji grabstomi vi
sų vietinių organizacijų, kai 
tik jos ką rengia.

Pasikalbėta ir mūsų artė
jančios pavasarinės paran- 
gos - gegužės 11 d. koncer
to Liet. Svetainėje reika
lais. Tą vakarą kultūrinę da
lį atliks du svečiai - solis
tė Jūratė Veblaitytė ir ak- 
torius-humoristas Vitalis Žu
kauskas.

J. Veblaitytę baltimorie- 
čiai matys ir girdės pirmą 

koncertinė 
naujovė. V. Žukauskas čia 
jau lankęsis kelis kartus, 
tačiau jis niekad nenusibos
ta, nes vis šviežias, kūry
biškas, lietuvišką pasaulį 
patraukiąs per linksmesnę 
stygą.

Šių dienų surizgusiame 
gyvenime kartais pasigen
danti lengvesnės nuotaikos ir 
gaivinančio juoko pramogų. 
Tad gegužės 11 d. gėrėsi- 
mės jaunos viešnios dainavi
mu ir V. Žukausko nepap
rasto gajumo daugiaspalvės 
išraiškos vaidyba.

Šokiams gros liet, jauni
mo orkestrinis sambūris -- 
‘Aidai’. S.M.
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Inž. Domas Adomaitis, Čiurlionio Galerijos Chicagoje 
direktoriato pirmininkas, direktorijos vardu sveikinęs su
kaktuvininką ir įteikęs nutarimą, kad dail. Adomas Varnas 
yra Čiurlionio Galerijos garbės pirmininkas; Dešinėje 
Dailininkų Sąjungos sekretorė dail. dr. A. Labokienė 
ir M. Varnienė su gėlių puokšte.

(Atkelta iš 1 psl.) 
rektoriato nutarimą, kuriuo 
sukaktuvininkas pakeltas į 
Č.G. Garbės Pirmininkus. 
Raštu sveikino Lietuvos At
stovas J. Rajeckas su Po
nia ir daug kitų. Kiek pavė
luotai buvo gautas Preziden
to Nixono ir Ponios vardu 
sveikinimas, parašytas Fe
deralinės Menų Globos 

Prie vaišių stalo: sol. Dana Stankaitytė, PLB pirm. B.
Nainys, dail. V.K. Jonynas, E. Pocienė, Švabaitė-Gylienė 
ir meninę dalį pravedusi dail. Jautokaitė.

Dail. Adomas Varnas dėkoja visiems sveikintojams, pa
brėždamas, kad dirbs kol jo ‘gaspadorius’ jam diktuos.

SoLAdomaitienė ir dail. Vaitiekūnas, daug dirbę prie pa
gerbimo suruošimo, džiaugiasi pasisekimu.

Agentūros pirmininkės Nan- 
cy Hanks.

*. t

I sveikinimus atsiliepda
mas ir dėkodamas prof. 
Varnas priminė, kad Dievo 
palaima žmogui neateina, 
jeigu jis nededa pastangų 
jąja pasinaudoti, -- kai žmo
gaus ‘gaspadorius’ - galva 
apsileidžia. Jis taip pat pri
minė, kad turime laikytis 

principų, jei norime susi
laukti mūsų himne giedamos 
vienybės.

Koncertinėje akademijos 
dalyje įspūdingai padainavo 
joniškietė, kaip ir prof. Var
nas D. Stankaitytė ir St. Ba
ras, palydimi A. Vasaičio. 
Akademiją baigdamas dail. 
Vaitiekūnas trumpai apibū
dino ir atidarė salėje skonin
gai sutvarkytą parodą. Buvo 
iškabinta apie 60 vėlesnio 
laikotarpio ir keli šių metų 
kūriniai. Taip pat išstatyta 
litų, pašto ženklų pavyz
džiai, kryžių albumas ir di
džiulė pavardžių kartote
ka. Nors tai vieno žmogaus 
triūso ir kūrybos vaisiai, bet 
gero būrio rankų prireikė 
juos taip gražiai sutvarky
ti ir šioje parodoje išstatyti. 
Išleistas gausiai kūrinių nuo
traukomis iliustruotas paro
dos katalogas.

Be pirmininko dail. Vai
tiekūno, darbo komitete 
buvo p. V. Vaitiekūnienė, 
dail. A. Labokienė, dail. B. 
Morkūnienė, dail. M. Stan
kūnienė, St. Juodvalkis, J. 
Mačėnas. Be abejo, jie turė
jo daugiau talkininkų, ypač 
vaišių šeimininkė p. Vaitie
kūnienė. Atrodo, daugiausia 
jos nuopelnu, po parodos ap
žiūrėjimo pilnutėlė salė da
lyvių buvo pakviesti prie vai 
šių stalo su šampanu ir ska
niais, turtingais užkandžiais.

Pagerbimo akademija už
truko nepilnas dvi valandas,

Dail. Virčio stalas su meno 
vaišių metu.

mėgėjais ir rėmėjais

G*/

Dail. Stankūnienės ir dail. Kaupo stalas su svečiais.

Kultžurnalo "Aidai" temomis

— Aš sudraskysiu patriotinių temų togą! Rr-rr-au-au-au-da!

RETOS PATRIOTINĖS DRĄSOS ŽODIS
Kas yra patriotizmas? Ką 

reiškia dabar patriotizmo są
voka?

bet parodos apžiūrėjimas, 
vaišės ir įspūdžiais pasidali
nimas nusitęsė iki vėlumos. 
Šalia sukaktuvininko sėdė
jo rūpestingoji gyvenimo 
draugė p. Marija Varnienė. 
Galima drąsiai tvirtinti, kad 

be Ponios Varnienės netu
rėtume nei šios šventės, nei 
prof. A. Varno.

Gražu, verta ir reikalin
ga gerbti tautai ir menui 
nusipelniusius asmenis. Rei
kia pastebėti, tačiau, kad kai 
kurie net Chicagoje gyve
nantieji prof. Varno moki
niai nesurado laiko ateiti į 
savo buv. mokytojo pagerbi
mą. Jaunieji lietuviai dai
lininkai galėjo taip pat gau
siau pasirodyti.

A. Siutas iškilmes nufil
mavo ir jau kitą dieną pui
kiose spalvos parodė lietu
viškoje televizijoje.

Garbė ir padėka Lietuvių
Prie garbės stalo... Lietuvos gen. konsulė J. Daužvardienė, sukaktuvininkas dail. Dailininkų Sąjungai, suruo- 

Adomas Varnas, M. Varnienė, p. Kolbienė ir JAV LB Krašto valdybos pirm. J. Gaila, šusiai šią šventę!

STASYS PERMINĄS
Atrodo keista pasiūlyti 

tokį klausimą. Kas nežino, 
kad patriotizmas yra tėvy
nės meilė! Bet kada teritori
joje viešpatauja okupacinė 
galia, patriotizmas yra ne
tiktai tėvynės meilė, bet tė
vynės laisvės meilė. Šito 
esminio papildinio daug kas 
nepastebi ir patriotizmo ti
tulu vadina savo sentimen
talias simpatijas viskam, 
kas susieta su lietuviška kul
tūra. Po tokiu titulu net ‘Per 
galės’ rėmimas savo eilėraš
čiais tampa savotiško erzatc- 
patriotizmo aktu. Patriotiz
mas yra tėvynės laisvės 
meilė. Italų beletristo D’ 
Annunzio pavaizduotiems 
vaikams buvo aiški senti
mentalinio ir realaus patrio
tizmų skirtybė. To netgi 
tragiškais Lietuvos laikais 
nesuvokia kai kurie kriti
kai, vis įžūliai pasišauną 
skelbti mums, kad realaus 
patriotizmo sąvoka mūsų 
poezijoje ir beletristikoje 
yra talento stokos širma!

Kas yra patriotizmas? Ar 
ne keista to klausti po Lie
tuvos laisvės golgotos? Visai 
ne keista! Aliarmuojantieji 
patriotizmo suniekinimo ak
tai, po įvairių, dažnai anal- 
fabetiškų recenzijų vystyk
lais, lyg kolūkinė mėšlinė 
buza, prasisunkia pro visas 
išviršinio padorumo užtva
ras į išeivijos spaudinius, 
Apie patriotizmą poezijoje 
bei beletristikoje stengia
masi kalbėti su paniekinan
čia politinio kretino šypse
nėle. Menas menui'.Štai kur 
kūrinio esencija. Patrioti- 
kos, esą negali atstovauti 
sveiki žmonės, sveikos ir 
drąsios psichikos individai. 
Patriotas privaląs būti neu- 
rotikas, nesveikų svaičioji
mų individas, kas minutę 
abejojąs patriotikos esme...

Kelių asmenų klikelė ėmė 
ir užsėdo knygos ir visuo
menės komunikacijos vieš
kelius ir, imituodami sovieti
nės cenzūros paskirtį, pra
dėjo ‘pristatyti’ skaitytojui 
knygas su savo apšvieti
mais. Faktai? Aistis buvo 
suniekintas už patriotinius 
eilėraščius, Kairys už patrio- 
tiką dramose, Baronas už 
partizaninę apysaką. Mėšli
na patriotikos niekinimo 
buza sunkiasi j ‘menas me
nui’ tezes kultivuojančius 
leidinius. Stengiamasi įteig
ti nuomones, kad patriotika, 
tėvynės laisvės meilė, tai iš
vadoms nevaisinga sritis, 
neverta ‘tikro’ rašytojo bei 
poeto dėmesio, beviltiško 
netalentingumo priedanga. 
Tokie spekuliantai bei ble- 
fuotojai nė nemato, kad poe

zijos bei beletristikos istori
joje kaip katedros stovi kū
riniai, kuriems pamatus pa
dėjo tėvynės laisvės kovų 
bei meilės momentas Mūsų 
apyvokoje su pragaro šakė
mis ir belzebubo tridančiais 
šie literatūrinio backjardo 
‘akademikai’ puola netgi 
kukliausius mėginimus lek
tūros formoje sukurti žmo
nėms D’Annunzio sampra
tos patriotikos dalykėlį.

Taip, dabar patriotika nė
ra madingas žodis. Poetas ir 
rašytojas, stojęs ant patrio
tikos (tėvynės laisvės mei
lės) estrados, ‘profesionalų’ 
kritikų bus išsmaluotas, su
niekintas, išjuoktas, privers
tas nutilti.

- Patriotika? Cha cha 
cha! Jūs kalbate Lietuvos 
laisvės temomis? Cha cha 
cha! Rašykite egzistencio- 
nalizmo motyvais, ‘įsisavin
kite’ tų motyvų iš T.S. Elio- 
to, iš Verhaereno, apiplėšk 
Mallarme ir su tų senių 
čemodanais tu atrodysi ... 
tikras kūrėjas!

Vis dėlto, kalbėti apie tė
vynės laisvės meilę ir kilnu, 
ir didinga, ir kūrybinga! Tai 
įrodė Birutė Pūkelevičiūtė, 
prabilusi Chicagoje jos pre
mijuoto romano pristaty
mo iškilmėse. Tėvynės lais
vės tema jos kalboje buvo 
tikras leit-motyvas, sutriuš
kinęs spekuliacinius kai ku
rių ‘profesionalų’ vapalioji
mus apie patriotikos ‘never
tingumą’ kūrybiniame pa
saulyje. Laureatė pasakė:

“A f, nįano mieli Bičiuliai, 
pajutau didelę laimę: kad 
gyvenu laisvėje, kad galiu 
rašyti tai, ką noriu, taip, 
kaip noriu. Kad neprivalau 
būti nei kryptinga, nei pa
klusni režimui, kad manęs 
niekas nevaržo ir neindoktri 
nuo ja...

Tačiau netrukus mano lai
mės būsena tarsi pasisuko. 
Ji man pasirodė tokia ne
jaukiai išskirtinė, tokia nevi- 
suotinė - tarsi prieštarau
janti bendram lietuvių tau
tos sielvartui...

Menininko laisvė... spar
nuotas žodis...

Tokie dalykai mūsų tėvy
nėje nūnai tėra tik svajonė. 
Gabiausi žmonės, puikios 
moterys, puikūs vyrai - pa
versti vergais, jų kūrybinė 
galia prievartaujama, jų tar 
lentas piktnaudojamas, min
tis, prigimtinė žmogaus tei
sė, užgniaužta...

Sovietų Sąjungoje yra dvi 
labai aiškias menininkų ka
tegorijos. Paklusnūs vaiku
čiai, sutikę tapti "ruporiais 
į liaudį" gauna tai, kas jiems 
buvo žadėta: vardą, privile-

(Nukelta į. 6 psl.)
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ŽODIS...

(Atkelta iš 5 psl.) 

gijas, net keliones į užsienį, 
kurių metu jie bando 'ap
šviesti supuvius Vakarus'. 
Tie, kurie ruporais tapti ne
sutinka ir sukyla prieš žmo
gaus dvasios pavergimą, sė
di už grotų arba beprot
namiuose. ”

Tai keli posakiai iš plačios 
kalbos. Su puikia retori
ka, taip logiškai pateikta 
laureatės kalba, paryškino 
tikrą patriotizmo esmę. Pat
riotizmas nėra neurotiškas 
sentimentas, bet aistringas 
rūpestis savo tėvynės (ir 
tautos) likimu. Tai apmau
das dėl tėvynės nelaisvės. 
Gyvenimo realybėje tą ap
maudą sukelia politinės ir 
geopolitinės sąlygos. Tikra 
patriotizmo prigimtis ragi

na kovoti dėl tėvynės lais
vės, dėl savo tautos lais
vės. Tiktai tokio sveiko, ne- 
psichotiškai deformuoto pat
riotizmo vedini 1918 metais 
lietuviai ėmėsi ginklo, 1940 
metais sukilo, 1944-50 ėjo į 
miškus ir 1972 metais degi
nosi. Laureatė Birutė Pūkė- 
levičiūtė pasinaudojo lais
ve ir tikras patriotizmas 
(tėvynės laisvės meilė) su
žaižaravo kaip brangakme
nis, kuriam laikas ir niekšy
bės neturi poveikio. Ji pasa
kė tai, kuo mes visi sielo
jamės ir gyvename, ir esa
me gyvi. ‘Menas menui’ 
adeptams tokie posakiai 
stovi už ‘menininko koncep- 
sijos’ ribų. Visuomeninio 
kretinizmo suluošintieji te
betvirtina ir mūsų tarpe, 
kad menininkas “negali kal
bėti visuomenės mąstymo 
formulėmis”. ‘Menininkas’, 
esą, privalo atsiskirti nuo vi
suomenės ir gyventi savo 
pasaulyje. Kokia arogantiš
ka ir ignorantiška nuomo
nė! Tiktai artimiausiame 
ryšyje su visuomene, su tau
ta, su jos interesais arba tų 
interesų evoliucija, iškilo pa
saulinės literatūros milžinai, 
lietuvių literatūros stulpai. 
Čirškia, mat žvirblis ant 
mėšlyno ir dargi liepia į jo 
čirškalus įsiklausyti. Tokie 
prorežiminiai čirškalai dik
tatūroje gali pavirsti įsakys 
mu. Laisvoje visuomenėje 
čirškalas yra individuali 
nuomonė, kaip ir kiekviena 
kita tokia, pastebima arba 
nepastebima, kritikuotina ar 
ba nekritikuotina, bet toli 
gražu, neprivaloma, nedog
minė, kartais dėl nelogišku
mo kurjoziška, dėl bendro 
kultūros evoliucijos fono ne
pažinimo analfabetiška.

Net keista, kad tenka 
aptarti tokias tezes, kiekvie
nam aiškias laisvoje visuo
menėje. Bet mūsų pašvinku
sioje kultūrinio gyvenimo 
atmosferoje visa tai nėra 
kurjozas. Tai tikrai mini- 
tragedija. Tas teroras, ku
rį skleidžia neva ‘profesio
nalai’ kritikanai, nėra kurjo
zas, bet blogis. Ir, štai, to
kioje panoramoje rašytoja 
B. Pūkelevičiūtė ryškiai, 
tvirtai, nevyniodama okupa
cijos fakto į dabar atras
tus “dabartinės Lietuvos” 
vystyklus, pagarsino ... vi
suomenės nusistatymą, pri
minė tikrus orientyrus, iš
kėlė patriotizmo, kaipo tė
vynės laisvės meilės sąvo
ką. Ir kaip gi dabar, pagal 
‘menas menui’ ‘filosofiją’, ar 
Pūkelevičiūtė jau nebe me
nininkė, nes jos kūrybinė 

( filosofija sutapo su jos vi
suomenės filosofija?

Savo kalbą laureatė pa
vertė credo skelbimu, mani
festu, kovos šūkiu. Tai he
rojiškas aktas.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ.

IŠ JAV LB KRAŠTO VALDYBOS VEIKLOS
JAV LB-nės Krašto Val

dyba š.m. kovo mėn. 14 d.- 
Philadelphijoje vėl turėjo 
posėdį, kuriame daugiausia 
dėmesio buvo skirta kultū
riniams reikalams.

Posėdyje dalyvavo beveik 
visi Valdybos nariai ir dr. V. 
Maciūnas, kaip kultūrinių 
reikalų patarėjas.

Pirmiausia teko susidurti 
su Lituanistinio Instituto 
problemom, ypač finansi
nėm. Institutui buvo paž- 
žadėta parama 1975 m. su
važiavimui organizuoti, o 
prašymas 1500 dol. biblio
grafijos žinioms leisti, nors 
ir nebuvo tuoj patenkintas, 
bet ir neatmestas. Tuo klau
simu turėtų pasisakyti Kul
tūros Taryba, todėl ir nutar
ta nukreipti į būsimą KT.

Dramos teatrai išeivių 
tarpe vaidina svarbią rolę: 
palaiko lietuvišką dvasią, ke 
lia kultūrinį lygį, yra gera 
mokykla jaunoms jėgoms, 
kurios domisi teatro me
nu. Kai kuriose apylinkėse 
veikia stipresni ar silpnes
ni teatro būreliai, bet dau
giausia dėmesio susilaukė 
Chicagos Dramos Teatras, 
nes savo aktyvumu pralen
kė kitus. Deja, jo darbas 
paskutiniu laiku buvo susto
jęs. Valdyba mano, kad tai 
yra nemažas nuostolis lietu
vių kultūriniame gyvenime 
ir ėmėsi žygių jį atgaivin
ti, pažadėdama finansinę pa
ramą, jei tokia būtų reikalin
ga. Tikėkime, kad Chicagos 
Dramos Teatras greit vėl 
pradės džiuginti savo vaidi
nimais.

Būtų Valdybos lyg ir apsi
leidimas, jei ji neatsilieptų į 
visus lietuvių gyvenimo klau
simus. Paskutiniu laiku vėl 
paaštrėjo Čiurlionio Gale
rijos reikalai, kurie kelia 
ginčą suinteresuotųjų tarpe. 
LB-nę Galerijos Globos Ko
mitete atstovauja rašyt. A. 
Kairys, kuris ir informuo-, 
ja jos reikalais. Deja, šiuo 
laiku Kr. Valdyba tegali 
apeliuoti į abi šalis, prašy
dama šį nemalonų, mūsų 
dailininkus skaldantį ginčą 
kuo greičiausiai užbaigti, pa
darant nuolaidų abejose pu
sėse.

Lietuvių Fondo užsibrėž
tas tikslas surinkti milijoną 
dolerių, kurio procentai bū
tų naudojami kultūriniams 
lietuvių reikalams, jau arti 
pabaigos. Šiais metais nori
ma užbaigti jo organizavi
mą. Valdyba norėdama, kad 
tikslas tikrai būtų pasiektas, 
paskelbė 1974 metus Lietu
vių Fondo vajaus užbaigi
mo metais ir prašo visus 
lietuvius padėti tą tikslą pa
siekti, tapti LF nariais.

Sekmingesniam LF pelno 
skirstymui, Kr. Valdyba nu
tarė kasmet įvesti naujų 
narių į LF pelno skirsty
mo komisiją, tikėdama, kad 
su naujais žmonėmis ateis 
naujos idėjos ir tuo pačiu 
bus atstovaujama didesnė 
visuomenės dalis. Valdyba 
išreiškė padėką buvusiems 
pelno skirstymo komisijos 
nariams už jų darbą ir nu
matė 8 kandidatus, iš kurių 
pavedė pirm. J. Gailai pa
kviesti tris asmenis, kurie 
sutiktų į tą komisiją įeiti 
1974 m.

Visi džiaugiamės tauti
niais šokiais, -- jie visada 
sukelia žiūrovams entuziaz
mą, o jų vadovės - vado
vai užsitarnauja didelės pa
dėkos už jaunimo auklėjimą 
tautinėje dvasioje. Šiame 
posėdyje Valdyba paskyrė 
Tautiniam Šokių Institutui 
500 dol.

Visuomeninių Reikalų Ta
rybos rūpesčiu jau išėjo iš 
spaudos angliškas 1973 m. 
raportas apie žmogaus teisių 
pažeidimus okupuotoje Lie
tuvoje. Šis raportas dides
nis už anksčiau išėjusius. 
Jame plačiai paliečiamas re
ligijos persekiojimas ir kt. 
klausimai. Jo kaina 2 dol. 

Atstovybėms, įvairiems dig
nitoriams bus dalinamas vel
tui. Tai trečias iš eilės rapor
tas, išleidžiamas LB Kr. 
Valdybos iniciatyva ir pas
tangomis.

Raportai svetimtaučių par 
lamentarų,kultūrininkų, dva 
siškių ir kt. aukštai verti
nami. Jų nauda didelė.

Švietimo reikalai LB-nei 
rūpi daugiausia. Tam rei
kalui sudaroma Krašto Švie
timo Taryba. Jos pirm. S. 
Rudys šiam posėdžiui patei
kė tvirtinti naują Švietimo 
Tarybą, į kurią pakvietė: 
Juozą Tamulį, Petrą Pupių, 
kun. Povilą Dilį, kun. Juozą 
Vaišnį, Juozą Masilionį, So
fiją Jonynienę, Domicėlę 
Petrutytę, Joną Kavaliūną, 

RADIO LIBERTY REIKALU
JAV LB Visuomeninių 

Reikalų Tarybą yra pasie
kęs atsakingo Valstybės 
Departamento pareigūno 
laiškas, kuris nušviečia esa
mą padėtį transliacijų Pa
baltijo tautų kalbomis per 
Radio Liberty įvedimo rei
kale. Aiškumo dėlei, patie
kiamas ištisas laiško teks
tas:

“Radio Liberty noras įves
ti transliacijas Pabaltijo tau
tų kalbomis yra artimai su
sijęs su lėšų buvimu. Kiek 

• tai liečia šiuos fiskalinius 
metus, Europos kraštų va
liutų kurso pakėlimas, kurį 
sekė Senato ir Atstovų Rū
mų įvykdytas Radio Free 
Europe ir Radio Liberty 
biudžetų numažinimas 5 
milijonų dolerių sumoje, yra 
panaikinę galimybę pradėti 
transliacijas pabaltiečių kal
bomis per Radio Liberty 
prieš 1947 m. liepos mėn. 1 
d.”

“1957 fiskalinių metų Ra
dio Liberty biudžete, kurį 
Kongresui yra pristatęs 
JAV prezidentas, yra biu- 
džetuota $100,000 suma pra
dėjimui transliacijų lietuvių 
kalba. Jei šis biudžetas bus

PIRKITE MIESTE PENKTADIENI NUO 10 V. R. IKI 6 V. V. SKYRIUOSE IKI 9 V. V.

IŠSKIRTUS PAVASARINIS

Su mažom paklaidom žinomų 
Parific Mills nereikalaujančiu 
prosijinni paklodžių pasirinkimas 
iš 2 populiarių piešiniu

2.97 Viengubos. Jei be priekaištų 4.49

Pilno dydžio, jei be priekaištų 5.49 ............... 3.97
Pagalvių užvalkalai, jei be priekaištų 3.69 . 3.18

Mašina skalbiamos 50\'. polyester, medvilnės paklodės,
kurios mašina džiovinamos ir nereikalingos prosijimo. Ir tik 
dėl mažyčių netikslumų jos išleidžiamos už tokią žemą kainą. 
Maži netikslumai visai nepakenkia grožiui ar patvarumui 
šioms aukštos kokjbės paklodėms.

"Brighton Florai.” Mažytės įvairiaspalvės gėlės baltame fone 
perduoda pavasario šviežumą. Beveik kaip miegojimas tarp 
gėlių.

"Madrigal” piešinys. Šviesios auksinės, pastelinės, laukinės 
gėlės, dievo karvytės ir drugeliai! Tai beveik garantuoja ma
lonius sapnus, švelnios rausvos ir melsvos spalvos baltame 
fone.

Antaną Masionį, Igną Me
džiuką, Stasę Petersonienę, 
Leoną Raslavičių, Robertą 
Kosmoną, Jadvygą Matulai
tienę ir kun. Kazimierą 
Pugevičių.

Kr. Valdyba pristatytą 
Tarybą patvirtino.

Oceana Publications, Ine. 
leidžia leidinius apie JAV 
MAŽUMAS. Iš tos leidyk
los gautas atsakymas, kad 
ji sutinka į savo leidžia
mą chronologiją įtraukti me
džiagą apie lietuvius imi
grantus. Valdybai reikia su
rasti asmenis, kurie tokią 
informacinę medžiagą apie 
lietuvius ir jų įnašą į šio kraš 
to kultūrą, ekonomiją tinka
mai anglų kalboje paruoš
tų.

Kongreso patvirtintas ir fi
nansuotas šį pavasarį, tokios 
transliacijos galėtų būti pra
dėtos su fiskalinių metų 
pradžia - 1974 m. liepos 
mėn. 1 d. Naujų transliaci
jų įvedimas turi būti mini
malus, ypač šiuo metu kada 
Radio Liberty personalas 
yra sumažintas 10 procentų 
ir transliacijos keliomis kal
bomis visiškai nutrauktos. 
Dėl šios priežasties sumos 
prašytos transliacijų įve
dimui estų ir latvių kalbo
mis nebuvusios įtrauktos į 
1975 fiskalinių metų Kon
gresui pateiktą biudžetą”.

LB gautomis žiniomis, 
prez. Nixonas yra nomina
vęs keturis asmenis į Board 
of International Broadcas- 
ting, kuriai tenka būti atsa
kingai už Radio Liberty ir 
Radio Free Europe veiklą.

DETROIT
DAILIOJO ŽODŽIO 

ŠVENTĖ

Detroito Lietuvių Kultū
ros Klubas rengia ypatingą 
literatūrinę šventę, kurioje 
programą atliks Draugo ro

mano laureatė Birutė Pūke
levičiūtė ir aktoriai — Zita 
Visockienė ir Vytautas 
Juodka, kurie suvaidins 
fragmentą iš premijuoto ro
mano.

Pūkelevičiūtė už savo kū
rybą yra laimėjusi jau pen
kias premijas. Jos raštais 
žavisi ne tik suaugusieji, 
bet ir jaunieji. Jos litera
tūrinės programos būna 
ypačiai įdomios, o pasiro
dymas su aktoriais Detroi
te bus nepaprasta literatū
rinė šventė. Todėl Detroito 
ir Windsoro bei apylinkių 
visuomenė kviečiama daly
vauti šioje retoje šventėje, 
šj sekmadienį, balandžio 28 
d. 12 vai. 15 min. Lietuvių 

EKSKURSIJOS | 
LIETUVĄ

KAINA NUO $751.00 
iš BOSTONO ar NEW YORKO

Dar yra likusių vietų sekančiose grupėse: 
rugsėjo 4, spalio 2 

ir 
gruodžio 20 

šios grupės lankysis Leningrade, Vilniuje, Rygoje 
ir Helsinkyje.

Vykstantiems iš Chicagos — 112.00 
. Detroito — 74.00

Clevelando — 78.00 daugiau.
GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

NESI VĖLUOKITE!
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 

kreipkitės j 

traus-atlautic travel service
393 West Broadway, P. O. Box 116 

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

Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ
(AIR FARES SUBJECT TO CHANGES)

MES DUODAME IR KEIČIAME EAGLE STAMI’S

Namuose, Detroite.
Organizacijos norinčios 

Laureatę rašytoją Pūkele- 
vičiūtę pasveikinti ir pa
gerbti, turi iš anksto pra
nešti programos vadovei St. 
Kaunelienei tel. 826-7187.

Spaudos platintojas V. 
čižauskas parūpins B. Pū- 
kelevičiūtės naujausių ir 
ankstyvųjų kūrinių. Norin
tieji galės gauti rašytojos 
autografą. Programos metu 
bus galima vaišintis kavute. 
Jaunimas įeina nemokamai, 
suaugusieji moka tik po du 
dolerių išlaidoms padengti.

Automobiliams saugoti 
bus pasamdytas policinin- 
IttlS

DLKK Valdyba



CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

E L E C T

• Dr. Vladas Adams-Ado- 
mavičius, gyv. Akrone, Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugi
jos narys, didelis lietuviš
kos veiklos ir kultūros rė
mėjas, staiga mirė nuo šir
dies smūgio, balandžio 23 
d. 10:30 v. v.

• Dr. Svidersko dukra 
Gražina sunkiai sužeista 
automobilio nelaimėje ir gu
li ligoninėje.

Donald P. Mull

• Adv. Frank G. O’Bell 
(Obelenis) plačiai žinomas 
Clevelando lietuviams, kan
didatuoja j Court of Com- 
mon Pleas teisėjus. Jis yra 
remiamas Cuyahoga County 
Democratic Party, italų, 
lenkų, vengrų organizacijų.

Neužmirškit gegužės 7 d. 
rinkimuose balsuoti už adv. 
Frank G. O’Bell.

• Pianistas Andrius Kup
revičius skambins kaip so
listas su Clevelando Filhar-

monijos orkestru, sekmadie
nį, gegužės 5 d. 3:00 vai. 
p. p. Cleveland Statė Uni
versity koncertų salėje. At
liks Chopino antrą koncer
tą.

Įėjimas nemokamas. Au
tomobilius galima palikti 
pastato apačioje.

ŽMOGUS IR TILTAS

”Kur nors miršta mūsų 
broliai ir seserys . , . Neži
nom nei kur, nei kada per
kirs mūsų gyvenimo siū
lą . .” Tai žodžiai, kurie
skambėjo 1941 m. per suki
lėlių radiją. Vieni juos gir
dėjom, bet ar atsimenam? 
Kitiems tik pasakojimu li
kę .. .

Rašytojas A. Kairys virš 
minėtus žodžius įrašė į 3-jų 
veiksmų dramą — "žmogus

Amerikos Lietuvių Tarybos Clevelando skyriaus susirin
kimas praėjusį sekmadienį, balandžio 21 d. buvo gausus 
organizacijų atstovais. Į susirinkimą taip pat delegavo 
savo atstovus ir LB Ohio apygarda bei Clevelando apylin
kė. Po ilgai užsitęsusių diskusijų buvo išrinkta nauja valdy
ba šios sudėties: Alkaitis, Bakūnienė, Bublienė, Malskis, 
Rukšėnas, Staniškis ir dr. Stankus. Viršuje buvęs pirminin
kas inž. A. Pautienis daro pranešimą apie nuveiktus darbus. 
Prie stalo sėdi susirinkimui pirmininkavęs A. Kasiulaitis ir 
sekretoriavusi O. Jokūbaitienė. Apačioje susirinkimo daly
viai. Dešinėje prie stalo registracijos nariai M. Blynas ir 
V. Stuogis. V. Bacevičiaus nuori.

'DAINUOJANČIU TAUTU VAKARAS' 
Vietos etnines grupės pasirodo su muzika ir dainom . . .
PENKTADIENĮ. GEGUŽĖS 3, 8 VAI.. VAK. SEVERANCE HALL
• Russian Malė Chorus • Ukrainian Chorus-Dnipro
• Croatian Tamburitza Orch. • Cleveland Mannerchor
• Čiurlionis Ensemble • German Youth Chorus
BILIETAI NUO S3. Studentams jaunesniems 16 m., pusė kainos.

This concert is co-sponsored by The Musical Arts Assn. and Cleveland Orchestra Nationalities 
Advisory Board.

SEVERANCE IIALL B0X OFFICE — 231-1111

DIRVA

DONALD P. MULL
A man of honesty and integrity

I U D G E
CUYAHOGA COUNTY COURT OF COMMON PLEAS

DEMOCRAT
• Born in Cleveland, Lithuanian descent
• Married, family, active church member
• Holy Name High School
• John Carroll University
• Ohio Statė University, B.B.A.
• Wake Forest Law School, Juris Doctor
• 22 year law practice, all courts
• Interim Judge, Garfield Heights Municipal Court
• Past director, Superior Savings and Loan Association

ELECT A FULL-TIME JUDGE
ENDORSED B Y

Cosmopolitan Democratic League of Cuyahoga County 
Cuyahoga >County Hungarian Democratic Club 

Slovak League of America — Branch 126 
Cleveland Hungarian League 
32nd Ward Democratic Club 

Polish Americans, Ine.

CO'Chairman: Jo.veph M. Cajka, Jr., 45 4) E. 104 St., Garfield Hts., Ohio

ir tiltas”. Ją matysime š. m. 
gegužės mėn 4 d. 7 vai. 30 
min. vakaro Naujos parapi
jos salėje.

Dėl Lietuvos laisvės kovą 
tęsiame ir šiandien, tik skir
tingomis priemonėmis. Ge
gužės 4 d. vakarą skirkime 
pamatyti ir išgirsti apie 
tuos, kurie -kovą dėl Lietu
vos laisvės ryžosi įamžinti 
ir įprasminti aukodami gy
vybes.

DAINUOJANČIŲ TAUTŲ 
VAKARAS

Clevelande gyvenančių 
tautybių penkios dainuojan
čios grupės ir vienas orkes
tras gegužės 3 d. 8 v. v. Se- 
verance Hali duos koncertą, 
kurį globoja The Musical 
Arts Association ir The 
Cleveland Orchestra Na- 
tionalities Advisory Board.

Koncertą atliks šios gru
pės: Rusų vyrų choras, 
Kroatų Tabouritza orkest
ras, Čiurlionio ansamblis 
(lietuvių), Ukrainiečių cho
ras Dnipro, Clevelando vo
kiečių vyrų choras ir vokie
čių jaunimo choras.

Po koncerto bus priėmi
mas Main Foyer.a t į

Bilietai į dainuojančių 
tautų koncertą parduodami 
Burrows knygyne mieste ir 
Severance Hali bilietų ka
soje. nuo 5 iki 3 dol. Studen
tams jaunesniems 16 m. bi
lietai pusė kainos. Dėl pa
pildomų informacijų skam
binkit į Severance Hali — 
231-1111.________________

Brick, 2 family 5x5 with 
two large bedrooms and 
bath on third floor—2 car 
brick garage $44,500 East 
185 St. & Lake Shore Blvd. 
area. Selling to settle Es- 
tate. Shotvn by appoint- 
ments; 2:30 to 5:00 p. m. 
Call 481-5502; 6:00 to 8:00 
p. m. Call 481-7565. (33-35)

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

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

CLEVELANDO PARENfilMIĮ 
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

BALANDŽIO 28 D. Grandinė
lės pasirodymas CCC Teatre.

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

GEGUŽES 11-12 D. Skulpto
riaus P. Baltuonio kdrinię pa
roda Europa Travel Service 
salėje. Rengia Korp. Giedra.

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

GEGUŽES 12 D. LB Ohio apy
gardos atstovų suvažiavimas tie 
tuvių Namuose.

GEGUŽES 18 D. Ramovėnų va
karonė Lietuvių Namuose.

GEGUŽES 19 D. Motinos die
nos minėjimas. Rengia Saulių 
kuopos moterų sekcija Lietuvių 
Namuose. Pradžia 4 vai. p.p. 

, GEGUŽES 26 D. Naujosios pa
rapijos klebono kun. J. Angelaičic 
jubiliejus.

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

BIRŽELIO 9 D. Lietuvių Na
muose 4 v.p.p. Clevelando šau
lių kuopos susirinkimas.-

BIRŽ ELIO 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 Liet. Namuo
se.

SPALIO12D. Dirvos balius 
Lietuvių Namų salėje.

Greitesniam pašto kores
pondencijos gavimui, Dirva 
pašte išsinuomavo pašto dė
žutę — P. O. Box (13206, tad 
siųsdami Dirvai laiškus, ko
respondencijas ar pinigus, 
adresuokite:

DIRVA
P. O. Box 03206 
Cleveland, Ohio 44103

VANTED Al ONCL.
IOURNI.YMI.n
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screu’ machine up 
on New Brilian N Brovvn Sharp. 
Mušt be able t<> sėt u p work f tom 
blue prints & olose tolerance.

P;nd holictays 
Phicl InaurtfUce 
Puid Vucations 

F.sperience Necessarv 
MACHINE TOOLS SPECIALTIES 

1516 Southeast 89th St.
Oklahoma City. Okla. 73149 

(405) 631-3628
(29-35)

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE

Experienced srtup -ua:i .uid upiT.dnr 
Plant locution in Win.lsor. ( .ut.ul.i 
area. Should be tho.'mghly e.vpvii- 
enced in nuiltiples. L«l;inaie kno'-v- 
ledge valuable būt not nrctfj*»arv. Op- 
portunily (or man with good work 
re-corJ mtd rc/erenccs (o j(itn .•< M-f 
urovvinu or xaniz_alion. \our fulutv 

linuted by vour ability.
SENO REPLIES TO OR PILONE: 

HAMILTON-PAX.
3745 N. Kedzie. Chicago, 111.

312-588-0577 (32--1h

Nr. 33 — 7

ŠV. KAZIMIERO LIT. MOKYKLOJE

Mokyt S. Stasienė su 6 klasės mokiniais.

Mokyt. A. Muliolienė su vaikų darželio auklėtiniais.

Vienoje klasėje pamokos metu.
V. Bacevičiaus nuotraukos

A

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus
finansinius patarnavimus. 

Automatinė, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★

Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 
naujoms statyboms, priestatams ir 

remontui.
★

Už reguliarius taupymo indėlius 
mokama

Už terminuotus taupymo pažymėjimus 
mokama 6^2% — 7l^2^°

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $20.000.

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

parduodami JAV bonai.
★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland, Ohio *14119 
67-12 Superior Avenue, Cleveland. Ohio 44103 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44112 
14406 Cedar Rd., University Hts., Ohio 14121

★

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

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

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



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PARAMA MOŠŲ 
SPAUSTUVEI 
ATNAUJINTI

Naujai įsigytos rinkimo 
mašinos skolos išmokėjimui 
atiku atsiuntė:

• Dr. K. Bobelis, ALT 
pirmininkas, atnaujindamas 
prenumeratą, pridėjo auką 
27 dol., kad tik greičiau bū
tu išmokėta skola už pirktą 
rinkimo mašiną.

• J. Lesčinskas. gyv. De
troite, iš savo kukliu pensi
ninko pajamų atsiuntė 10 
dol. naujai įsigytos rinkimo 
mašinos skolai sumažinti.

• A. Tveras, Chicagoje, 
prie prenumeratos pridėjo 
dar 10 dol., kacb skola už 
mašinėlę būtų greičiau iš
mokėta, nors prieš tai tam 
pačiam reikalui per Vilties 
d-jos pirm. K. Pocių atsiun
tė 10 dol.

• Kun. dr. T. žiūraitis. 
O. P., lankydamasis Cleve- 

Jaunieji muzikantai: Rimas Kožica (priekyje), Jonas Šal
na, Irena Mažeikaitė, Liutauras Dargis ir Aidis Kožica.

J. Šalnos jr. nuotrauka

DR. VLADUI ADAMS-

ADOMAVIČIUI

staiga mirus, jo žmonai Dr. VERONI

KAI ADAMS-ADOMAVIČIENEI ir 

šeimai reiškiame gilią užuojautą

E. ŽAGARSKIENEI
•ir

V. MATULEVIČIUI
mirus, VYTUI ir RITAI MATAMS, J. 
ŽAGARSKUI, JUZEFAI MATULEVI
ČIENEI, ONAI ŽYGIENEI, JADVY
GAI IGNATAVIČIENEI su šeimomis 
nuoširdžiausią užuojautą reiškiame

lande, paliko Dirvai auką 10 
dol. naujos mašinos skolai 
sumažinti ir palinkėjo vi
sam štabui geriausios sėk
mės spaudos darbe.

Po 5 dol. auką mašinėlės 
skolos sumažinimui per Vil
ties d-jos pirm. K. Pocių 
atsiuntė:

Zuzana Juškevičienė,
Vaclovas Donis,
Stasys Berkelis.
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 7,140.65 
dol. Dar lieka mokėti — 
1,078.50 dol. Būsime dėkin
gi skaitytojams, jei ir ne
didele auka padės mums šią 
skolą išmokėti. Ačiū.

JAUNIMO ORKESTRAS 
"VYTIS” CHICAGOJE
Keli entuziastingi jaunuo

liai susibūrė j muzikinį vie
netą 1973 m. kovo mėnesį, 
norėdami pasiruošti ir išpil
dyti muzikinę programą

Ohio Lietuvių 
Gydytojų Draugija

Stefanija ir Jonas 
G a r 1 a i

Lietuvių Gydytojų suvažia
vimo bankete, Chicagoje. 
Iššauktasis pritarimas jų 
užmojui, paskatino juos iš
likti ilgiau. Orkestras nuo
lat gauna kvietimus iš įvai
rių organizacijų ir vietovių, 
dalyvauti jų parengimuose. 
Deja, mokyklos darbas ne
leidžia jiems j visus kvieti
mus teigiamai atsakyti . . . 
Metinių proga, Lietuvių 
Tautiniuose Namuose, Chi
cagoje, surengtas banketas, 
šaunios orkestro krikštynos, 
suteikusios orkestrui "Vy
ties” vardą. Orkestro moky
tojas ir krikštatėvis buvo 
Algis Modestas.

"Vyties” orkestras nuo
taikingai gros Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Chicagos skyriaus pavasa
rio baliuje, 1974 m. balan
džio 27 d., Lietuvių Tauti
niuose Namuose, 6422 So. 
Kedzie Avė., Chicagoje.

• LB East Chicagos apy
linkės valdyba (pirm. P. In- 
dreika ir ižd. J. Linbinas), 
suprasdama lietuviškosios 
spaudos sunkią materialinę 
padėtį ir reikšdama Dirvai 
nuoširdžią padėką už skiria
mą vietą informacijai, at
siuntė auką 25 dol. Dirvai 
paremti.

Už auką nuoširdžiai dėko
jame.

DIRVAI
AUKOJO

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

V. Paukštys, Canada ....$2.00
J. Ramunis, Victoria .... 7.00 
A. Kuprevičius,

Cleveland Hts................... 2.00
V. Raisys, W. Germany ..11.00 
JAV LB Los Angeles

Skyrius, Los Angeles ..10.00 
A. Braškys, Sudbųry ....10.00
K. Praleika, Little Falls .. 2.00 
V. Bagdonas, Oak Lawn .. 7.00 
A. Čepulis, Philadelphia .. 2.00 
P. Vileišis, Waterbury .. 15.00
J. Nesavas, Detroit..........2.00
D. Statkus Rosales,

Caracas .......................... 7.00
R. Liormanas, Dochester 3.00
A. Gilvydis, Detroit .... 3.00
T. Klova, Brooklyn.......... 2.00
V. Dedulionis, Cleveland 2.00
J. Janulis, Cleveland .... 2.00 
Gedeminas G. Čekas,

Warwick ..........................10.00
Lietuvis iš Omahos, Omaha 2.00
M. Mažeika, St. Joseph .. 2.00 
J. Šulaitis,

La Grange Park ...... 5.00 
J. Vadopalas, Chicago .. 7.00 
V. Vaitkevičienė, Chicago 2.00 
A. Vaitiekaitis, Detroit ... 2.00 
A. Matulionis, Cleveland 2.00 
V. Ploplys, Rockford .... 2.00 
Halina Bagdonas, Chicago 10.00- 
V. Mažeika, Chicago .... 2.00 
A. Jančys, Rochester .... 2.00
N. Chernetzky, Cleveland 2.00 
V. Janulaitis, Chicago ... .10.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

• Lietuvių Tautinių šo
kių Institutas praneša, kad 
V-toje tautinių šokių šven
tėje, kuri įvyks 1976 m. 
Chicagoje, šokėjai bus gru
puojami pagal amžių sekan
čiai: vaikai 10-12 m.; jau
niai 13-lg m.; vyresnieji 
nu 17o m.; šokėjai-vetera- 
nai (pirmųjų švenčių daly-, 
viai).' šioms grupėms bus 
pritaikytas ir atitinkamas 
šokių repertuoras.

šventėje galės dalyvauti 
tik tie šokių vienetai, kurie 
turės bent dviejų metų dar
bo patirtį. Vadovai, kurie 
mano organi7A\oti naujus, 
arba atgaivinti nustojusius 
veikti šokių vienetus, darbą 
turi pradėti dar šiais me
tais.

LTS Instituto adresas; J. 
Matulaitienė, 188 Logan St., 
Brooklyn, N. Y. 11208.

VLAMS BUTĖNAS
• LIETUVIAI lakūnai, su

sibūrę į Chicagos Lietuvių 
Aero lęlubą, yra išvystę tik
rai gyvą veiklą. Daug kam 
gal kils klausimas: kokia gi 
yra lakūno sąvoka šiandien, 
kai mes nebeturim nei ne
priklausomos Lietuvos vals
tybės, nei savosios karo ir 
civilinės aviacijos. Taip, 
bet šimtai, o gal ir tūks
tančiai JAV lietuvių yra tar
navę ar ir dabar tebetar
nauja šio krašto aviacijoje, 
kiti net labai aukštose pa
reigose. Taip pat visa eilė 
lietuvių turi nuosavus lėktu
vus ir jais skraido, įsigiję 
piloto teises. Dar gi laisva
jame pasaulyje gyvena bū
rys buvusių nepriklausomos 
Lietuvos lakūnų. Tad tą ka
tegorijų žmonės, gyvai besi
domi aviacija, ir sudaro Chi
cagos Lietuvių Aero klubą. 
Dar tenka nepamiršti, kad 
du garbingi Chicagoje savo 
laiku gyvenę ir žygį per 
Atlantą planavę lietuviai la
kūnai, Darius ir Girėnas, 
1933 m. perskridę per Atlan
tą ir liepos 17 4. tragiš
kai žuvę prie Soldino, liko 
net amžinais lietuvių tau
tos didvyriais, savo vardą 
įrašę viso pasaulio aviaci
jos istorijoje. Pernai kaip tik 
suėjo 40 m. nuo jų tragiškos 
mirties. Chicagoje egzistuo
jąs Dariaus-Girėno vardo 
JAV lietuvių karo veteranų 
postas kiekvienais metais 
lakūnų žygį ir tragišką mirtį 
prisimena paradu ir prakal
bomis. Tai kartojasi per me
tų metus. Bet Chicagos Lie
tuvių Aero klubas sugalvo
jo ką kitą: jie nutarė Darių 
ir Girėną pagerbti specialiu 
meniniu spektakliu gegužės 
12 d. Jaunimo centro didžio
joje salėje. Spektaklį pa
ruošti ir meniniai apipavida
linti pakviestas jaunesnio
sios kartos atstovas kompo
zitorius Darius Lapinskas. 
Šis vyras gimė metams pra
slinkus nuo Dariaus ir Girė
no mirties ir tėvai jam pa
rinko garbingą Dariaus var
dą. Pats komp. D. Lapins
kas, Atlanto nugalėtojus Da
rių ir Girėną laikydamas 
pačiais didžiausiais visų lai
kų Lietuvos didvyriais, abie
jų lakūnų gyvenimą taip yra 
išstudijavęs, kad jų biografi
jas žino net atmintinai iš 
kpt. P. Jurgėlos knygos, 
Lietuvių Enciklopedijos ir 
kitų šaltinių. Balandžio 9 d. 
Tautiniuose namuose įvyku
sioje spaudos konferencijo
je, kur lietuvių spaudos, ra
dijo ir TV atstovai buvo su
pažindinti su ruošiamu me
niniu spektakliu Dariui ir 
Girėnui paminėti, komp. D. 

. Lapinskas kaip tik iškėlė ei
lę aspektų, kuriuos jis į me
ninį spektakli įves, pagrin
de abu Atlanto nugalėtojus

Trečios kartos Amerikos lietuvaitė B. Jerome, gražiai 
lietuviškai kalbanti, tvarko informacijos reikalus J. Mac
kevičiaus taupymo bendrovėje Chicagoje.

Eug. Butėno nuotrauka

Lietuvos gen. konsulė J. Daužvardienė su prof. J. Žilevi
čium ir dr. L. Šimučiu atidaro naująjį Muzikologijos archy
vą.

pristatydamas kaip žmones 
ir iškeldamas jų žmogišką
sias savybes. Todėl reikia 
tikėti, kad artėjantis spek
taklis bus vienas iš gražiųjų 

meninių paminklų, pasta
tytų išeivijos lietuvių Atlan
to nugalėtojams. Taip pat 
šių meninių iškilmių proga 
to paties Aero klubo inicia
tyva išleidžiami ir medaliai 
Dariui ir Girėnui prisimin
ti. Jie bus nulieti iš sidabro 
ir bronzos. Aero klubo narys 
ir Lietuviai Televizijoje pro
gramos vedėjas T. Siutas 
kaip tik baigia filmą apie Da
rių ir Girėną, kurį finansuo
ja Aero klubo narys J. Ta- 
landis. Aplamai spaudos 
konferencija, kurią pravedė 
Vyt. Peseckas, buvo įdomi ir 
tikrai pozityvi. Šalia kitų, 
spaudos konferencijoje daly
vavo buv. Lietuvos karo 
aviacijos viršininko gen. A. 
Gustaičio žmona, E. Jasiū- 
nas, J. Talandis. Apie Aero 
klubo leidžiamą monumen
talų ‘Plieno Sparnų’ žurna
lą teks užsiminti kita proga, 
nes tema tikrai plati ir įdo
mi. Šiuo kartu telieka pra
šyti Chicagos lietuvių visuo
menę, kad neužmirštų įdo
maus ir kūrybino Dariui 
ir Girėnui pagerbti spektak
lio gegužės 12 d. 3 vai. p.p..

•VYTAUTAS Kasniūnas, 
Lietuvių žurnalistų s-gos 
centro valdybos vykdomasis 
vicepirmininkas, Lietuvių 
Radijo forumo lietuviškųjų 
programų vedėjas ir “Lietu
vio Žurnalisto” redaktorius 
balandžio 10 d. sulaukė 60 
m. amžiaus. Gausus būrys 
svečių, balandžio 17 d. susi
rinkę į premijų už religinį 
veikalą ir žurnalistiką įteiki
mo iškilmes Jaunimo cent
ro kavinėje, mielam Vytau
tui, muz. F. Stroliai vado
vaujant, sugiedojo Ilgiausių 
metų. Balandžio 21 d. jo 
sukaktuvių proga įvyko spe
cialios vaišės Vyt. Kasniūno 
jr. ir jo žmonos namuose 
Beverly Shores, Indianoje. 
Apie mielą sukaktuvininką 
ir artimą bičiulį plačiau pa
rašysiu kitose apžvalgose.

«

V. Noreikos nuotrauka

* KUN. GEDIMINAS Ki- 
jauskas, per du terminus 
buvęs lietuvių jėzuitų pro- 
vinciolu, toms pačioms pa
reigoms perrinktas ir tretį
jį kartą. Lietuvių visuome
nė džiaugiasi šiuo jaunu, 
energingu ir veiklos kupinu 
kunigu, kurio pareigos vėl 
bus pačios aukščiausios lie
tuvių jėzuitų hierarchijoje. 
Ta maloni žinia taip pat bu
vo pranešta visuomenei pre
mijų įteikimo iškilmėse, kur 
mecenatas kun. dr. J. Pruns- 
kis, šiais metais premijoms 
paskyręs iš savo santaupų 
3,500 dol.’, viešai ir aiškiai 
pabrėžė, kad tokios premi
jos bus skiriamos kiekvie
nais metais jam gyvam tebe
sant ir po jo mirties. Ova
cijos mecenatui buvo tikrai 
didelės, o premijų įteikimo 
iškilmėse, Lietuvių Katalikų 
Mokslo akademijos Chicagos 
židinio ruoštose, matėm 
dalyvaujant ir visą eilę tau
tinės srovės atstovų -- T. 
Blinstruba, M. Valiukėną, 
dr. K. Kriaučeliūną, pulk. 
A. Rėklaitį ir kitus. Gi, mi
nint žurnalistikos premiją, 
buvo iškelta bei teigiamai 
komentuota ir Dirva.

•NAUDODAMASIS pro
ga dar kartą noriu pabrėžti 
kad metinis Lietuvių Fondo 
narių suvažiavimas įvyks 
Chicagoje gegužės 4 d. 
Jaunimo centre. Suvažiavi
mo metu bus pradėtas pas
kutinis šuolis milijonui už
baigti. Šuolio finalas labai 
galimas jau ateinantį rude
nį. Suvažiavimas bus užbaig
tas banketu tame pat sava
jame Jaunimo centre.

PORTA-TOOLS
NEEDS 

JOURNEYMEN
MACHINISTS 

Mušt be able to sėt up work frbm 
blue prints and close tolerance. 
Porta-Tools. Houston's No. I oil 
patch groMth tomp&ny, needs nU- 
around production Machinists. 
Top area wages, paid benefils, 
plenly of overtime. and an op
portunity to grow with a'growing 
company.

For information call collect 
if you are qųalified, 

713-4(524333, C. R. Sherer, 
5121 Steadmont, 

Houston, Texas 77040.
Porta-Tools is:

An Equal Opportunity Employer 
(28-34)

KUSAN LNC. ’
Plaslic Products Manufacturers 

needs
INJECTON MOLDING SUPERVISORS 

for 3-11 II 167 shift.
3 years. rninimum of supcrvisory in- 
jeclidn moldinu eptperiefict. Exce]leht 
vvorking ęonditions, frinue benefits. 
goou lntaresled persona apply
to personnel dept. at
/\pply call or write Fersonnel Mgr. 

KUSAN INC.
666 Massman Dr. 

Naahville, Tenn. 372 10 
615-889-2744 

An Equal Opportunity Employer 
(26-33)

WANTF.D F.XPER1ENCED 
EXTRUDER OPERATORS 

AND
BLOWN POLY OPERATORS 

Steady work. Fringe benefits. Hourly 
rate based on qualifications.

Apply to ROGER BACON
GREAT PLA1NS BAG CORP.

P. O. Box 668
New Philadelphia, Ohio 44663 

216-364-7711 
An Euuttl Opportunity Employer 

(29-38)
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