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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

EUROPOS ATEITIS
Pilni 'krepšiai’ saugumo konferencijai

Jei viskas vyktų pagal 
Maskvos norą, liepos pabai
goje Helsinkyje turėtų būti 
sušaukta 35 valstybių vir
šūnių konferencija, kuri 
daugiau ar mažiau legali
zuotų nusistovėjusią padėtį 
Europoje. Toje konferenci
joje dalyvautų 17 Vakarų 
Europos valstybių, 7 komu
nistinės Varšuvos pakto 
valstybės ir 11 neutralių ar 
nesusidėjusių. Vienintelės 
Europos valstybės, nepa
kviestos j tą konferenciją, 
yra Albanija ir Andora. Iš 
ne Europos valstybių į ją 
kviečiamos dvi NATO na
rės: JAV ir Kanada.

Nepaisant to, kad paruo
šiamuose darbuose Ženevo
je jau 29 mėnesiai dalyvau
ja per 600 diplomatų (ar 
kaip tik dėl to) pažanga 
nėra labai žymi. Sakoma, 
kad esama 50 prieš 50 šan
sų, kad ji bus sušaukta dar 
liepos pabaigoje. Derybos 
užsitęsė, nes Vakarai už 
vienokį ar kitokį dabartinių 
sienų pripažinimą nori išsi
derėti kai kurios naudos. Jų 
pozicija šiuo atveju nėra la
bai stipri, nes dėl tų sienų 
pakitimų Vakarai nenori 
kariauti. Sovietams tačiau 
labai svarbus dabartinių 
sienų bet koks legalizavi
mas. Jo siekdami, jie suti
ko pripažinimą susieti su 
derybomis dėl abipusio nu
siginklavimo (pašnekėsiai 
apie tai eina Vienoje), o 
taip pat palengvinti tarp 
Vakarų ir Rytų pasikeitimą 
žmonėmis ir idėjomis. Be 
to, komunistai priėmė Va
karų pasiūlymą, kad kiek
viena valstybė turėtų tik 
vieną balsą t. y. mažytė 
Malta turėtų tą patį forma
lų svorį kaip didžiulė Sovie
tų Sąjunga ar JAV. Tai gali 
privesti prie įvairių kompli
kacijų. Pvz. jei Kipras bus 
atstovaujamas vyskupo Ma- 
karios, Turkija gali ją boi
kotuoti.

Londoniškio S u n d a y 
T i m e s pranešimu, kon
ferencijos paruošiamuose 
darbuose išspręsta devyni 
dešimtadaliai visų proble
mų. Jas sprendžiantieji tek
stai yra kaip sakoma jau 
"provisionally registered", 
bet jų tiek daug, kad dar 
1972 metais Prancūzijos 
ambasadorius pasiūlė juos 
rūšiuojant sudėti i keturis 
atskirus krepšius. Tų krep
šių turiniui nagrinėti buvo 
sudarytos keturios pagrin
dinės komisijos.

Pirmame krepšyje yra 10 
principų, kuriais valstybės 
turi vadovautis tarpusavio 
santykiuose. Tarp neiš
spręstų problemų yra Va
karų reikalavimas, kad ke
lias savaites iš anksto tu
rėtų būti pranešta kaimy
ninėm valstybėm apie ma
nevrus, 700 km. (437 my
lios) nuo sienos. Rusai siū
lo tik 10 dienų, 100 km. nuo 
sienos, ir junginių didesnių 
negu armijos korpusas for
mulę.

Toliau, JAV, Sovietija, 
D. Britanija ir Prancūzija 
pasilieka speciales teises ir

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

atsakomybę Vokietijoje. Jos 
kartu siūlo tas teisės pripa
žinti be jų smulkesnio iš
dėstymo ir Vokietijos var
do paminėjimo. Neutralios 
valstybės, ypač Jugoslavija 
ir net Rumunija, reikalauja 
tas teises aiškiau apibrėžti, 
nes bijo sovietų agresijos 
pagal Brežnevo doktrina. 
(Toji sako, kad vienas so
cialistinis kraštas gali atei
ti pagalbon kitam t. y. į jį 
įsiveržti).

Pagaliau dar nesusitarta 
ir dėl Vokietijos. Pagal vie
ną priimtą 'principą’ sienos 
yra nepažeidžiamos. Vaka
rai norėtų jį sujungti su 
"taikingoms sienų permai
noms", kas teoretiškai leis
tų Vokietijai kada nors su
sijungti.

Antras krepšys yra skir
tas ūkiniam bendravimui. 
Dėl jo turinio nėra didesnių 
nesutikimų.

Trečiame slypi visos Va
karų viltys. Reikalavimas 
leisti laisvesnį susisiekimą 
susiduria su rusų pageida
vimu, kad keliaujama būtų 
grupėmis, o ne pavieniai 1 
Sovietai taip pat nežada su
stabdyti Vakarų radijo sto
čių klausymo kliudymą, jei 
valstybės neprisiims atsako
mybės už tai kas skelbiama 
t. y. įves savo cenzūrą. Gin
čijamasi ir dėl žurnalistų 
statuso, ypač dėl jų išva
rymo už 'netinkamus’ pra
nešimus. Sovietai irgi ne
sutinka leisti Vakarams 
steigti savo skaityklas so
vietų miestuose, ypač Mas
kvoje.

Į ketvirtą krepšį buvo su
mestos visos siūlomos rezo
liucijos apie konferencijos 
įamžinimą. To norėtų sovie
tai, siūlydami sudaryti ati
tinkamas institucijas. Va
karai norėtų konferenciją 
pakartoti po dvejų metų, o 
neutralieji — tik sušaukti 
ambasadorius kas metai.

Dar nesutarta ir dėl to ar 
vyriausybių galvos turėtų 

VANDALŲ DARBAS CHICAGOS LIETUVIŲ KAPINĖSE

Balandžio 27 d. naktį nežinomi piktadariai Chicagoje sunaikino šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse apie 400 paminklų. Policijai dar nepavyko išaiškinti, kas padarė tokį niekšingą darbą.

A. Šeštoko nuotrauka

pasirašyti vieną dokumentą 
ar kelis. Antro atvejo no
rėtų sovietai, nes galėtų 
lengviau savo propagandai 
išnaudoti pirmą deklaracijų 
krepšį visai nutylėdami tre
čią.

Sunday Times cituoja ne
identifikuotą NATO diplo
matą, kuris aiškinęs: "Mes 
nenorime nustatyti teisinius 
nuostatus. Konferencijos 
dokumentai gali turėti tik 
politinę ir moralę įtaką. Mes 
norėtume nustatyti taisyk
les tolimesnėm pamainom, 
nepareikšdami noro pakeis
ti atskirų valstybių sociali
nę sistemą. Jei tas nepasi
sektų, visos pastangos bus 
nuėjusios niekais. Blogiau
siu atveju mes konstatuo
sime atoslūgio (detente) 
ribas.”

Tai maždaug atitinka ir 
dvasiai to laiško, kurį Vals
tybės Sekretoriaus padėjėjo 
asistentas (Deputy Assis- 
tant) Kempton B. Jenkins 
pasiuntė kongresmanui Der- 
winski, kuris kaip žinia, no
ri Kongrese pravesti rezo
liuciją apie Lietuvos okupa
cijos nepripažinimą. Jen
kins pareiškė, kad Valsty
bės Departamentas nepripa
žįsta Baltijos valstybių in-' 
korporavimo jėga į Sovietų 
Sąjungą. Todėl JAV delega
cija nesutiksianti su bet ko
kia formule, kuri tai pripa
žintų. Nors konferencija ir 
kalbėtų apie 'sienų nepakei- 
timo’ principą, ji kartu pa
minės ir Taikingą sienų pa
keitimą’, ’tautų apsispren
dimo teisę’ bei 'žmonių tei
ses’.

N. Y. Times bendradar
bis David Binder teigia, 
kad Valstybės Departamen
to pareigūnų nuomone, tie 
paskutinieji kontrabalan- 
suos 'sienų nepakeitimo’ 
principą ir būsią labai nau
dingi tų kovų teisei už lais
vę.

Istorija mus guodžia, kad 
įvykiai paprastai aplenkia 
visas konferencijas. Ne ki
toks bus ir tos konferenci
jos nutarimų likimas.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Cicero skyriaus naujoji valdyba. Iš kairės: sekr. Vi
das Valantinas, ižd. Jonas Cinkus, vicepirm. Zuzana Juškevičienė ir pirm. Pranas Kašiuba.

K. Pociaus nuotrauka

CICERO TAUTININKIĮ DARBINGAS SUSIRINKIMAS
ALT S-gos Cicero skyrius 

narių gausa negali didžiuo
tis, bet organizacinę veiklą 
vysto pasigėrėtinai, parei
gingai rikiuojasi ir į kitų, 
vietos organizacijų eilę, 
stipriai reiškiasi ALT veik
loje. Gyvai seka Sąjungos 
veiklą, išeivijos kultūrinius, 
politinius įvykius ir laiku 
vietoje atitinkamai reaguo
ja. Palaiko glaudžius ryšius 
su kitais kaimyniniais Są
jungos skyriais.

Skyriaus narių metinis 
susirinkimas įvyko Al. ir 
Pr. Kašiubų svetinguose na-

KALANTOS 
SAVAITĖ
Vyriausias Lietuvos Iš

laisvinimo Komitetas šių 
metų gegužės 11-17 d. skel
bia Romo Kalantos Savaitę.

šia savaite primenama, 
kad 1975 m. gegužės 14 d. 
sueina treji metai, kai, pro
testuodamas prieš ruso-so- 
vietinę okupaciją Kaune su
sidegino Romas Kalanta. Jo 
parodytu keliu nuėjo ir kiti 
pasiryžėliai. Visi lietuviai 
kviečiami per šią savaitę 
prisiminti ir kitus paska
tinti tinkamai pagerbti Ro
mą Kalantą ir kitus pasku
tiniųjų laikų kovotojus, ku
rie mirė dėl Lietuvos lais
vės. (ELTA) 

muose, š. m. balandžio 18 d. 
Susirinkimui pirmininkavo 
J. šulaitis, sekretoriavo G. 
Valentinas. Nežiūrint, kad 
pavasario gaivalingas lie
tus smarkiai pylė, į susirin
kimą atvyko, kai kurie na
riai, net gana iš tolimų Chi
cagos užmiesčių. K. Pocius 
su žmona, svečiai, net iš E. 
Chicagos, 60 mylių nuoto
lio. Ciceriškiai mielai juos 
sutiko, vaišino. K. Pocius 
yra Vilties draugijos pirmi
ninkas, o taip pat dosnus 
aukotojas visuomeniniams 
reikalams, ypač spaudai. Jis 
nesenai paklojo visą tūks
tantinę Dirvai paremti. Ci
ceriškiai apie šią džiugią ži
nią tik vėliau iš spaudos su
žinojo, jis kuklus, nepasisa
kė. Pasveikinęs ciceriškius, 
kaip sėkmingus tautinių 
idėjų puoselėtojus, pristatė 
Vilties draugijos rūpesčius, 
planus, Dirvos leidimo rei
kalą. K. Pocius pasakė: 
"Nežiūrint kainų kilimo ir 
kitų kliūčių DIRVA ėjo ir 
eis"! Ciceriškiai jam prita
rė, skardžiai plojo, šiame 
plojime aiškiai jautėsi ryž
to dvasia dėti pastangas 
remti Dirvą, — turėti ir 
ateityje puikų Sąjungos na
rių ryšininką, politinių ži
nių, lietuviškos veiklos in
formatorių. Tiesą pasakius, 
kad ciceriškiai ir rūpinasi 
Dirvos reikalu: visi sky
riaus nariai yra Dirvos pre
numeratoriai ir vis ieško 
naujii prenumeratorių, vis 
dairosi mecenatų.

Susirinkimo protokolą 
skaitė G. Valentinas, proto
kolas su maža pataisa buvo 
priimtas. Pr. Kašiuba. sky
riaus pirmininkas padarė iš
samų veiklos pranešimą. 
Skyrius suorganizavo — at
liko dvi programas Lietu
viai televizijoje: A. Smeto
nos šimtmečio sukakties 
proga, akademinio lygio 
programą. Pateikė ir Vasa
rio šešioliktosios proga pro
gramą. kurią parengė mok. 
A. Kašiubienė, skyriaus na
rė, atliko Cicero lietuviukai 
vaikai, šios abi programos 
susilaukė žiūrovų teigiamo 
įvertinimo. Skyrius aktyviai 
reiškiasi ir vietos ALT veik
loje, tiesą sakant skyrius, 
priešakyje su pirmininku ir 
padėjo atsibusti ALT sky
riui Cicero kolonijoje ir da
bar stipriai remia. Skyrius 
rūpinasi Sąjungos leidžia
ma knyga — "Tautinės min
ties keliu". Jau yra pa

siųsta žinių apie skyriaus 
veiklą ir mecenato šimtinė. 
Ieško ir daugiau mecenatų, 
prenumeratų, šiai taip ver
tingai istorinės reikšmės 
knygai. Cicero skyrius itin 
daug prisidėjo, ypač finan
sų telkime, sutelkė tūkstan
tį dolerių A. Smetonos šimt- 
meČiomin ėjimui surengti. 
Kaip žinia, šis minėjimas 
buvo aukšto kultūrinio ly
gio, jame dalyvavo apie 
penki šimtai žmonių. Sky
rius, tautiniu idėjiniu pa
grindu glaudžiai bendrauja 
su kaimyniniais Sąjungos 
skyriais, ypač artimai su 
Chicagos skyriumi, jei tik 
didesnis uždavinys, tuojau 
jungia jėgas, drauge vys
to veiklą. Dirvai paremti 
parengimą surengė trys 
skyriai drauge: E. Chicaga, 
Chįcaga ir Cicero skyrius. 
Tad ir rezultatas buvo pa
sigėrėtinas: sutelkė Dirvai 
apskritą tūkstantinę.

Lietuvą ištikus pavojui, 
būti de jure pripažintai Ru
sijos dalimi, skyrius tuo
jau sukruto ginti Lietuvos 
reikalą: parašė protesto te
legramas įtakingiems Ame
rikos politikams.

Skyrius turi apčiuopiamų 
kultūrinių veiklos planų ir 
ateičiai.

Skyriaus pirmininkas Pr. 
Kašiuba turi sutelkęs gana 
daug medžiagos prez. A. 
Smetonos filmui pagaminti 
ir vis dar telkia, šitokio fil
mo pagaminimas gali kaš
tuoti kelis tūkstančius dol., 
bet Nepriklausomos Lietu
vos valstybininko gyveni
mo. jo veiklos užfiksavimas 
yra neįkainojamos tautinės 
valstybinės reikšmės doku
mentas, pinigų neįvertini- 
namas ..,.

Perrinkta skyriaus valdy
ba ir kontrolės komisija. 
Valdybos sąstatas: Pr. Ka
šiuba — pirm., Z. Juškevi
čienė — vicepirm.. J. Cin
kus — iždininkas, G. Va
lentinas — sekretorius. 
Kontrolės: G. Biskis ir J. 
Šulaitis.

Atstove j ALT Sgos sei
mą Clevelande išrinkta vi
cepirm. Z. Juškevičienė. 
Taip pat žada važiuoti ir 
pirm. Pr. Kašiuba.

Išrinkti du atstovai į Ci
cero ALT skyrių: G. Biskis 
ir J. Cinkus. Pr. Kašiuba, 
kaip skyriaus pirmininkas, 
jau savaime skyrių atsto
vauja. Z. J.
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PAS BALTIMORĖS TAUTININKUS ■ laiškai Dirvai

Baltimorės tautininkams minint 25 m. veiklos sukaktį, į 
šventę atsilankė ALT S-gos pirmininkė Emilija Čekienė. Re
portažas apie šventę buvo atspausdintas Dirvoje nr. 35, gi nuo
traukos gautos tik dabar. Nuotraukoje pirm. E. Čekienė piauna 
sukaktuvinį tortą, padedama Vyt. Bačansko. Šalia sėdi Naujo
sios Vilties žurnalo vyr. redaktorius dr. J. Balys.

Augustino Ulecko nuotrauka

Bostono lietuvių vyrų šešetas dainuoja Baltimorės tautinin
kų šventėje. A. Ulecko nuotrauka

Dalis svečių Baltimorės tautininkų sukakties minėjime. Sėdi 
iš kairės: Tautvilienė, Laukaitienė, adv. Wm. Laukaitis, dr. J. 
Balys ir prel. L. Mendelis. A. Ulecko nuotrauka

Boston

JUNGIASI Į JAV 200 
METŲ SUKAKTIES 

MINĖJIMĄ

Massachusetts valstybė ir 
Bostono miestas ruošiasi 
1975-1976 m. paminėti Ame
rikos Revoliucijos ir JAV 
kūrimosi 200 metų sukaktį 
su įvairiomis iškilmėmis ir 
šventėmis. Valstybės bei 
miesto jubiliejiniai komite
tai, vadinami Bicenten- 
nial Commissions, planuoja 
kviesti Massachusetts tau
tybių atstovybes Į minėji
mų kalendorių.

LB Bostono apylinkės 
valdybos iniciatyva, 1975 
m. balandžio 10 d. buvo su
šauktas organizacijų atsto
vų susirinkimas aptarti lie
tuvių įnašą į JAV jubilie
jaus viešus minėjimus. Su
sirinkimas išrinko komitetą 
iš 9 asmenų ir jam suteikė 
teisę papildyti komitetą rei
kalingais žmonėmis bei dar

bo komisijomis.
Balandžio 16 d, šis vyk

domasis komitetas posėdžia
vo So. Bostono Piliečių 
draugijos patalpose ir pasi
skirstė pareigomis, būtent: 
Mykolas Drunga — pirmi
ninkas, dr. Petras Bizin- 
kauskas — pirmasis vice
pirmininkas, Irena Veitienė 
— protokolų sekretorė ir 
vicepirm. Bostono jubilieji
niams renginiams, Aldona 
Dabrylaitė — susirašinėji
mo sekretorė ir vicepirm. 
studijų pašalpoms ištirti, 
Algirdas Budreckis — vice
pirm. valstybės jubilieji
niams renginiams, Algirdas 
Mitkus — vicepirm. infor
macijai, kun. Antanas Balt- 
rašūnas — narys visuome
niniams reikalams ir Ona 
Ivaškienė, narė kultūri
niams reikalams.

Vykdomasis Komitetas 
nutarė oficialiai pasivadinti 
"Greater Boston Lithua- 
nian-American Bicentennial 
Committee”. Oficialūs ry

NESKALDYKIME Iš 
ADATOS VEŽIMO

Antanas Juodvalkis, š. m. 
balandžio 11 d. Dirvoje ra
šo, kad naujieji įstatai skal
do Lietuvių Bendruomenę. 
Kad A. Juodvalkis taip gal
voja, tai yra jo asmeniškas 
reikalas, bet, kad prasilen
kia su faktais cituodamas 
LB Įstatų, kai kuriuos pa
ragrafus, tai jau klaidini
mas visuomenės. Turiu 
prieš ”JAV LB Apylinkės 
Taisykles”, kurios buvo 
JAV LB Tarybos patvirtin
tos 1975 metais birželio 
mėn. 16 d. Taisyklės aiškiai 
pasako, kas yra registruo
tas LB Apylinkės lietuvis. 
Pasako, kas pradeda LB 
Apylinkės visuotiną susi
rinkimą ir susirinkimui pir
mininkauja. Pasako ko
kioms pareigoms pasiskirs
to naujai išrinkta Valdyba. 
Apibūdina, ką turi daryti 
Kontrolės Komisija ir t.t. 
Iš viso yra 23 paragrafai. 
A. Juodvalkis cituoja Balio 
Raugo straipsnį atspausdin
ta "Drauge” 1974 metais 
birželio mėn. 5-tą dieną ’Tr 
vėl reikia peržiūrėti Įsta
tus”, taip tikrai, JAV LB 
Krašto Valdyba peržiūrėjo 
Įstatus, paruošė ir pritaikė 
gyvenimui. LB Apylinkės 
Taisyklės, kurias JAV LB 
Taryba patvirtino. Ir aš jas 
perskaitęs nerandu nieko, 
kas skaldytų Lietuvių Ben
druomenę, bet priešingai, 
randu, kad bus daug leng
viau dirbti LB Apylinkėse, 
laikantis tų Taisyklių. JAV 
LB Krašto Valybai už tai 
priklauso nuoširdi padėka.

Neskaldykime iš adatos 
vežimo. Rašykime, kalbėki
me, kas gera, bet ne kas 
bloga. Skleiskime Lietuvių 
Bendruomenės idėjas, jos 
yra gražios. Visi Lietuvių 
Bendruomenėje galime su
tilpti. Gal už tai, kai kur ir 
yra sunku išsirinkti LB 
Apylinkių Valdybas, bet 
mes patys kalti, kad per 
daug kritikuojame mūsų 
pačių išrinktus, ir už dyką 
dirbančius asmenis. Padėki
me jiems. Jie yra verti to.

Su pagarba

Kazys Laukaitis 
Chicago, UI.

KALBĖKIME Į TEMĄ

K. Laukaitis savo laiške 
bara mane, už prasilenkimą 
su faktais ir klaidinimą vi
suomenės, cituojant LB 
įstatų kai kuriuos paragra
fus. Deja, K. Laukaitis ne
nurodo, kuriuos įstatų pa
ragrafus aš neteisingai ci
tavau. Mano rašinyje klai
dingų citatų nėra. Tą išsi
galvoja K. Laukaitis ir jis 
klaidina visuomenę.

Mano rašinyje visiškai 
nėra minimos taisyklės, o 
kalbama tik apie įstatus. 
Taigi, vienas kalbam apie 
vežėčias, o kitas apie akė
čias. Savo laiške K. Lau
kaitis mini 1975 m. (tur 
būt 1974?) birželio 16 d. LB 
Tarybos patvirtintas tai
sykles. Mūsų apylinkė (East 
Chicago, Ind.) šias taisykles 
gavo tik š. m. balandžio 10 
d. Mano rašinys buvo pa
rašytas ir išsiųstas DIRVAI 
dar prieš taisyklių gavimą. 
Tad iš kur buvo galima ži
noti, ką Taryba 1974 m. se
sijoje nutarė. Nors taisyk
lės įneša tam tikro aišku
mo į LB veiklą, bet nario 
sąvokos aptarimas ir tai
syklėse paliktas su didelė
mis spragomis, ką savo ra
šinyje ir pažymėjau (nario 
sąvoką citavau iš B. Rau
go straipsnio).

Atraskite bent vieną or
ganizaciją, valstybę ar kitą 
kokį junginį, kuris leistų 
balsuoti iš anksto neužsire
gistravus. Jei balsavimo 
dieną leidžiama balsuoti tik 
atvykus į būstinę, tai kokia 
garantija, kad tas pats as
muo neaplankys kelių bal
savimo būstinių? Nario są
voka turi būti aiškiai ap
tarta, kad jokioms abejo
nėms neliktų vietos.

Matyti, K. Laukaitis yra 
gerų norų, tai jam viskas 
yra aišku ir suprantama, 
bet gyvenimas dažnai kitaip 
padiktuoja.

Ar ne įstatų spragos jau 
suskaldė lietuvių bendruo
menę? Tad ar ne laikas ieš
kot kelių jai sujungti? žmo
niškos, logiškos ir gyveni
miškos pataisos gali lemia
mai prisidėti prie LB-nės 
apjungimo. O kas tuo klau
simu aukštesniųjų organų 
yra padaryta? Vieną pusę 
kaltina, o kitą baltina.

Jeigu K. Laukaitis geriau 
būtų įsiskaitęs į mano pa

stabas, tai nebūtų reikėję 
eikvoti laiko ir svaidytis ne
atsakingais žodžiais.

Laikraščiai ir yra tam, 
kad galėtumėm pasidalinti 
nuomonėmis, iškelti negero
ves ir jas pašalinti. Užten
ka visą laiką tik ploti per 
petį ir už kiekvieną nusi- 
čiaudėjimą nužemintai dė
koti. Kas pasiima kokias 
pareigas, tai turi jas ir at
likti, nelaukdamas ypatin
gų pagarbų ar padėkų.

Teisingai dr. A. Razma 
per Lietuvių Fondo suvažia
vimą pasakė, kad milijono 
pasiekta tik todėl, kad buvo 
dirbama sutarimo keliu, o 
ne nutarimų.

LB vadams taip pat reik
tų tą kelią pasirinkti, tai 
nebūtų jokių skilimų.

Su pagarba

A. Juodvalkis
E. Chicago, Ind.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĘ - DOVANĄ Į LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETU SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AfiBJCY, 
Ine.

(Licensed by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, N. Y. 10019
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA’.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY. INC.
Affiliated witn PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, moto
ciklams, šaldytuvams, televizijos imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms 
prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems giminėms. 
Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mū
sų skyriuje.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:

šiai buvo užmegzti su Mas
sachusetts bei Bostono dvi- 
šimtmetinėmis komisijomis.

Alg. Budreckis

• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street___________________________ 435-1654
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street_______________________ 342-4240
• BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue......... ............................ .467-6465
• BUFFALO, N. Y. — 701 Fillmore Avenue ____________________________895-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue ■._______________________486-2818
• CHICAGO, ILL. — 1855 West 47 Street.................................................... 376-6755
• CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 St........ ................   925-2787
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue ___________________ 771-0696
• DETROIT MICH. — 11601 Jos Campau Avenue___________  365-6780
• FARMTNGDALE, N. J. — Freewood Acres, Rt. 9..............    363-0494
• HAMTKAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue_________________ 365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avenue........................................... 249-6216
• LOS ANGELES, CALIF. - 159 So. Vermont Avenue..................... 385-6550
• NEWARK, N. J. — 378 Market Street .. ..........................................  642-2452
• NEW YORK, N. Y. — 78 Second Avenue ..........................................................674-1540
• NEW YORK. N. Y. — 141 Second Avenue.........................................................475-7430
• PHOENIX, Ariz. 85027 -- 22C47 N. Black Canyon Hwy.......................  (602) 942-8770
• PH1LADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue..............._.........................769-4507
• RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue___________________________ 381-8800
• SILVER SPRINGS, Md. 20910 - 961 Bonifant St........................................ (301) 587-5777
• SOUTH RIVER N. J. — 41 Whitehead Avenue................................................257-6320
• SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street ..........................................475-9746
• TRENTON, N. J. — 1152 — Deutz Avenue..................   392-0306
• UTICA, N. Y. — 963 Bleecker Street................................... 732-7476

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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MOTINA AUKŠČIAU
VISŲ PAREIGU

Kai šiuo metu stebime te
levizijoje ir skaitome spaudo 
je apie moterų nuolatines 
kovas už lygias teises su 
vyrais, tai pradedame kar
tais galvoti prie kokių 
nesąmonių moterys eina. 
Juk moterys nuo pat senų 
laikų turi daug aukštesnes 
pareigas už vyrus. Argi mo
ters policininkės tarnyba 
yra garbingesnė už motinos 
pareigas, kuri auklėja savo 
tautai ir visai žmonijai vai
kus, ne tik policijai, statybos 
darbams ar kitiems reika
lams tarnautojus, bet ir di- 
didžiuosius pasaulio vyrus. 
Ar moteris jaučiasi pranašes 
nė už vyrus gaudydama nusi 
kaltelius, negu auklėdama 
žmoniją taip, kad nusikaltė
lių skaičius pasaulyje mažė
tų? Moterims pradėjus vyriš 
kų tarnybų siekti pasaulis 
greit pajuto ir todėl nenuos
tabu, kad šiandien visur tiek 
daug nusikaltėlių, nors moti
nos savo vaikus be priežiū
ros palikdamos eina gaudyti 
kitų, visai negalvodamos, 
kad kiti greit gaudys jų 
vaikus.

Reikia džiaugtis, kad šiuo 
dvasiniu nuosmukiu dar 
nėra užsikrėtusios lietuvės. 
Mes gerai žinome, kad pašau 
lio technika išranda daug ir 
didelių atsiekimų mašinomis 
palengvinant žmonių darbą, 
palengvina ir moterims na
mų ruošą atlikti, bet niekas 
dar neišgalvojo, kaip ir kuo 
palengvinti motinos parei
gas. Jos liko pagal prigimtį 
garbingiausios, nepakeičia
mos, atsakingiausios, todėl 
ir pranašiausios.

Ji, davusi kūdikiui gvybę, 
duoda jam ir pirmuosius auk 
Įėjimo pagrindus, suteikia 
tai, ko joks kitas mokytojas, 
jokia mokykla nesugeba su
teikti. Motinos rūpestis nesi
baigia vaikams paūgėjus, jis 
lydi juos, kol mirtis užmer
kia motinai akis. Ji naktimis 
budi prie sergančio kūdikio, 
ji rūpestingai paslėpusi aša
ras, baimę ir neramumą paly 
di sūnų į karą, taip pat su mo 
tinišku rūpestingumu išlei
džia dukrą į marčias. Motina 
jautriausiai pergyvena vai
kų laimę ar nelaimę. Ji lygiai 
myli gerą ir blogą vaiką ir ly 
giai rūpestingai globoja, o 
juk motiniška meilė, globa ir 

rūpestis reikalingi ne tik vai 
kui, bet ir kiekvienam žmo
gui.

Jei kurį nors ištinka 
nelaimė, pirmiausia nusigrįž 
ta draugai, o paskui mylima
sis -oji, dar vėliau broliai ir 
seserys, gi motina lieka vi
suomet kartu, niekada nuo 
savęs nestumdama, niekad 
nepasmerkdama nei didžiau
sio nusikaltėlio-vaiko, nes 
jos meilę lydi begalinė auka.

Lietuvė motina daugeliu 
atveju kilnesnė už kitų tau
tų, nes jos širdy ilgai ruseno 
lietuviška ugnis ir brendo 
mūsų tautos atgimimas, 
todėl ji ir verta ypatingos 
pagarbos. Jei po ilgų vergi
jos metų, spaudos draudimo 
laikų, Lietuva atgavo laisvę, 
tai tik lietuvės motinos 
dėka, išauklėjusios daug 
tautinės dvasios ištvermin
gų vaikų. Mūsų motinos da
vė sveiką ir stiprų tautos žie 
dą, mūsų praeities garbę, 
dabarties stiprybę ir ateities 
viltį. Jos davė ramius ir 
darbščius artojus, stropius 
darbininkus, jos davė moks
lininkus ir valstybės vyrus -- 
mūsų tautos pasididžiavimą.

Lietuvė motina išliko tvir
ta, nepalaužiama ir ištikima 
savo idealams ir lietuviška
jam įsitikinimui visais lai
kais. Skolos jai, neišpirksi- 
me nei brangiausiomis dova
nomis, jei nevykdysime jų 
per šimtmečius skiepytų 
vaikams tautiškų idealų.

Visai pelnytai pavasario 
gražiausiu laiku motinai pa
gerbti skiriama diena. Spau
doje matome jos garbei 
straipsnių, gražių atvirukų 
ir šaukiančių reklamų dova
noms. Matome skelbimų 
apie motinos šventes, kur 
vaikai deklamuoja gražių eil- 
lėraščių, paskaitininkai api
būdina motinų pareigas, bet 
gaila, tas šventes rengia pa
čios motinos, moterų klubai 
ir kitos moterų organizacijos 
mokyklų mokytojos, moti
nos gerbiamos vaišinant 
pyragėliais. Nejaugi lietuvė 
motina nėra verta visuoti
nės aukštesnio kultūrinio ly
gio pagarbos.

E. Čekienė

JAU SVARSTO KISSINGERIO

Tragiškų įvykių srovė, 
lyg viską naikinantis pot
vynis, tuo metu kai Kissin
geris derėjosi Izraelyje, pa
lietė viso pasaulio viešąją 
nuomonę. Didelė dalis Eu
ropos, kur dar vis tebėra 
sutelktos morališkos ir ki
tos gėrio vertybės, abstul- 
busi stebėjosi su kokiu ci
nizmu JAV Kongresas iš
metė komunizmo rykliams 
praryti savo ištikimą sąjun
gininką, P. Vietnamą! Ly
giai taip pat kaip ir 1972-73 
metais paaukojo ant deten- 
tes sukruvinto aukuro, II-jo 
Pasaulinio karo sąjunginin
ką, Kinijos respubliką. 
(Taip pat, gal netrukus dar 
numes bolševizmo vilkams 
ir Pabaltijį).

Žinoma, šių JAV užsienio 
politiką užgriuvusių nelai
mių tiesioginis kaltininkas 
yra ne kas kitas, bet JAV 
užsienio politikos vadovas
H. Kissingeris ir Co. JAV 
visuomenė nujaučia, kad po 
migdančiais, i minkštų vatą 
susuktais pareiškimais sly
pi netiesa, o gal, ir apgau
lė. Paraleliškai, kaip kad 
1940 metais skelbtieji At
lanto Chartos tautų apsi
sprendimo principai, kaip 
žinome, pasibaigę Rytų ir 
Vidurio Europos išdavimu 
bolševizmui.

Prabėgusiomis dienomis
H. Kissingerio kritikų skai
čius ne tik kad padidėjo, 
bet kai kurie įtakingi dien
raščiai reikalavo jo skalpo. 

Savaitraštis Time savo IV. 
28 laidoje, persispausdina 
Long Island dienraščio 
Newsday kreipimąsi į JAV 
vyriausybę, kad atleistų 
Kissingerį. Laikraštis kalti
na, kad ”Nixonas ir Thieu 
pasirašė slaptus protokolus, 
kad JAV gelbėsianti P.

, ...................... ........  . į , , ................. M. i , —

TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 
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Juokas Gribauskas, vedėjas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Vietnamą bėdos atveju”. 
Laikraštis rašo, kad "šiuo 
metu, ryšium su pietryčių 
Azijos nelaimėmis, nėra 
klausiama ar galima Ame
rika pasitikėti? Klausiama: 
ar galima pasitikėti Kissin- 
geriu? Amerikiečiai nieka
da nesukėlė abejonių nei sa
vo sąjungininkų nei priešų 
eilėse: tai atliko p. Kissin
geris”.

Apie JAV užsienio politi
ką Anglijoje leidžiamas sa
vaitraštis ”Guardian” at
spausdino savo buvusio Va
šingtone korespondento p. 
Peter Jenkins straipsnį, ku
riame rašoma: "Pietų Viet
namas yra paskutinė (au
ka) p. H. Kissingerio ciniš
kos superjėgos politikos iš
dava . . . "Taika su garbe” 
ir to žargono prasmė paro
do, kad Kissingeris nustojo 
garbės.”

Savaitraštis Time toliau 
skaitytojams primena, kad 
visoje Pietų Amerikoje, į 
kurią netrukus turėjo išvyk
ti Kissingeris, nėra ta ke
lione jokio susižavėjimo. Jo 
niekas nelaukia nei Argen
tinoje, nei Brazilijoje, nei 
Venezueloje. Gi buvęs Ar
gentinos ambasadorius Wa- 
shingtone, apie JAV vy
riausybę, taip mintijo: "Ar
gentiniečių nuomone ir For
das ir Kissingeris tėra pa
šautos antys.”

Iš esmės imant, Kissinge
ris yra kritikuojamas už 
per didelį valdžios pasigro- 
bimą, lyg kad JAV užsienio 
politika būtų jo asmeniškas 
biznis: žinoma, jeigu biznis 
sekasi, tada yra giriamas 
tokios įmonės ar bendrovės 
direktorius; bet, neduok 
Viešpatie, kai tik tokiame 
reikale atsiranda spragų, 
tada tenka bankrutuoti

PAKEITIMĄ
BRONIUS AUŠROTAS .

Jun Tsunoda, Japonijos 
vyriausybės patarėjas Ame
rikos reikalais taip sampro
tauja: "Šių dienų pasaulinė 
diplomatija yra toks didžiu
lis ir sudėtingas reikalas, 
kad jos jokiu būdu negali 
vesti vienas žmogus."

Tačiau pradedant Nixonu 
ir dabartiniu prezidentu 
Fordu, kaip valstybės sau
gumo taip ir užsienio rei
kalai buvo pavesti tvarkyti 
vienam Kissingeriui. Dar 
kol kas neteko girdėti, kad 
prezidentas Fordas būtų ap
kaltinęs savo užsienio poli
tikos vadovą už paskutines 
nelaimes, kainavusias Ame
rikai ne tik milžiniškas pi
nigų sumas (kurias priva
lės mokėti vargšai mokes
čių mokėtojai), bet neįkai
nuojamą autoriteto neteki
mą. Mėginama dar teisintis, 
kad "gal per metus ar 18- 
ką mėnesių Kissingeris ir 
vėl sugebės grąžinti JAV 
politiką į tinkamas vėžes.” 
Vienok, ko nebuvo galima 

Skirpstas
• Inžinierija, tikslųjų mokslų specialybė, dabar yra moder

ni, kone dominuojanti. Ir mūsų tarpe inžinierių gausu, kai kam 
atrodo tai pavydėtinas luomas: technikos amžiuje didelė pa
klausa, geri uždarbiai, visuotinė pagarba. Šis luomas pas mus 
nuo seno žymus tautiniu susipratimu ir ryškiais darbais. Prieš 
100 metų Petras Vileišis įėjo į tautos istoriją kaip didis kovo
tojas prieš priespaudą ir savos kultūros gaivintojas; jo rūpesčiu 
anuomet, sunkiu spaudos draudimo metu, išėjo daug vertingų 
leidinių. O pastarojo karo ir okupacijų laiku rezistencijoje reiš
kėsi visa eilė inžinierių, S. Kairys vadovavo VLIKui. Tad mus 
domina ir dabartinė inžinierių karta. Jie, atrodo, veikia kone 
pasigėrėtinai. Turi savo draugiją, šaukia suvažiavimus. Ypač 
įdomus nuo 1951 m. leidžiamas gražus, iliustruotas bertaininis 
žurnalas Technikos Žodis. Turinys įvairus ir turtingas, straips
niai aktualūs profesiniu ar tautiniu atžvilgiu. Didis nuopelnas 
tai, kad šiuo leidiniu svetur pasklidę mūsų technikos darbuo
tojai jungiami draugėn į bendrą šeimą, palaikant ryši, kreipiant 
dėmesį tautinių klausimų pusėn. Duok Dieve, kad visos mūsų 
profesijos pajėgtų panašiai saviškius telkti.

• Technikos Žodyje itin įdomus skyrius Terminologijos klau
simais, kurį redaguoja Ramojus P. Vaitys. Technikos srity yra 
gana daug ypatingų dalykų ir terminų (o vis dar naujų atsi
randa!). tai per pora puslapių R. Vaitys teikia ilgoką eilę lietu
viškų atitikmenų angliškiem. Ir tai gana nelengva juos mūsų 
kalboj surasti, priderinti. Bet iš to didelė nauda. Pvz. toki gra
žūs savi terminai: svambalas, mygtukas, įkamša, kaištis, luitas 
ir kt.

• Savo ruožtu norisi pageidauti, kad ir kiti luomai pana
šiai ieškotų savų įvardų ypatingesniem dalykam ir — skelbtų 
viešai vartosenai. Gydytojam, chemikam, fizikam, biologam tai 
būtų pravartu. Bet gal labiausiai reikia, kad namų kasdienos 
buityje būtų apsišvarintas žodynas. Čia tai Moterų Metais gyva 
šeimininkių pareiga. Ligi šiol, atrodo, jos nė kalbininkų pata
rimų visai neskaitė. Pvz. jau senokai buvo patarta ’Lsinką” va- 
dinti išlaja, bet moterys to nė žinote nežino. O Mano žodyne 
(nauja vaikam knyga) atsirado iš kažkur — pjautuvas... Tegu 
moterys savo spaudoj įsiveda po skiltelę namų darbų, daiktų 
ir apyvakos terminam, tepagundo kalbininkus surasti tinkamus 
žodžius ir — tepaskatina moterų masę namuose verstis lietu
viškais žodžiais, o ne mišraine, kaip dabar.

• Šių metų Kario nr. 3 Z. Raulinaitis str. ”XI amžius lie
tuvių karinėje istorijoje” pabrėžia: ”Nuo 11 a. pradžios, tiksliai 
nuo — 1009 m., Lietuva jau žinoma istoriniuose dokumentuose. 
Nuo 11 a. slenksčio prasideda Lietuvos istorija.” Taigi už 34 
metų mes švęsime savo 1000-metį! Nors priešistoriniai laikai 
mūsų tautai gal buvo dar ilgesni, bet jiem tiksliau išryškinti 
trūkstame žinių. Betgi 1000-metį tikros istorinės Lietuvos bus 
verta gražiai ir prasmingai atšvęsti. Jau dabar galima tam įvy
kiui pradėti ruoštis.

• Vienas jautrus ir rūpestingas tautietis kelia balsą (Drau
gas, bal. 10 d.), esą būtina skubiai ir rimtai surinkti žinias apie 
tautos kankinius. Mes turime patys žinoti, ir pasauliui pranešti, 
ir istorijoje atžymėti, ”kiek lietuvių buvo nušauta, užmušta, nu
kankinta per tardymus, kiek badu išmarinta, kiek Sibiro taigose 
sušaldyta ”,.. Girdi, atidėlioti to darbo negalima, ir taip pavė
luota. Iš tiesų klausimas aktualus. Tik niekas nežino, kas jo turi 
imtis, nors įvairių organizacijų bemaž perdaug turime. Mat, 
neviena nesiryžta aprėpti visos tautos bendrus reikalus. O dirb
ti norinčių ir 'galinčių dar yra, tik nėra jokio rimto plano lietu
vybės darbams. Daugelis dar vis žiūri į tą organizaciją, kuri ka
daise pasiskelbė apimanti visas sritis, bet tai tebuvo tuščias 
pasigyrimas. Regis, geriausia imtis iniciatyvos paskiriem asme
nim (juk organizuotai veikti dar neišmokome), paruošti planą, 
burti draugėn rėmėjus ir bendradarbius ir — maldauti iš L. 
Fondo lėšų. O būdinga, kad tasai klausimą iškėlęs asmuo, taip 
jautriai ir teisingai už tautos kankinius agituojąs, yra vienas iš 
LB valdybos narių savo apylinkėje. Matyt, jis pats jaučia, kad 
jo organizacija tokių svarbių bendrinių reikalų nenumato imtis, 
todėl prisieina veikti nuo pat pradžių, lyg dykynės tyruose šauk
ti, ieškant protingo žmogaus...

įvykdyti per šešis metus to 
negalima pataisyti per vie
nerius.

Kaip ir pridera laikrašti
ninkams, Time toliau jau 
svarsto, kuris gi iš žino
mesnių respublikonų galėtų 
pakeisti Kissingerį. Savait
raščio nuomone, gal pirmo
je eilėje stovėtu buvęs 
Nixono artimas patarėjas 
ir geras Fordo draugas Mel- 
vin Laird. Atseit, pastarojo 
yra labai geri santykiai ir 
su Kongresu ir su respubli
konų ; partijos politikais. 
Taip pat yra minima ir El- 
liot Richardsono pavardė. 
Pastarasis turi labai gerą 
nesuteptą vardą ir šiuo me
tu mokinasi diplomatijos 
meno prie Anglijos karalių 
dvaro. Jis taip pat yra bu
vęs JAV Gynybos bei Tei
singumo sekretorius. Taip 
pat dar publikai pristatomi 
George Bush, Donald Rums- 
feld bei William Scranton, 
kaip galimi busimieji JAV 
užsienio politikos vairuoto
jai. Visi trys pastarieji yra 
įtakingi respublikonų parti
jos nariai.

Tačiau ar naujas užsienio 
politikos vairuotojas galės 
išlyginti tas duobes, kurias 
jam paliks Kissingeris?

CEDAR LAKE, IND. BOYS 8 to 14
Conducted by SALESIAN PRIESTS & BROTHERS

June 29 through August 16
Swimming, Boating, Fishing, Riding, Archery, Crafts, 

Hikes, Soccer. Campfires, Baseball, Roller Skating, Movies, 
Dramatics, Religious Training.

EXCELLENT FACILITIES ONLY $50.00 PER WEEK
50 Minutes to Chicago — Visitors Welcome All Year Round 

Write: Camp Salesian, P. O. Box 353, 
Cedar Lake, Ind. 46303 

or Call 219-374-5575
PLEASE SEND ME INFORMATION ON CAMP SALESIAN

Name ...........••••.............................................................................

Address .................................................. ••••....... Zip .................
(35-36)
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VLIKO TARYBOS PASISAKYMAS
Ryšium su š. m. balan

džio 12-13 d.d. Chicagoje 
Įvykusia, Vliko sušaukta 
Lietuvos laisvinimo darbų 
nepaprasta veiksnių konfe
rencija, Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto Ta
ryba balandžio 26 d. buvo 
susirinkusi specialaus po
sėdžio.

Išklausiusi konferencijo
je dalyvavusių Vliko Val
dybos atstovų — dr. Kęstu
čio Valiūno, Jurgio Valai
čio ir Aleksandro Vakselio 
— pranešimus ir susipaži
nimui su konferencijos ko
munikatu, Valdyba rado 
reikalą plačiau pasisakyti:
1. dėl paties Vliko, 2. dėl 
tarptautinės padėties, galin
čios pažeisti Lietuvos vals
tybės nepriklausomybės tei
sinius pagrindus, ir 3. dėl 
veiklos būdų ir priemonių, 
kad to neįvyktų.

1. Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas yra 
pavergtos lietuvių tautos 
teisėta atstovybė, įpareigo
ta — iki bus pašalintos da
bartinės kliūtys tautai lais
vai vykdyti savo suvereni
nes teises — užsienyje kal
bėti ir veikti tautos vardu. 
Būdamas užsienyje, Vlikas 
yra vieninga vyriausia Lie
tuvos laisvės kovos vadovy
bė. Jo sušauktoji veiksnių 
konferencija Chicagoje bu
vo tikslinga ir gerai paruoš
ta.

2. Susipažinusi su Didž. 
Britanijos užsienių reika
lų ministerijos 1975 m. ko
vo 19 d. raštu, rašytu Didž. 
Britanijos Baltų Tarybai, ir 

1975 TOLU TO IJTIIIDII DD 
GERMANY HITU

EUROPA TRAVEL SERVICE
911 East 185th Street 
Cleveland, Ohio 44119 

Telephone: (216) 692-1700

ON KLM ROYAL DUTCH AIRLINES TRANSATLANTIC 
BOEING 747 JUMBO JET PLANE

Departure: May 29, 1975 
Return: June 12,1975

Tour price from Cleveland $1,005.00 
Tour price from Nevv York $ 921.00

ITINERARY: 5 nights in Vilnius with a full day excursion 
to Kaunas,
(Possibility of extra night in Vilnius),
4 nights in Riga, Latvia,
4 nights in West Germany.

TOUR PRICE INCLUDES:
• Economy class air fare from Cleveland, 

respectively from New York
• Air transportation Leningrad, Vilnius, Riga, 

Leningrad
• First class Hotel Accommodations, double 

occupancy
• Pension accommodations in West Germany
• 3 meals daily in Vilnius and Riga
• Sightseeing tours
• Transfers
• Bus transportation
• Baggage handling

For departure from other cities and the following 
f arės to the New York rate

Chicago: $119.00 Detroit: $81.00
Buffalo: $ 68.00 Toronto: $86.00

Single Supplement: $95.00
Ali rates are subject to change.

RESERVATION FORM

EUROPA TRAVEL SERVICE, 911 East 185th Street, 
Cleveland, Ohio 44119. Telephone (216) 692-1700

GENTLEMEN:
Enclosed is $------------------  as deposit for this Tour.

(Make checks payable to Europa Travel Service) . Minimum 
deposit 1100.00 per person. Finai payment due 30 days prior 
to the departure date.

Mr./Mrs........................................................ Number in Party.,..

Address .............................................................................................

City ................................................................ Statė ......................

Telephone Number..............  Single Accommodations.......

I will be travelling with ..........................................

su JAV Valstybės Departa
mento 1975 m. balandžio 11 
d. raštu, rašytu JAV Atsto
vų Rūmų užsienių reikalų 
komiteto pirmininkui kong- 
resininkui Thomas Morgan, 
Taryba rado, kad tuose raš
tuose tepasakyta, jog minė
tos valstybės Baltijos vals
tybių prievartinės aneksi
jos nepripažįsta ir, kad Eu
ropos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Konferencija 
bendrai deklaruosianti esa
mųjų Europos valstybių sie
nų neliečiamumą, tautų 
laisvą apsisprendimą ir žmo
gaus teisių respektavimą.

3. Taryba mano, kad vy
riausybių oficialūs laisvo 
apsisprendimo (self deter- 
mination) sovietų okupaci
joje esančioms Baltijos val- 
stymėms deklaravimas, to
li gražu mūsų nepatenkina. 
Sovietai visą laiką aiškina 
ir toliau aiškins, kad Balti
jos tautos esančios apsi- 
sprendusios ir savanoriškai 
įsijungusios į Sovietų Są
jungą, nors tai yra ir vi
siška netiesa. Mums reikia, 
kad Europos Saugumo Kon
ferencijoje greta laisvo ap
sisprendimo, Vakarų vals
tybių deklaracijose būtų 
įsakmiai pabrėžta, kad prie- 
verstinio ir neteisėto Balti
jos valstybių j Sovietų Są
jungą įjungimo jos nepri
pažįsta ir nepripažins.

4. Taryba paveda Vliko 
valdybai: (a) susitarus su 
latviais ir estais, sudaryti 
delegacijas ir aplankyti 
Šiaurės Amerikos ir Vaka

rų Europos valstybių vy
riausybės ir joms įteikti 
atitinkamus memorandu
mus; (b) ieškoti kelių susi
tikti su Vakarų Europos 
valstybių parlamentų atsto
vais ir prašyti juos įtaigoti 
savo vyriausybes, kad Eu
ropos Saugumo Konferenci
joje nebūtų pažeistas Balti
jos valstybių teisinis statu
sas; (c) paskatinti mūsų 
politines partijas ir kitas 
organizacijas, dalyvaujan
čias tarptautinėse instituci
jose, ieškoti paramos Balti
jos valstybių bylai ginti; 
(d) susitarus su latviais ir 
estais, atskirai kreiptis į 
savo tautiečius šiaurės 
Amerikoje ir Vakarų Euro
poje ir prašyti visus plunk
sną valdančius rašyti savo 
krašto spaudoje straipsnius 
ar laiškus apie Baltijos val
stybes ir jų dabartines pro
blemas.

5. Išvardintiems ir ki
tiems numatytiems uždavi
niams vykdyti reikia daug 
lėšų. Todėl Taryba paveda 
Tautos Fondui visame lais
vajame pasaulyje organi
zuoti visuotinį aukų vajų 
Ypatingajam Fondui.

Didžiai vertindama Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos toje veiksnių kon- 
ferencioje duotą pažadą, 
Taryba kviečia šias dvi or
ganizacijas aktyviai prisi
dėti prie lėšų kaupimo Ypa
tingajam Fondui, sudary
tam prie Tautos Fondo. Vi
si lietuviai prašomi supras
ti grėsmingą Lietuvai pa
dėtį ir gausiai aukoti, ne
laukiant kitų paraginimų. 
Tautos Fondui duotosios au
kos atleidžiamos nuo mo
kesčių (tax exempt). Adre
sas : Lithuanian National 
Fundation, Ine., 64-14 56th 
Road, Maspeth, N. Y, 11378, 
USA.

6. Didžiai vertindama 
Amerikos visuomenės balso 
reikšmę, Taryba laiko, kad 
energinga Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse veikla tu
ri būti tęsiama. Vliko Tary
ba kviečia Amerikos Lietu
vių Tarybą ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės krašto val- 
dy prisidėti prie laiškų ra
šymo, įjungiant visą savo 
organizacijos tinklą. Laiš
kai siunčiami senatoriui 
Carl T. Curtis, Rezoliucijos 
No. 29 autoriui; senatoriui 
John J. Sparkman, Senato 
užsienių reikalų komisijos 
pirmininkui; ir savo valsti
jos senatoriams.

Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto 

Taryba
New Yorkas,
1975 m. balandžio 26 d.

DR. A. GERUTIS 
BONNOJE

Dr. A. Gerutis, gyv. Ber
ne, Šveicarijoje, balandžio 
17 d. laikė Bonnoje paskai
tą tema ''Baltijos valstybės 
30 metų nuo karo pabai
gos”. Prelegentas savo pa
skaitoje apžvelgė Baltijos 
valstybių raidą po 1944-45 
m., kai ten vėl buvo įvestas 
sovietinis režimas. Be ki
tų aspektų, paskaitininkas 
ypač sustojo ties rusų kolo
nizacija, kuri per 30 metų 
pasiekė tokio laipsnio, kad, 
pav., Latvijoje ir Estijoje 
šiandien kas trečias gyven
tojas yra slavas, pirmoje ei
lėje rusas. Rygoje latviai 
nebesudaro gyventojų dau
gumos, o ir visoje Latvijo
je per paskutinį gyventojų 
surašymą tebuvo 57'*' lat
vių tautybės žmonių.

Jeigu šiandien Lietuvoje

FLORIDOS LIETUVIU ŽINIOS

Dr. Vitalius ir dr. Nijolė Benokraičiai su dukrele.

DU DAKTARAI IR DVI 
PARODOS

Prieš porą metų, skaityda
mas paskaitą Floridos Lie
tuvių Klube, St. Petersbur- 
ge, pažymėjau, kad lietuviai 
į Floridą atvažiuoja ne lauk
ti mirties, o pradėti naują 
gyvenimą. Dauguma pensi
ninkai, lengvai gali konku
ruoti su kitų salelių gyven
tojais savo veikla, guvumu 
ir energija, nežiūrint, kad 
kitur žymiai daugiau jau
nesnės energijos ir jaunes
nės fizinės sudėties lietuvių, 

štai, nesenai iš Bostono 
j St. Petersburgo pašonę — 
Largo atsikėlė Pijus ir Ona 
Vaičaičiai. Kadaise abu dir
bo, kaip ir kiekvienas mūsų 
augino savo prieauglį, leido 
į mokslus — buvo užimti 
kasdienybės reikalais, šalia 
to dirbo įvairiose organiza
cijose, o ypač Tautinėj Są
jungoj, kurios pirmininku 
ilgus metus buvo Pijaus 
brolis Justinas, buvo akty
vūs nariai ir Sąjungos rė
mėjai. St. Petersburge bei 
Largo tapo kūrybinio — 
rankdarbinio meno nešėjais 
į amerikiečių tarpą. Savo 
gražiai atliktais, įdomiais ir 
originalumu pasižyminčiais 

padėtis tuo atžvilgiu dar nė
ra tokia grėsminga, tai ne
tenka užmiršti, kad už mū
sų Tėvynės nugaros sudary
ta vad. Kaliningrado sritis, 
kur įkurdinta netoli vieno 
milijono rusų. Tokiu būdu 
šalia sparčiai kolonizuoja
mos Latvijos Lietuvą gniuž
do iš dviejų pusių rusiškos 
replės.

Paskaitą Bonnoje suren
gė Baltijos vokiečių "Lands- 
mannschaft”, kuriai pirmi
ninkauja buv. ambasadorius 
R. von Wistinghausen, 6'/2 
metų išbuvęs vokiečių am
basadoje Maskvoje. Paskai
ta vyko "Parlamentarinės 
Draugijos” patalpose. Pa
skaitos klausėsi keli Vaka
rų Vokietijos parlamento 
nariai, vokiečių politikai ir 
kita rinktinė publika.

NAUJAS BALTŲ 
DRAUGIJOS 

PIRMININKAS

Baltų Draugijoje pasikei
tė centro valdybos pirmi
ninkas. Ligšiolinis pirmi
ninkas, buv. Nordrheino- 
Vestfalijos socialinės minis
terijos direktorius Dr. H. 
Kehren dėl pašlijusios svei
katos pasitraukė iš parei
gų. Jis išrinktas draugijos 
garbės pirmininku.

Naujuoju Baltų Draugi
jos pirmininku išrinktas Dr. 
Rudolfas Tovka. buv. fede
ralinės vidaus reikalų mi
nisterijos direktorius, gyv; 
Koenigswinter, netoli Bon- 
nos.

Baltų Draugija nusistatė 
surengti kitą rudenį Bonno
je baltų koncertą.

audiniais, staltiesėm, lova
tiesėm, juostom, takeliais, 
pagalvėlių aprėdais, kakla
raiščiais ir daug čia nevar
dinamais daiktais. Ona Vai- 
čaitienė nustebino ne tik 
amerikiečius lankytojus ir 
jury komisijos narius, bet 
ir savus lietuvius, kurie ne
galėjo įsivaizduoti, kad ji 
viena gali tiek daug pada
ryti ir tiek grožybių sukur
ti. Kalbėdamas apie tas 
grožybes, noriu pasakyti, 
kad visa tai dėjosi Pinellas 
apskr. žemės ūkio departa
mento suruoštoje diodžiulė- 
je rankdarbių ir grynojo 
meno parodoje, kurioje Ona 
Vaičaitienė iš pristatytų 22 
eksponatų gavo 13 pirmų ir 
6 antrąsias premijas, čia 
man norisi net pabrėžti, kad 
tarp gautų premijų, pirmą 
gavo Lietuvos Vytis, pui
kiam piešinyje ir pasigėrė
tinam audinyje.

Toj pačioj parodoj Pijus 
Vaičaitis buvo išstatęs lie
tuviškas kankles. Jury ko
misijos narių akis patrau
kė ne tik muzikos instru
mentas, kaipo gaminys, bet 
ir tobulai, kruopščiai, sko
ningai atliktas jo dekoravi
mo darbas lietuviškais raš
tais. Neveltui, už tas kank
les Pijus gavo pirmą pre
miją.

Paminėjęs Pijų Vaičaitį 
ir jo kankles, negaliu nuty
lėti nepasakęs, kad tas pats 
Pijus yra aprūpinęs (taip 
spėju) visas lietuvių gyve
namas salas, kuriose atsira
do norinčiųjų mokytis kan
kliuoti, jo padirbtomis kan
klėmis, neaplenkiant nei 
muziko A. Mikulskio vado
vaujamo ansamblio. Ir taip 
kanklės keliavo į New Yor- 
ką, Chicagą, Clevelandą, 
Bedfordą, Montrealį, Bosto
ną ir kitus miestus. Abejo
ju ar Pijus žino tikrą jo 
padirbtų ir išleistų kanklių 
skaičių. Daug jų išdovano
jo, džiaugdamasis, kad jau
nimas nori išmokti kank
liuoti. žinoma, turėjo būti 
ir nusivylimų, ypač kai už 
dovanotas (ir net kelias) 
pamiršdavo pareikšti ačiū. 
Vienai skaučių draugovei 
Pijus dovanojo trejas kank
les, bet draugininke nepa
sistengė ne tik padėkoti, 
bet net nepranešė, kad 
kanklės gautos ir niekas ne
žino, kur jos šiandien.* .

Parodai vykstant abu 
Vaičaičiai, susitarę su savo 
uošviais — Vincu ir Adele 
Benokraičiais, gyvenančiais 
Clevelande, Ohio, kurių sū
nus Vitalius yra vedęs Vai
čaičių dukrą Nijolę, atsi
kvietė jaunuosius Benokrai- 
čius, kad atžymėti ir at
švęsti jų abiejų įgytus 
mokslinius daktaro laips
nius. Vitalius 1974 m. rug
piūčio mėn. daktaratą gavo 
Texas universitete Austine 
(kompiuterių mokslo srity
je), o Nijolė 1975 m. sausio 
mėn. įsigijo daktaratą so

ciologijos srityje tame pa
čiame universitete, šiuo 
metu jie abu savo srityse 
dėsto Virginia Common- 
welt universitete, Rich- 
mond, Virginia. Jie augina 
dukrelę, Gemą, 5 metų. Abu 
buvo aktyvūs studentų neo- 
lituanų veikloj. O Nijolė va
dovavo skautėms, dalyvavo 
skautų suvažiavimuose, du 
metus buvo Bostono studen
tų neolituanų pirmininke.

Į šią dviejų daktaran- 
tų garbei suruoštą šven
tę vyresnieji Vaičaičiai 
su Benokraičiais, dalyda
miesi džiaugsmu, pakvietė 
didelį būrį savo artimų bei 
bičiulių. Beveik kaimynys
tėje gyvenantis med. dakta
ras, Onos ir Pijaus Vaičai
čių sūnus, Saulius dalyvavo 
su visa šeima — žmona Liu
cija, dukrele Nida ir sūnum 
Dainium, šias eilutes ra
šant, gavau žinią, kad Sau
liai susilaukė prieauglio — 
dukrelės Alinos Cicilijos. 
Nepaprastai gera proga 
man, savo šeimos ir dalyva
vusių minimam subuvime, 
pasveikinti dr. Saulių ir jo 
žmoną Liuciją padidinus sa
vo šeimos gėlyną balandžio 
17 d. Antras būtų mūsų lin
kėjimas jauniems Benokrai- 
čiams — ir toliau pasilikti 
aktyviems lietuviškame gy
venime.

Beveik nespėjus atšvęsti 
dviejų jaunų daktarų ap- 
vaikščiojimo, Onai ir Pijui 
Vaičaičiams reikėjo ruoštis 
antros jų meniškų dirbinių 
parodos įgyvendinimui Lie
tuvių klubo patalpose, St. 
Petersburge. Ir vėl Vaičai
čiai su meile dėsto savo eks
ponatus, kad neturėjusieji 
galimybių jų pamatyti di
džiojoj parodoj, galėtų iš
vysti lietuvių salėj. Kalti
ninkais to darbo buvo Romo 
Kalantos kuopos šauliai, iš 
Kanados pakvietę mūsų ži
nomą solistą Vaclovą Veri- 
kaitį duoti koncertą. Jie la
bai norėjo, kad ta proga ir 
paroda sudarytų šventadie
nišką nuotaiką, šauliai ir 
visuomenė, be abejonės, dė
kingi Vaičaičiams už paro
dą, Vaclovui Verikaičiui už 
koncertą ir Alfonsui bei An
gelei šmigelskiams, to kon
certo mecenatams. Paroda 
klubo salėje apėmė kur kas 
daugiau eksponatų skaičiu
mi, negu Vaičaičiai buvo iš
statę Pinellas žemės ūkio 
departamento ruoštoj paro
doj. Lietuvių klubo patal
pose paroda ir koncertas vy
ko kovo 25 d.

Esu tikras, kad ateinan
čiais metais mes ir kitatau
čiai pamatysime abiejų Vai
čaičių žymiai didesnę darbų 
parodą. Jie tam ruošiasi. Ir 
čia mes linkime jiems svei
katos ir sėkmės.

Antanas Rūkštelė

THE BEST PLACE TO BEGIN 
is with us. Purposely small 350 
for individualized study pro- 
grants. Coed; two-year; 95r> 
succesfully transfer; Benedictine 
and lay faculty; 40r; Ph. D’s; 
Christian values and atmos- 
phere. Write soon to Paul flrew

ST. GREGORY’S COLLEGE 
Shawnee, Oklahoma 74801

U'ANTLD AT ONCE
IST CLASS SKILLED

MACHINISTS
A leadinu supplier in the nircrnft in- 
duatry has openmgR for qualified per
sonnel in the fo)lowintf areax:

FOR 2ND SHIFTS

K. T. MILL
TRACER MILL
CINN. MILL

Good pay, pleasant working condi- 
tinns. Overtime available. Applicants 
mušt have tool* A abUity to sel up 
machines. Only individuals interested 
in permanent emplovment need apply.

Contact
MATT KANTAUSKAS 

HENCO ENTERPRISES INC. 
2241 LAKE ST. 
NILES. MICH.

05-42)
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Čiurlionio ansamblis su dirigentu A. Mikulskiu Severance Hali koncerto metu. Apačioje 
ansamblio tautinių šokių šokėjai atlieka programą. V. Bacevičiaus nuotraukos

ČIURLIONIO ANSAMBLIO SUKAKTUVINIS
KONCERTAS PRANAS KARALIUS

MEILĖS ELIKSYRAS Chicagos 
lietuvių operos scenoje

Balandžio 26 d. buvo 
džiaugsmo ir pasigerėjimo 
suteikusi mūsų lietuviško
sios dainos ir tautinių šo
kių reprezentacija. Koncer
to klausėsi artipilnė Seve
rance koncertų salė. Skai
čiuojama apie 1500 žmonių. 
Gera pusė buvo rinktinė 
amerikiečių publika. Malo
nu šia proga pareikšti pa
gyrimą ir mūsų lietuviškai 
kolonijai, kuri vieningai ir 
uoliai parėmė šį čiurlionie- 
čių tautinės kultūrinės mi
sijos užmojį.

Ansamblis pasirodė visoj 
savo didybėj ir pajėgume. 
Tiesa, mes jau esame gir
dėję ankstyvesniuose kon
certuose didžiąją dalį dai
nų, bet tat nesudaro esmės. 
Gražūs dalykai juk nenusi
bosta, ir skambiąsias dai
nas dainuojame daug daug 
kartų. Programa pradėta 
monumentaliu M. K. Čiur
lionio Sanctus. Buvo tat la
bai gera ir įspūdinga įžan
ga, tarytum malda ar invo- 
kacija. (Reikėtų ateity pa
prašyti publiką po tos gies
mės neploti). Po to mišrus 
choras padainavo penkias 
A. Mikulskio, M. Petrausko,
J. Strolios ir J. Gruodžio 
dainas. Visos jos atliktos su 
precizišku tobulai išlavinto 
ir drausmingo choro atsidė
jimu.

Kanklininkė — solistė 
Danutė Bankaitytė paskam
bino muz. A. Mikulskio Lie
tuvių Rapsodiją Nr. 2. Pui
ki salės akustika, publikos 
sukauptas dėmesys šiam, 
daugelio gal pirmą kartą 
matomam, instrumentui, 
leido girdėti net švelniau
sius kanklių stygų virpėji
mus. Jauna virtuoze pelnė 
daug pasigėrėjimo katučių.

Vyru choras padainavęs 
4 dainas, dar sykį parodė 
savo aukšto lygio meninį 
brandumą. Balsai skambėjo 
darniai ir išlygintai, kur 
reikia — galingai. Gaila tik, 
kad pasirinktas dainų re
pertuaras susiaurina gali

mybes tam chorui pasireikš
ti visame jo pajėgume. Bet 
tai, žinoma, skonio dalykas. 
Vieniems patinka energin
gos ir garsios vyrų choro 
dainos apie karo žygius, ki
tiems — apie mergelę ir 
svirnelį ar apie lakštutė® 
dainas.

Moterų choras su kank
lių orkestru šį kartą buvo 
žavus. Keturios jų dainos 
(A. Mikulskio kompanuo- 
tos) publikos buvo labai šil
tai įvertintos.

Tautiniai šokiai su choro 
dainomis ir orkestru buvo 
bene gyviausia ir daugiau
sia entuziazmo žiūrovuose 
sukėlusi programos dalis. A. 
Mockapetris ir R. Motiejū
naitė sugebėjo gana jauną 
šokėjų būrį paruošti šiame 
koncerte pašoktiems subatė
lės, lenciūgėlio, kalvelio ir 
malūnėlio šokiams. Bendras 
masinės scenos vaizdas pri
minė ištrauką iš kokios nors 
operos. Ypatingas pripaži
nimas priklauso šiame kon
certe kanklių orkestrui ir 
jo vadovei O. Mikulskienei.

Pabaigai choras su kank
lių orkėstru atliko 8 dainas. 
Įspūdingiausia buvo A. Mi
kulskio sukurtoji Rambyno 
Baladė. Nereikia turėti 
daug fantazijos, kad minti
mis grįžtum į Rambyno 
šventovę 13 amžiuje ir įsi- 
jaustum į visą tos senovės 
pagonių giesmės — maldų 
grož. Kanklės suteikė tin
kamą senovės apeigų’ mu
zikinį foną. Solistai Ir. Gri- 
galiūnaitė ir VI. Plečkaitis 
buvo puikūs.

Pabaigai po tradicinės 
”Namo, broliukai” buvo pa
giedota ”God, bless Amer- 
ica” ir tat buvo gera duok
lė klausytojams amerikie
čiams.

Scenos šviesų efektai šiek 
tiek paįvairino šiaip jau 
blankią scenos aplinką ir 
dainuojamiems kūriniams 
suteikė reikiamo efekto. Ne
žinau, kieno galioj buvo sa
lės šviesu jungimas, bet pa

likti publiką kelioms ilgoms 
minutėms patamsy (per
tvarkant scenos baldus) ne
leistina. Juk žmonės turi 
teisę nors retkarčiais pa
žvelgti į programas ir pa
skaityti, kas rašoma apie 
sekančius koncerto įvykius!

Galiausia norėčiau pasi
džiaugti puošniu 20 psl. 
programos leidinėliu su dai
liu viršeliu, gerai ir rūpes
tingai paruoštais tekstais 
anglų kalba apie Čiurlionį, 
jo vardu pasivadinusį an
samblį, jo vadovus ir atlie
kamus kūrinius, gausiai pa
įvairintą chorų ir vadovų 
nuotraukomis. Girdėjau kal
bant, kad būtų buvusi gera 
idėja atspausdinti šiame iš
liekančios- vertės leidinyje 
ir visų čiurlioniečių sąrašą, 
sako: juk asmenų, paauko
jusių 5 ar 10 dol. pavardės 
paskelbtos, o dainininkų, 
kanklininkų ir šokėjų, me
tai iš metų uoliai dirbančių 
ir repeticijas lankančių, tei
sė ar ne didesnė būti pa
skelbtais ?

Baigiantis koncertui at
vyko ir garbės svečias mies
to meras R. Perk. Ložėje 
buvo visą koncerto laiką 
Mr. ir Mrs. Voinovich, R. ir 
Gr. Kudukiai ir miesto ta
rybos narys Trenton su po
nia.

Maestf-o Alf. Mikulskis, 
be jokių nuovargio žymių 
galantiškai dirigavęs šiam 
2 vai. užtrukusiam koncer
tui, paliko žiūrovams dailų 
elegantiško ir puikaus diri
gento įspūdį. Linkime jam, 
jo bendradarbiams ir visam 
ansambliui gyvuoti, kurti ir 
dirbti Lietuvos garbei ir 
laimingesnių dienų ateičiai.

• Prof. dr. I. Užgirienės 
Lituanistikos Instituto su
važiavime paskaitos nebus. 
Jai skirtą laiką gegužės 18 
d. užims naujas prelegentas 
prof. dr. Z. V. Rekašius su 
paskaita ''Lietuvos demo
grafinių procesų modeliavi
mas”.

LIETUVIŲ KALBOTYRA 
LITUANISTIKOS 

INSTITUTO 
SUVAŽIAVIME

Sekmadienį, gegužės 18
d. nuo 1 iki 3 vai. bus viešos 
kalbotyros mokslo paskai
tos, į kurias kviečiama vi
suomenė.

Pirmąją paskaitą "Prie
balsių palatizacija prieš 
priešakinius balsius baltų 
kalbose, specialiai atsižvel
giant j prūsų kalbą” skai
tys lietuviškai Pennsylvani- 
jos universitoteo profeso
rius dr. IVilliam R. Schmal- 
stieg. Prelegentas yra Li
tuanistikos Instituto narys, 
studijavęs slavų ir baltų 
kalbas Minnesotos ir Co- 
lumbijos, N. Y. universite
tuose, dizertaciją parengęs 
Pennsylvanijos universitete 
pas profesorių Vincą Krėvę, 
Alfredą Senną ir Antaną 
Salį. Ph. D. laipsnį gavęs 
1956 m. Jis yra paskelbęs * 
keliasdešimt studijų baltų 
ir slavų kalbotyros klausi
mais. Jo dizertacija buvo li
tuanistinė: "Slavic borrow- 
ings in Lithuanian”. Drau
ge su L. Dambriūnu ir dr. 
A. Klimu jis yra prisidėjęs 
prie knygos ’Tntroduction 
to modern Lithuanian” pa
ruošimo.

Antrą paskaitą tema 
"Baltų ir slavų kalbų santy
kių tyrinėjimai 1970-1975 
m.” skaitys Rochesterio 
universiteto profesorius dr. 
Antanas Klimas. Prelegen
tas studijas pradėjęs Kau
ne, jas tęsė Hamburge ir 
Amerikoje. Ph. D. laipsnį 
gavo Pennsylvanijos uni
versitete 1956 m. Jis buvo 
V. Krėvės, Alfr. Senno ir A. 
Salio daktarantas. Be minė
tos ’Tntroduction” knygos 
jis drauge su dr. W. R. 
Schmalstieg parašė ”Lithu- 
anian English Glossary of 
Linguisttic Terminology”. 
Dalyvauja tarptautiniuose 
kalbininkų kongresuose su 
paskaitomis, skelbia studi
jas specialiuose žurnaluose, 
redaguoja "Lithuanus”, yra 
JAV Lietuvių Bendruome
nės Tarybos narys.

Kalbotyros sesija bus už
baigta kalbininko lituanis
to Leonardo Dambriūno pa
skaita "Bendrinės kalbos 
raida per pastarąjį pusšimtį 
metų”. Baigęs V. D. Uni
versitetą Kaune L. D. dės
tė kalbos dalykus gimnazi
jose ir nuo 1941 m. Vytauto 
D. universitete. Parašė 
"Lietuvių kalbos veiksma
žodžių aspektus” ir kitas 
dvi knygas, eilę studijinių 
straipsnių įvairių suvažia
vimų darbuose ir periodiko-

Dr. Dulcamara (A. Voketaitis) atvyksta .., A. Kezio, SJ nuotrauka

Šį pavasarį mus užplūdo 
meilės bangos. Nesenai gir
dėjome Pirmyn choro opere
tę ‘Meilės Daina’ Šuberto, 
dabar operą ‘Meilės Eliksy
ras ir kalbama, kad dvi di 
desnes, nesugyvenančios 
tarp savęs organizacijos, ruo 
šia viena kitai ‘Meilės Prisi
pažinimo’ dainą. Gegužės 
pradžioje bus A. Simonaity
tės meilės dainų rečitalis. Po 
tokio meilės antplūdžio, tikė 
kime, kad mūsų horizonte pa 
sirodys visus apjungianti 
spalvinga vaivorykštė. Vaka 
rais, apmąstę dienos nuodė
mes, pradėsime ramų, lai
mingą gyvenimą.

Šia proga man prisimena 
laikraštyje perskaitytas įvy
kis, kurį aprašo vienuolis tra 
pistas Morton apie savo kon
servatyvų vienuolyno tėvą, 
kuris ties žodžiais ‘nobis 
pecatoribus’ (...mums nusidė 
jėliams) taip smarkiai duoda 
kumštimi į pilvą, lyg vykdy
tų liturginį charakirį ...

Jau 19-tą kartą lietuvių 
opera paruošia naują pasta
tymą. Didelio dėkingumo už
sitarnauja visas operos ko
lektyvas, ypač asmenys, ku
rie jau daugelį metų vado
vauja tam kolektyvui - V.Ra- 
džius, V.Momkus ir kiti val
dybos nariai. Operos valdy
bos ambicijos ir darbštumas 
nemažėja, bet didėja. Sekan
čiais metais, dirigento Mari- 
jošiaus sumanymas pavesti 
mūsų kompozitoriams su
komponuoti tris vienveiks- 
mes operas ir jas 1976 m. 
pastatyti, jau dabar pradeda 
mas realizuoti. Jei tai pasi
sektų įvykdyti, tai būtų dide 
lis laimėjimas, kuris parody
tų, kad mūsų menininkų, vi
suomenės veikėjų pastangos 
- tai Dievo palaima, kurioje 
atsispindi mūsų būdas, jaus
mai, aspiracijos, tautos gyve 
nimo prasmė mene ir pasidi
džiavimas. Reikia tik, kad

je. Redagavo "Gimtąją Kal
bą” Lietuvoje ir Amerikoje. 
Jis yra Lituanistikos Insti
tuto kalbos skyriaus vedė
jas. fpk)

VYKSTANTIEMS Į 
LITUANISTIKOS 

INSTITUTO 
SUVAŽIAVIMĄ

Kas norėtų sustoti vieš
butyje, turėtų paprašyti re
zervacijos kortelės iš suva
žiavimo Talkos komiteto vi
cepirmininko p. J. Malskio, 
17904 Ingleside Rd., Cleve
land, Ohio 44119, arba pa
skambinti jam telef. (216) 
486-9165.

ANTANAS NAKAS
atsirastų daugiau gerašir
džių mecenatų, kurie padėtų 
operos valdybai įvykdyti šį 
neeilinį sumanymą.

Gaetano Donizetti (1797- 
1848) ‘Meilės Eliksyras’ ope 
rą sukomponavo 1832 m. Jo 
talentas prilygsta Rossini, 
Bellini sugebėjimams ir jie 
tuo laiku sudarė aukšto 
lygio itališkų operų kompozi 
torių triumviratą. Donizetti 
sukomponuotų operų skai
čius gerai nežinomas, bet 
manoma, kad jų būta 70. Ši 
komiškoji, muzikaliai visais 
atžvilgiais puiki opera iki 
šiam laikui nenueina nuo pa
saulinio maisto operų scenų. 
Operos melodijų turtingu
mas, įvairumas tiesiog nelei
džia manyti, kad kompozito
rius ją parašė per dvi savai
tes. Tačiau libreto turinys 
negali susilyginti su muzikos 
gajumi ir jos grožiu.
Mūsų operos vadovybė, ma 

tyt slaptai susitarusi su vy
riausiuoju dirigentu, pagami 
no mums meilės eliksyrą, 
kuris prilygo vengriškam 
Tokajui-Aszu vynui arba pu
tojančiam šampanui, už kurį 
geraširdžiai mūsų operos 
mecenatai vidutiniškai mokė 
jo po 100 ir daugiau dolerių. 
Štai pav. žinama geradarė- 
Julija Bičiūnienė ne tik kad 
generalinės repeticijos metu 
pavaišino visos operos kolek 
tyvą (virš 100 asmenų) 
priešpiečiais, bet dar pridėjo 
150 dolerių čekį, nors pati 
premjeros metu buvo Itali
joje.

Giannettos, Adinos drau
gės rolę, atliko Margarita 
Monkienė. Ji yra mūsų ope
ros auklėtinė. Savo gera sce
ninę išvaizda, balsiniais bei 
vaidybiniais privalumais iški 
lo į operos solisčių eiles. 
Šioje operoje jos skaidrus so 
pranas gražiai skambėjo 2-jo 
akto moterų vieneto scenoje

Adinos, turtingos ūkinin
kaitės rolei iš Kanados buvo 
'išrašyta Gina Čepkauskienė. 
Adinos rolė reikalauja išraiš 
kos ir vaidybinių privalumų, 
kurių operos libretas nepa
brėžia. Visiems 5 šios operos 
solistams, atitinkamoms ro
lėms sukurti, reikia pridėti 
nemaža savo vaidybinių idė
jų. Operos stilius žaismin
gas. Joje nėra gilesnių 
psichologinių išgyvenimų 
bei dramos.

G.Čepkauskienė turi malo 
nų koloratūrinį sopraną, 
kuris jau pradeda nusistovė
ti ir įgauna labai malonų si
dabrinį skaidrumą, skirtingą 
nuo kitų dainininkių. Vaidy
ba nėra įtikinanti. Scenoje 
galima dirbtinai vaidinti, bet 
reikia mokėti ten gyventi. 
Dažnas akių nenuleidimas 

(Nukelta į 6 psl.)



Nr. 36 — 6 DIRVA 1975 m. gegužės 7 d.

MEILES ELIKSYRAS...
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nuo dirigento, lyg būtų į jį 
įsimylėjusi, nėra jau toks la
bai peiktinas reiškinys, ta
čiau jis kliudo vaidybai.

Stefan Wicik vėl atidavė 
didelę duoklę mūsų operai. 
Dainuodamas ir vaidinda
mas nelengvą Nemorino, kai 
mo vaikino, įsimylėjusio į 
Adiną, rolę, jis parodė gerus

savo vaidybinio talento pri
valumus ir bei canto'balso 
grožį. Arijose, duetuose ir 
solo partijose jis prilygo di
desnių operų profesionali
niams dainininkams. Ypač 
gerai praskambėjo 2-me 
veiksme garsioji arija ‘Una 
fugitiva lagrima’ (liūdna 
graudi ašara), savotiškai 
pakeičia visos operos nuotai-

A. t A.

DR. NINAI KRIAUČELIŪNAITEI 

mirus, velionės broliui dr. LEONUI 

KRIAUČELIŪNUI ir jo šeimai gilią užuo

jautą reiškiam

Biskių šeimos

A. A.

DR. NINAI KRIAUČELIŪNAITEI

mirus, jos brolį mielą kolegą vet. dr. LEO

NĄ KRIAUČELIŪNĄ, jo šeimą ir artimuo

sius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Stasys Jankauskas

Tauriam lietuviui

A.A.

JUOZUI VALIUŠAIČIUI

mirus, jo žmonai JANINAI, sūnui VID

MANTUI su šeima, broliui VINCUI ir 

kt. giminėms reiškiame giliausią užuo

jautą.

Eleona ir Aleksandras 
Griauzdės

Avon, Mass.

A. A.

MARIJAI DALINKEVIČIENEI

mirus, jos brolį MIKĄ su žmona AL

BINA, pusseserę IRENĄ NORKIENĘ 

ir kitus gimines giliai užjaučiame

L. ir A. Tverai
O. ir A. Juodvalkiui
A. ir A. Morkai
T. Trakymienė

ką: iš komiškosios eigos į ly
rinį meilės finalą.

A.Brazis karininko Belco- 
re rolėje atliko nelengvą, tu
rintį net kolaratūrinio pobū
džio pasažų vokalinę partiją. 
Drąsi, prityrusio dainininko 
vaidyba.

Operos dėmesio centre 
buvo profesionalinis daini
ninkas Arnoldas Voketaitis 
dr. Dulcamaro rolėje, labiau
siai komiškas personažas vi
ję operoje, kuris paprastą 
Bordeaux vyną pardavinėja 
kaipo stebuklingą meilės ele 
ksyrą. Šarlatanas ir apgavi
kas, grakščių, elastiškų jude 
šių, labai pasitikintis savimi 
stebukladaris.

Dr. Dulcamara didesniųjų 
operų scenose, efektui šukei 
ti, į scena nusileidžia balionu 
Į mūsų sceną jis iškilmingai 
atvyko papuoštu vežimu. Vo 
ketaitis šią rolę vaidino dide
lių operų scenose. Jo bei 
canto balsas yra labiau 
baritoninio pobūdžio, negu 
boso, nors ir žemos gaidos 
skambėjo turtingai. Sakoma 
kad Mozartą dainuoti sunku, 
bet jei kas gali dainuoti Doni 
zzetti operų partijas, tas gali 
dainuoti viską. Vokalinė šios 
operos partija sunki. Tuoj 
po įstojamosios 1-me veiks
me arijos jam tenka sunkus 
uždavinys atlikti ilgą su Ne
morino duetą, kuris reikalau 
ja nemažų vokalinių sugebė
jimų ir pastangų. Visose sce
nose Voketaitis buvo kaip 
gyvsidabris meniškai besida 
lindamas į dr. Dulcamaro 
stambius ir smulkesnius šar- 
lataninio pobūdžio charakte
rio bruožus. Puiki, briliantiš- 
ka vaidyba. Nenuostabu, 
kad Voketaitis pageidauja
mas visose didesnėse Ameri 
kas operų scenose.

Pirmuosius du spektak
lius dirigavo V.Marijošius, 
trečiąjį - A.Vasaitis. Marijo- 
šiui teko didžioji našta taip 
gerai paruošti ši spektaklį ir 
jau paruoštą, perduoti diri
guoti savo asistentui. Meno 
vadovo spaudoje praskambę 
jusi vienišumo gaida, atvy
kus repeticijoms į Chicagą, 
mums suprantama ir jo pas
tangas mes įvertiname. Šia 
proga prisimena Balzako išsi 
reiškimą: ‘Dievas yra poetas 
- žmogus aktorius. Didelės 
žemiškos dramos rašomos 
danguje’, o vaivorykštė pasi 
rodo tik po audros.

Meilės eliksyro įtakos ne
išvengė ir mūsų operos 
meno vadovas, norėdamas 
savo patirtį perduoti jaunam 
dirigentui Vasaičiui, tik deja 
kad tapti geru dirigentu, su 
gera dirigavimo technika, 
kuri įgyjama tik dirbant šį 
darbą, reikia tam tikrų sąly
gų. 0 kurgi tos sąlygos pas 
mus?
Malonu, kad trečiąjį spek

taklį laisvai, gerai susipaži
nęs su partitūra, dirigavo A. 
Vasaitis ir susilaukė audito 
rijos šilto įvertinimo.

A.Stephens ir A.Gečas 
gerai paruošė chorus, tačiau 
choras dar galėtų būti papil
dytas ‘basso profundo’ (basi- 
stais) balsais, pasiskolinus 
juos iš dirigento Lampsačio , 
vedamo Tėviškės parapijos 
choro.

Nebloga Beattie režisūra. 
Mizanscenos - režisūroje ryš 
kus, prasmingas aktorių iš
dėstymas scenoje, kaikur 
buvo atliktas meniškai. Ma
sinės scenos irgi pasižymėjo 
geru scenos dalyvių sugru
pavimu

Scenos apšvietimą tvarkė 
Ž.Numgaudaitė ir R.Bardy- 
tė. Apšvietimas buvo blan
kus, nuobodus, neįspūdingas 
ir perdėm vienodas. Dabarti 
niu metu scenos apšvietimas 
turi nepaprastai didelės 
reikšmės. Neužtenka, kaip 
dabar buvo, užžibinti visus 
turimus prožektorius ir taip 
apšviestą palikti per visąope 
ros eigą. Tai nėra menas. 
Jau nuo graikų tragedijos lai 
kų apšvietimas scenoje turė
jo didelę reikšmę. Graikai 
naudojo saulės judesio švie
są, vėliau teatrai pradėjo 
naudoti žvakes, alyvos lem
putes, dujas, o dabar elektra 
Šviesa ir muzika operoje ne
atjungiamos kombinacijos.

Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos Clevelande 25 sukakties minėjime prie garbės 
stalo kalba mokyklos direktorė A. Balašaitienė. J. Garlos nuotrauka

VYSK. VALANČIAUS LITUANISTINĖS MOKYKLOS
25 METU SUKAKTIS

š. m. balandžio 27 d. šv. 
Jurgio parapijos salėje gau
sus būrys buvusių mokyto
jų, mokinių ir tėvų susirin
ko paminėti sidabrinį mo
kyklos jubiliejų. Minėjimą 
elegantiškai ir sklandžiai 
pravedė mokyklos direktorė 
A. Balašaitienė. Pristatyda
ma kalbėtojus, sveikintojus 
ir kitokius programos išpil
dytoj us, ji kiekvienam su
rasdavo gerų žodžių. Para
pijos klebonas kun. B. Iva
nauskas trumpa kalba iš
kėlė mokyklos svarbą lie
tuvių išeivių gyvenime.

Seseris metus mokyklai 
vadovavęs mkt. Pr. Joga 
perskaitė mokyklos istoriją, 
ypač iškeldamas jos moki
nių specialius atsiekimus, 
pav., kanklių orkestro su
organizavimą ir jų muzikos 
plokštelės išleidimą, Auku
ro choro veiklą ir jų dainų 
plokštelę, Grandinėlei pra
džią davusiam mokyklos 
tautinių šokių sambūriui, ir 
1.1. Per tuos 25 metus mo
kyklos 12 metų kursą yra 
baigę 60 mokinių, kurių 
dauguma yra veiklūs lietu
viškose organizacijose, dir
ba lituanistinėse mokyklose 
ir siekia aukštesnių tikslų 
savo profesijose. Paminėjo 
ir visus 11 buvusių mokyk
los vedėjų bei tėvų komitetų 
pirmininkų. Mokyklą 1949 
metais suorganizavo Atei
ties klubas, šiuo metu mo
kyklą išlaiko tėvai ir LB 
Apylinkės valdyba, kiek rei
kia ją piniginiai paremda
ma. Didelė gerovė mokyklai 
ateina iš Jurgio parapijos, 
kuri pilnam ir laisvam nau
dojimui atidavė erdvias ir 
patogias savo mokyklos pa
talpas.

Paminėjime dalyvavo sve
čias JAV LB švietimo Ta-

Šviesos tvarkytojai, pagal 
operos klavyrą, turi sekti 
operos eigą ir įvairių scenų 
muzikos nuotaikas. Jei kas 
to nesugeba atlikti, tai nerei 
kia imtis tokių pareigų. 
Meno vadovas irgi galėjo tar 
ti savo žodį.

Scenos vadovas K.Oželis. 
Rečitatyvų akompaniatorius 
- A.Jurgutis.

Dekoracijos 1-jo paveikslo 
2-me veiksme murzinos, ne
įspūdingos ir blogai apšvies
tos, kituose veiksmuose pa
tenkinamos.

Kalbama, kad dabar Chica 
goję vyksta meilės eliksyro 
išpardavimas. Jo, berods, 
pigiau dar galima gauti pas 
dr. Ducamarą, kol jis halio- 
nu neišskrido iš Chicagos, 
Paramoj ir kvortomis mūsų 
operos mecenatų vaistinėje.

Kalbama, kad eliksyrą, la 
bai padėtų mūsų besipešan- 
čioms organizacijoms ge
riau sugyventi, pagyvenu
siems vyrams ir moterims. 
Tą lengvai gali patvirtinti 
apie 3.900 liudininkų, kurie 
matė operą ir įsitikino, kad 
eleksyras padėjo visiems 
operos personažams. Pasku
bėkime!

rybos pirmininkas St. Ru
dys. Savo kalboje svečias 
patiekė keletą statistinių 
duomenų apie visas JAV li
tuanistines mokyklas, šiais 
mokslo metais jas lanko 
2442 mokiniai. Kasmet tas 
skaičius rodo tendencijos 
mažėti. (4 paskutiniųjų me
tų mažėjimo vidurkis esąs 
124 mokiniai. (Tat jeigu šis 
mažėjimo procesas ir toliau 
nebus sustabdytas, mokyk
loms gręsia išnykimo pavo
jus. Tat labai suprantamas 
rūpestis, kad šeimos neap
sileistų ir leistų vaikus į lit. 
mokyklas. Visose mokyklo
se šiuo metu dirba 115 mo
kytojų senosios kartos, 50 
— viduriniosios kartos, ku
rie lietuviškas gimnazijas 
baigė Lietuvoje ar tremty
je. 130 jaunųjų mokyto
jų aukštesniuosius mokslus 
baigusių jau šiame krašte. 
Kasmet rengiamuose moky
tojų studijų kursuose, per 
švietimo gaires ir kitokiais 
keliais stengiamasi tuos 
jaunuosius mokytojus pa
ruošti ateinančių laikų pa- 
reikoms, kada vyresniosios 
kartos mokytojai turės pa
sitraukti iš darbo.

Po savo kalbos p. St. Ru
dys įteikė pažymėjimus il
giausiai už Lietuvos ribų 
dirbusiems mokytojams. St. 
Barzdukas išdirbęs 29 me
tus, Aur. Balašaitienė — 20 
m., Ona Žilinskienė — 12 
metų ir J. Orantienė — 10 
m. buvo tuo būdu pagerbti.

Trumpais žodžiais mo
kyklą pasveikino šv. Kazi
miero lituanistinės mokyk
los direktorius Pr. Karalius, 
LB Clevelando apylinkės 
pirmininkas J. Malskis, 
Čiurlionio ansamblio vado
vas, Žalgirio šaulių kuopos 
pirm. muz. Alf. Mikulskis 
ir gerai išmąstytą, turinin
ga kalba buvęs mokinys pia
nistas Vytautas Puškorius. 
Nuoširdus visų džiaugsmas 
buvo išgirsti suaugusių an
gliškai kalbančių ir lietuvių 
kalbą studijuojančių kursų 
dalyvės Mrs. H. Jakubs ga

ST. VINCENT DePAUL 
ACADEMY

Tarrytown, New York

A Boarding School for Boys and Girls 
in Grades One through Six 

Rate: $150 per month

for further information — write or call 
St. Vincent de Paul Academy / 

261 South Broadway 
Tarrytovvn, New York 10591 

(914) MEdford 1-1572

Conducted by the 
Sisters Marianites 

of Holy Cross 

(JS-J6)

na sklandžiai, gera lietuvių 
kalba paskaitytą pasveiki
nimą ir padėką mokyklai už 
tų kursų laikymą. Raštu pa
sveikino mokyklos vėliavos 
kūma p. Kunevičienė, at
siuntusi ta proga 100 dol. 
dovaną mokyklos reikalams. 
Telegrama sveikino buvęs 
mokyklos vedėjas A. Gai- 
liušis ir jo šeima. Po 
sveikinimų buvo pagerbtos 
ir knygomis apdovanotos 
darbščiosios mokyklos tal
kininkės — šeimininkės po
nios Iešmantienė ir Nage- 
vičienė. Gavo pirmųjų pa
vasario gėlių puokštes p. 
Sagienė ir pati mokyklos di
rektorė.

Buvo ir programėlė. Akt. 
Ign. Gatautis paskaitė Va
lančiaus populiarų "Guvų 
Vincę”. Mokinė kanklinin
kė Walsch paskambino kan
klių muzikos kūrinėlių. 
Mok. Dalia Orantaitė labai 
artistiškai paskaitė šiurpą 
keliantį M. K. Čiurlionio 
"Sapną”. Džiaugsmą sukė
lusi programos atrakcija 
buvo Grandinėlės jaunosios 
grupės pašokti keli šokiai. 
Jų tarpe įpintas ir eilėraštis 
apie pavasarį (deki. V. Ra- 
mūnaitė). šokiams vadova
vo Grandinėlės vadovas L. 
Sagys. Tikrai matėme rū
pestingo ir kantraus darbo 
vaisius ir pačių jaunųjų šo
kėjų entuziazmą.

Po programos buvo kavu
tė ir mielas pasisvečiavi
mas. (pk)

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

FARM FOR SALE

Montville — 15 Min to Ocean 
& 10 Min Shoping 

FARM W/26 ACRES 
4 yr. old custoni built raised 
ranch. 4 bdrnis, 2 bths, liv. rm. 
w/F rplec. Din. rm., w/patio. 
Lrg. kthcn. WW Crtpng. New 
24x36 Bam Exceptional piece of 
property. Priced at $83,000.

OAKDALE REALTY INC. 
430 B Chapel H iii Rd. 
Oakdale, Conn. 06370 

203-859-0440
(32-34)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

DAR VIENAS LIETUVIS 
ĮKOPĘS Į ADVOKATŲ 

EILES

Adv. Jurgis Ramanauskas.

Š. m. balandžio mėnesį 
Jurgis Ramonas-Ramanaus- 
kas išlaikė Ohio Bar egza
minus tuo įsigydamas advo
kato teises.

Jurgis yra mirusio dr. 
Vlado ir Reginos Rama
nausku sūnus. Gyvendamas 
Clevelande Jurgis lankė St. 
Joseph High School. Aukš
tesnius mokslus baigė Mar- 
quette Universitete Milwau- 
kee mieste 1969 metais. 
Grįžęs į Clevelandą kuri 
laiką dirbo Clevelando mies
to valdyboje ir šiais metais, 
žiemos metu, baigė Case 
Western Reserve Law 
School. šiuo metu Jurgis 
dirba W. J. J. W. and J. M. 
Petro advokatų firmai Cle
velande.

Jurgis yra vedęs ir augi
na dukterį Kristiną. Linki
me naujam lietuviui akvo- 
katui sėkmės.

GRANDINĖLĖS 

KONCERTAS
Kent Statė Universiteto 

Ethnic Heritage Centras di
džiojoje auditorijoje balan
džio 26 d. surengė Grandi
nėlės koncertą, kurio tiks
las buvo duoti finansinę 
pradžią lietuviškų studijų 
stipendijų fondui ir supa- 
žinti KSU vadovybę ir etni
nių studijų studentus su 
Grandinėlės atliekama lie
tuviškų sceninių šokių pro
grama.

Koncertan atvyko KSU 
egzek. viceprezidentas 
George Urban, Ethnic Her
itage Centro direktorius dr. 
John Cadzow su šeima, Arts 
& Sciences kolegijos virši
ninkas Dean Rudolf Butler 
ir jo asistentai, profesoriai 
Janet Hoover ir James 
Lewis, Programs of Ethnic 
Studies Publications direk
torius dr. Lubomvr Wynar, 
lietuvių kilmės profesorius 
iš Akrono Universiteto dr. 
Al Korsak ir visa eilė, etni
nėmis studijomis besido
minčių profesorių ir studen
tų.

Iš Pittsburgho tą dieną 
buvo suorganizuota į Kentą 
speciali ekskursija su vado
ve Marge Turner. Jie pra
leido visą dieną su dr. Cad- 
zow, susipažindami su jo 
projektuojamomis lietuviš
komis studijomis, aplankė 
KSU bibliotekos lietuvišką
jį skyrių. Dr. Korsak jiems 
parodė skaidres iš savo ke
lionės po Lietuvą. Organi
zuotai buvo atvykęs ir Ak
rono Birutės Draugijos klu
bas, vadovaujamas Stanley 
Lucas.

Kent Universiteto kon
certe Grandinėlė buvo tvir
ta ir organizaciniai ir me
niniai. Jos atlikta programa 
buvo sudaryta iš įdomių,

DIRVA

Grandinėlė šoka Kent Statė universitete suruoštame koncerte. J. Garlos nuotrauka

spalvingų ir greitai bėgan
čių šokių, reikalaujančių ne 
tik techniško ir vaidybinio 
pasiruošimo, bet ir nepa
prastos fizinės ištvermės. 
Šokėjai savo tempu ir nuo
taika pajėgė išlaikyti publi
kos susidomėjimą per visą 
programą. Grandinėlės va
dovo Liudo Sagio, apgalvo
tai parinkti, skirtingos nuo
taikos šokiai leido gabes
niems šokėjams pasireikšti 
individualiai, visi jie savo 
solines partijas atliko su 
jaunatvišku veržlumu. Jono 
Požemio vedama kapela 
skambėjo darniai, jautėsi 
tvirtas bendradarbiavimas 
tarp šokėjų ir muzikantų.

Didelis papuošalas Gran
dinėlės programai buvo jos 
šokėjų nešiojami tautiniai 
rūbai. Jie nuolatos keitėsi, 
tiko šokių nuotaikai ir buvo 
vieni už kitus gražesni.

Programą žiūrėjusių sve
čių komentarai buvo pilni 
pasigėrėjimo: V. P. George 
Urban: "Puikiai atlikta ir 
įdomi programa. Matosi 
precizija, laiko tikslumas, 

jaučiasi uždeganti nuotai
ka. Ačiū už atvykimą į Kent 
Universitetą.”

Dean Rudolf Butler: "Ne
galiu atsistebėti, kad šios 
programos atlikėjai yra tik 
studentai. Jie atlieka beveik 
profesionališką darbą. Ir 
vadovai ir grupės nariai tu
rėjo įdėti nepaprastai daug 
Dastangų, laiko ir jėgų.”

Dr. Lubomyr Wynar: 
”Tai buvo pirmos rūšies 
koncertas. Sakau ne komp
limentą, bet teisybę.”

Po koncerto dr. Edmun
das ir Milda Lenkauskai pa
kvietė KSU vadovybę, pro
fesorius, svečius iš tolimes
nių miestų ir visą Grandi
nėlę į Brown Derby resto
raną jaukiam priėmimui. 
Pakilios nuotaikos svečiai 
ir šeimininkai vaišinosi ir 
dalinosi koncerto įspūdžiais 
iki vėlyvos nakties. (j)

• ALT Clevelando sky
riaus susirinkimas įvykęs 
balandžio 27 d. buvo gau
sus lietuvių organizacijų at
stovais. Praėjusių metų val

dyba perrinkta naujai vie
nų metų kadancijai. Pirm. 
A. Rukšėnas pasiūlė ir susi
rinkusieji atstovai pritarė 
pasiųsti raštą Amerikos Ta
rybai ir nuorašus Vilkui ir 
LB, kad veiksniai ieškotų 
darnaus kelio bendrame 
darbe dėl Lietuvos laisvės.

• Aleksis Rannitas, poe
tas, praeitą savaitę buvo at
vykęs į Clevelandą ir daly
vavo slavistikos konferenci
joje. A. Rannitas yra daug 
rašęs M. Čiurlionio klausi
mu ir žadėjo Dirvai, kai bus 
laisvesnis nuo universiteti
nio darbo, parašyti.

• Paulius ir Jūratė Mita
lai, gyveną Floridoje, susi
laukė dukrelės, kuri pakrik
štyta Kristina-Audre. Mita
lai priklauso ALT S-gos Cle
velando skyriui ir Korp! 
Neo-Lithuania.

• Dr. Algirdas Nasvytis 
šį penktadienį, gegužės 9 d. 
7:30 v. v. Lietuvių Namuo
se ALIAS susirinkime skai
tys paskaitą tema: Sunku

Nr. 36 — 7

mai ir problemos ieškant 
mažiau oro terčiančių ir 
mažiau benziną naudojan
čių automobilių variklių. 
Įėjimas paskaitas laisvas.

• Pensininkų klubas šį 
šeštadienį, gegužės 10 d. 
ruošia išvyką į Holden Ar- 
boretum, Kirtland, Ohio.

Dalyviai renkasi 11 vai. 
ryto Naujosios parapijos 
bažnyčios aikštėje. Važiuo
sim savais automobiliais. 
Pėstiesiems bus pagelbėta 
nuvykti. Jeigu bus lietingas 
oras išvyka neįvyks.

Ieškau pirkti tautinius 
rūbus. Didumas — 15 metų 
mergaitei. Rūbai turėtų bū
ti, bent geram stovy. Skam
binti: V. Bacevičiui, telef. 
681-6509 arba 481-1016.

Andru Realty įstaiga Eu
clid, Ohio aptarnavimui lie
tuvių Naujos parapijos ra
jone. Turi pardavimui daug 
dviejų ir vienos šeimos na
mų. Skambinti: 486-0060.

Elena Andru
(35-38)

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

EXECUTIVE 
HOUSEKEEPER

RAMADA INN, in Woburn, 
Mass, previous exp. nec. Call 
Mr. Gange, 617-935-8760.

(32-36)

MEAT HANDLERS
Progressive meat processing plant. 
Located In Pennsauken, N. J. has Im- 
mediate openings for experienced meat 
handlers, including ham boners, trim- 
mers, pumpers, butchers At sausage 
makers. Production line operation. 
Union Shop with full benefits. Call 
609-663-3240. (30-32)

MALONIAI KVIEČIAME VISUS Į AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS
SĄJUNGOS 
JUBILIEJINIO
SEIMO BANKETĄ

1975 m. gegužės 24 d. šeštadienį, 8 v.v.
Ramada Inn, 26811 Euclid Avė., Wickliffe, Ohio

MENINĖJE PROGRAMOJE:

Solistė AUDRONĖ SIMONAITYTĖ

Akompanuoja 
pianistė BIRUTĖ SMETONIENĖ

Savo poezijos kūrybą 
skaitys VLADĖ BUTKIENĖ

Kokteilis 7:30 v.v.
Karšta vakarienė ir šampanas. Šokiams 

gros Slabodos orkestras.
Solistė AUDRONĖ SIMONAITYTĖ

Bilieto kaina asmeniui $10.00. Vietas baliuje prašome nesivėluoįant užsisakyti 

pas Seimo rengimo komiteto narius: S. ASTRAUSKĄ - tel. 943-5948, 
Dr. A. BUTKŲ - tel. 932-9944, J. MOCKŲ - tel. 681-5295 ar DIRVOJE

Pianistė BIRUTĖ SMETONIENĖ



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PIANISTO

ANTANO SMETONOS 

KONCERTAS 
įvyks šį šeštadienį, gegužes 10 d. 2 v. p. p. 
T0WN TALL, 113 W. 43 ST., NEW YORKE 
Programoje Bacho, Beethoveno, Čiurlionio, Chopin 

ir Schumann kūriniai.

Koncertą, rengia NORMAN J. SEAMAN

MIRĖ JUOZAS 
KRALIKAUSKAS

A. a. Juozas Kralikaus- 
kas, didis patriotas, visuo- 
meninkas, labdarys ir pasi
šventęs kovotojas dėl Lie
tuvos laisvės ir nepriklau
somybės, mirė bal. 28 d. Pa
laidotas gegužės mėn. 1 d. 
Newarke, N. J., kur jis ilgą 
laiką gyveno.

Juozas Kralikauskas gi
mė 1878 m. liepos 21 d. 
Asiuklės kaime, Balbieriš
kio valsč., Marijampolės 
aps. J Ameriką atvyko 1893 
m. liepos mėn. ir čia pralei-

AUKOS
DIRVAI

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo Dirvai šie asmenys: 
H. Janužys. Morgan Hill 1.00 
A. Sajauskas, Baltimore 7.00
A. Grushnys, Wichita ..12.00 
A. Markevičius,

Santa Monica .............. 2.00
A. Muliolis, Euclid .............2.00
V. Šarka. Detroit.............. 2.00
P. Račkauskas. Rorchestcr 2.00
J. Kregždė. Cincinnati .. 2.00 
Ed. Krista ponis,

San Angelo .................. 5.00
Č. Žilionis, Chicago .... 5.00 
V. Skridulaitis,

New Zealand.................. 2.00
A. Pustelnikas. Chicago .. 7.00 
A. Jančys, Rochester .... 2.00 
Vytautas Janulaitis,

Chicago .........................15.00
E. Kronas. Dundas..........7.00
B. M. Abromaitis. Toronto 10.00 
M. Meiliūnas, Weston .... 7.00 
V. Radikas, Philadelphia 5.00 
V. Aukštuolis. Munstcr .. 7.00 
V. Bagdonas, Oak Lawn 10.00 
V. R. Pinkas. Santa Monica 5.00 
V. Karalius, Baltimore .. 2.00
V. Sederavičius, Omaha .. 2.00 
K. Pikturna, Cleveland .. 1.00 
M. Gureckas. Waterbury 12.00
VI. Skirmuntas, Kenosha 2.00 
K. Vaičeliūnienė. Cleve. 6.00
A. Varnas. Chicago.......... 3.00
A. Rimbą, Detroit .............2.00
P. Bakūnas. Baltimore .. 4.00
K. Kaulinis. Philadelphia 7.00
J. Kriščiukaitis, Avon .. 2.00 
Br. Dūda, Los Angeles .. 2.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame. 

do savo turiningo gyvenimo 
81 metus.

Palūžo Suvalkijos lygumų 
ąžuolas, didis lietuvis, 98 
metų amžiaus naštos pri
slėgtas. (v)

• Inž. A. Mažeika ir Br. 
Dūda. ALT S-gos Los An
geles skyriaus atstovai at
vyksta j ALT S-gos sukak
tuvinį seimą Clevelande š. 
m. gegužės 24-25 d. Patirta 
kad iš kitų skyrių irgi žada 
dalyvauti daug atstovų ir 
svečių.

• Jonas Meiliūnas, iš Mel
burno, Australijos, šiuo me
tu ilgesnių atostogų atvyko 
j JAV pas brolį Vincą ir Ge
novaitę Meiliūnus Brookly
ne, N. Y. Svečias žada ap
lankyti ir kitus gimines bei 
draugus. Jis yra Australi
jos lietuvių aktyvus veikė
jas, paskutiniu laiku dau
giausia dėmesio skirdamas 
Lietuvių Bendruomenei.

< Inž. M. Aukštuolis, 4 
Elizabeth Avė., springdale, 
Conn. 06907, pensininkas, 
mums rašo, kad turįs para
šęs knygą ”Senolių atomų 
žodžiai iš anapus”, kuriai iš
leisti ieško talkininkų. Jam 
reikia 1650 dol.

• Dail. Adomas Varnas, 
Chicagoje, nesiskirąs su Dir
va, atnaujindamas prenu
meratą pridėjo auką 3 dol. 
Ačiū.

• ALT S-gos 1 skyrius 
New Yorke, po sukakties 
minėjimo atsiuntė auką 
Dirvai paremti 10 dol. Ačiū.

• K. Kaulinis, Philadel- 
phijoje, prie prenumeratos 
pridėjo Dirvai paremti au
ką 7 dol. Ačiū.

• J. Lukošiūnienė, Le- 
mont, III., atnaujindama 
prenumeratą pridėjo auką 5 
dol. Ačiū.

LIETUVOS ISTORIJA 
PENKTAJAME LITUA
NISTIKOS INSTITUTO 

SUVAŽIAVIME
šeštadienį, gegužės 17 d. 

10:30-12 istorikas Vincas 
Trumpa skaitys paskaitą 
tema ”Vysk. Motiejus Va
lančius istorijoje ir istori
kas”. Prelegentas yra žino
mas mūsų visuomenei savo 
straipsniais žurnaluose, sa
vo paskaitomis šviesos-San- 
daros suvažiavimuose ir ki
tomis progomis ir savo 1973 
m. išleistąja knyga "Napo
leonas — Baltija — Ameri
ka”. V. Trumpa yra baigęs 
Vytauto D. Universitetą ir 
gilinęs istorijos studijas Pa
ryžiuje, buvęs Vilniaus uni
versiteto istorijos dėstyto
ju. Nuo 1954 m. dirba Kon
greso bibliotekoje Washing- 
tone.

Mūsų istoriografijos ve
teranas dr. Juozas Jakštas 
pateiks žinių apie Lietuvą 
iš XIV amžiaus prancūzų 
autoriaus Pilypo de Mezie- 
res traktato. Dr. Jakštas 
yra baigęs Lietuvos univer
siteto humanitarinių moks
lų fakultetą, gilinęs studi
jas Berlyne ir Vienoje. Is
torijos daktaro laipsnį ga
vo VDU Kaune 1938 m. Re
daguoja Tautos Praeitį ir 
yra Lietuvių Istorijos drau
gijos pirmininkas. Savo stu
dijų duomenis prelegentas 
dažnai skelbia Tautos Pra
eityje, LRMA darbuose ir 
periodikoje, skaito paskai
tas lietuvių moksliniuose 
suvažiavimuose.

Popietinėje suvažiavimo 
darbų sesijoje nuo 1:30 iki 
3:30 Jonas Dainauskas 
skaitys paskaitą tema: 
”Kriavo akto 1385 metų au
tentiškumas”.

Vidurinės kartos istori
kas dr. Julius P. Slavėnas 
referuos temą ^Lietuvą 
amerikoniškuose istorijos 
vadovėliuose”. Prelegentas 
yra baigęs Illinois universi
tetą ir gavo daktaro laipsnį 
Chicagos universitete 1969 
m. už dizertaciją "Klaipė
dos ginčas 1919-1939 m.” 
Dr. Slavėnas yra New Yor
ko valstybinio universiteto 
Buffalo kolegijos istorijos 
profesorius.

Istorijos mokslų sesiją 
užbaigs prof. dr. Jonas Puzi- 
nas paskaita "Lietuvių gen
čių prekybiniai santykiai su 
Romos imperijos provinci
jomis pirmaisiais amžiais 
po Kristaus”. Lietuvos pro- 
istorikas dr. Puzinas pradė
jo studijas Lietuvos univer
sitete, jas tęsė Heidelberge, 
kur ir gavo daktaro laipsnį 
1934 m. Iki 1944 m. profe
soriavo VDU ir Vilniaus 
universitetuose ir treji me
tus buvo humanitarinių 
mokslų fakulteto dekanu. 
Atliko pagrindinius Lietu
vos proistorės tyrinėjimus 
archeologinėse ekspedicijo
se ir paskelbė juos knygo
mis bei straipsniais. Iki šiol 
tęsia mokslinį darbą ir yra 
Lituanistinkos Instituto is
torijos skvriaus vedėjas.

(pk)

• W. Brazauskas. Chica
goje, atnaujindamas prenu
meratą. pridėjo Dirvai pa
remti auką 7 dol. Ačiū.

OPPOR1UNITY FOR 
PHYSICAL THERAP1ST 
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Gina Čepkauskienė ir Stefan Wicik choristų minioje "Meilės eliksyre".

• CHICAGOS Lietuvių 
Opera užbaigė 19-tąjį savo 
sezoną G.Donizzetti ‘Meilės 
eliksyro’ trečiuoju spektak
liu įvykusiu šeštadienio, 
balandžio 26 d. vakare Mari
jos aukš. mokyklos salėje. Ir 
tretysis spektaklis, diriguo
tas muz. Alvydo Vasaičio, 
sutraukė pilnutėlę salę žmo
nių. Pirmos eilės centre sėdė 
jo specialiai į operą atvykęs 
Simas Kudirka, kuriam kelio 
nę ir bilietą apmokėjo mece
natai iš Kalifornijos. Apla
mai per 19-ką darbo metų at
siliepimai apie mūsų operą 
dažniausiai būdavo teigiami. 
Praėjus ‘Meilės eliksyro’ 
trims spektakliams, išsipildė 
maestro V. Marijošiaus žo
džiai, prieš kelias savaites 
paskelbti šioje skiltyje, kad, 
jo įsitikinimu, ‘Meilės eliksy
ro’ spektakliai turės atsisto
ti šalia pačių geriausių Chica 
gos Lietuvių Operos pastaty 
mų. Jau po premjeros 
Chicagoje kaip žaibas pas
klido žinia, kad lietuviškoji 
‘Meilės eliksyro’ premjera 
gausią publiką tiesiog suža
vėjo. Jei dar kiek bilietų bu
vo likę sekmadienio spektak 
liui, tai jie bematant buvo 
išpirkti. Tokio pat entuzias
tingo sutikimo bei įvertini
mo susilaukė ir sekmadienio 
spektaklis. Juos abu diriga
vo maestro V.Mariošius. Šį 
kartą mūsų opera susidomė
jimą parodė ir amerikiečiai. 
CBS-TV atstovai operą nufil 
mavo ir kai kuriuos epizo
dus rodė televizijoje sekma
dienio, gegužės 4 d. vakare 
amerikiečių plačiosioms ma
sėms. Chicagos simfoninio 
orkestro nariai, groję lietu
viškuose ‘Meilė eliksyro’ 
spektakliuose, užsakė bilie
tus savo žmonoms ar šeimų 
nariams į tretįjį spektaklį. 
Susidomėjimą mūsų opera 
parodė ir kai kurie amerikie
čiai, gerai žinomi muzikinio 
gyvenimo sferose. Taip, kad 
ir tretysis spektaklis, dėl ku
rio operos valdyba turėjo 
kiek nerimo, buvo išparduo
tas.Pridėjus faktą, kad ‘Mei
lės eliksyro’ pastatymas su
silaukė net 98 mecenatų ar 
rėmėjų, matome, kad šiame 
sezone mūsų opera nesėdo į 
skolą ir jai pilnai atsidaro ža
lios šviesos sukaktuviniam 
20-tajam sezonui, kuris, išve 
dant į sceną naujas lietuvių 
kompozitorių operas, parei
kalaus dar daugiau darbo ir, 
tikiu, nepaprastai didelių iš
laidų. Bet ateinant į to 
sezono prieangį, džiaugia
mės nesugriaunamu faktu, 
kad į sukaktuvinius metus 
mūsų opera žengia kaip 
didelis laimėjas.

• KIEK sąlygos leidžia, 
mūsų operos vienetas kar
tas nuo karto į talką bando 

pakviesti ir profesionalus. 
Šio vieneto scenoje jau rodė
si Lilija Šukytė, rodėsi profe 
sionalai režisieriai ir dailinin 
kai. Šį kartą patys stambieji 
paukščiai buvo profesionalas 
solistas Algirdas Voketaitis 
ir profesionalas rež. Herbert 
Beattie, šalia Hartfordo u-to 
muzikos departamento di
rektoriaus maestro V.Mari- 
jošiaus ir kitų. Daug kas sa
ko, kad ‘Meilės eliksyro’ lie
tuviškųjų spektaklių didįjį 
krūvį išnešęs A. Voketaitis. 
Tiesa, tose scenose, kuriose 
A.Voketaitis pasirodydavo 
komiškame dr. Dulcamaros 
vaidmenyje, jis atrodydavo 
ne tik tų scenų, bet tiesiog 
viso spektaklio viešpats. Pui 
ki vaidyba, uždegimas mi
nios masinėse scenose, dina
miškas uždegimas viso vyks
mo -- tai didžioji profesionalo 
solisto stiprybė, labai įtiki
nančiai išryškėjusi ‘Meilės 
eliksyre’. Šalia Voketaičio 
negalime pamiršti ir Stefan 
Wiciko. Tai buvo viena iš di
džiausių jo rolių, ėjusių per 
abu operos veiksmus. Ir jis 
pasirodė kaip įtikinantis 
vieneto dalyvis su ryškia 
pažanga lietuvių kalboje. 
Mūsų muzikų viršūnėse gir
disi nuomonių, kad kol 
S.Wicik dainuos lyrinio teno 
ro partijas, operai bėdų 
nebus. Nedidelėje Genettos 
rolėje šį kartą ypač maloniai 
sublizgėjo operos augintinė 
Margarita Momkienė priar
tėjusi prie profesionalinio 
lygio. Gina Čapkauskienė pa 
grindinę ūkininkaitės Adi- 
nos rolę atliko puikiai, ža
vios buvo tos vietos, kur pil
nai galėjoatsiskleisti jo kolo
ratūra. Algirdo Brazio kari
ninko Belcore) rolė šį kartą 
solistui neleido taip įspūdin
gai atsiverti, koks jis buvo 
‘Kaukių baliuje’. Bet visgi A. 
Brazis, turintis profesionali
nę patirtį ir didelį muzikalu
mą, yra nepakeičiamas mū
sų operos ramstis, nerodąs 
jokių pavargimo žymių. Prie 
šio sąstato pridėjus puikų 
chorą, paruoštą koncertmeis 
terių A.Stephens ir A.Gečo 
(rečitatyvų akompaniatorius 
buvo A.Jurgutis), gauname 
tą vienetą, kurs, maestro 
V.Mariošiaus ir jo pavaduo
tojo A.Vasaičio vadovybėje 
nupynė puikius, meniškai 
vientisus ir išlygintus ‘Mei
lės eliksyro, spektaklius. 
Taip pat neužmirština žinia, 
kad komiška ‘Meilės eliksy
ro opera savo turiniu buvo 
artima ir šių dienų publikos 
nuotaikoms. Tą iš anksto 
buvo pramatąs maestro 
V.Marijošius prieš kelias sa
vaites sušauktoje spaudos 
konferencijoje.

• NETURIU po ranka 
sąmatos, kiek operos valdy

VLfcPAS BŪTĖNAS

A. Kezio, SJ nuotr.

ba išmokės orkestrui, vado
vams, solistams ir kitiems 
už jų darbą. Bet žinia, kad 
jokio atlyginimo negaus val
dyba, negaus puikaus choro 
nariai. Jiems vienintelis atly 
ginimas - pooperinis balius. 
Toks balius įvyko sekmadie
nį, balandžio 27 d. Jaunimo 
Centre. Baliun susirinko per 
200 asmenų: operos vadovai, 
choristai, mecenatai su žmo
nomis, lietuvių spaudos ir ra 
dijo atstovai, o taip pat ir 
specialiai pakviestas svečias 
Simas Kudirka. Baliaus nuo- 
ka buvo pašėlusiai pakili, 
nes su dideliu pasisekimu ką 
tik užbaigtas sezonas, atve
dęs operos vienetą į sukaktu 
vinį. Kadangi operos viene
tui plunksna padedu nuo 
pirmųjų operos įsikūrimo 
dienų, malonu buvo šiame 
baliuje vėl matyti visą būrį 
operos veteranų, dar ir da
bar aktyviai dalyvaujančių 
vienete, taip pat ir nemažai 
jaunimo -- mūsų operos
ateities. Oficialią baliaus
programą pravedė vicepirm. 
V.Monkaus pakviestas sol. S 
Baras. Jis pristatė garbės 
stalą ir eilę svečiu. Trumpus 
sveikinimo žodžius tarė Lie
tuvos gen. konsulė J. Daudž- 
vardienė ir didelėmis ovaci
jomis pasitiktas Simas Ku
dirka. Operos valdybos ir so
listų atstovai apdovanojo 
Simą Kudirką ir per pakuti- 
nius dešimtį metų apie 
operą rašančius plunksnos 
vyrus -A.Naką iš Detroito ir 
J.Jaunušaitį iš Chicagos. 
Operos valdybos pirm. V.Ra 
džiaus ir maestro VMarijo- 
šiaus padėka ir ateities entu
ziazmu spindinčiais žodžiais 
buvo užbaigta baliaus oficia
lioji dalis. Po jos sekė šokiai 
prie A.Stelmoko orkestro ir 
visų bendros dainos. Tokios 
tai žurnalistinės mintys po 
19-tosios Chicagos Lietuvių 
Operos šventės. Tikiu, kad, 
‘Meilės eliksyro’ muzikinę 
recenziją parašys muz. A.Na 
kas ar kiti. Tuo tarpu, prieš 
išvykdamas atostogų, dviem 
savaitėm atsisveikinu su 
šios skilties skaitytojais.

• ŽURNALISTAS V.Meš- 
kauskas, per eilę metų 
dirbęs dienraštyje ‘Chicago 
Tribūne’, sulaukęs 62 m. 
amžiaus, neseniai pasitrau
kė į poilsį. Vadovybė su savo 
ilgamečiu tarnautoju pagar
biai atsisveikino, gi, ben
dradarbiai pasakojo, buvo 
specialiai paruoštas vienas 
dienraščio numeris su didelę 
antrašte, kad V.Meškauskas 
pasitraukia į pensiją Tiki
mės, kad žurn. V.Meškausko 
taiklius politinius straips
nius Dirvoje skaitysime ir 
ateityje.
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