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RIAUŠĖS VIETNAME
KARO LAIMEI KRYPSTANT AMERIKIEČIU 
PUSĖN, VIETNAME KILO NERAMUMAI, KU
RIE GALI NIEKAIS PAVERSTI VISAS AME
RIKIEČIŲ PASTANGAS. — KAS YRA BUDISTŲ 
VIENUOLIS TRI QUANG IR KO JIS SIEKIA? — 
KARO IR CIVILIŲ VADŲ PROBLEMA. — AME
RIKIEČIŲ ATSAKOMYBĖ Už SUSIDARIUSIĄ 

SITUACIJĄ.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
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Praeitos savaitės įvykiai 
Vietname sudrumstė bet 
koKį optimizmą dėl karo 
Vįetname perspėk tyvų. 
Gatvėse pasirodė būriai vai
kų ir paauglių tarp 6 ir 18 
m. amžiaus, kurie reikala
vo pakeisti Gen. Ky vyriau
sybę. Pirmą kartą pasigir
do ir priešamerikonišk ų 
šūkių, amerikiečiai ir jų 
autovežimiai buvo apmėty
ti akmenimis ir plytomis. 
Kas stovi tų demonstracijų 
užnugaryje? Kai kurie bu
distų vienuoliai su Tri 
Quang priekyje.

Tri Quang yra 43 metų 
amžiaus. Savo jaunystėje 
1945-1954 metais jis bend
ravo su komunistais, tačiau 
vėliau prisišliejo prie pre
zidento Diemo brolio Ngo 
Dinh Khanh, siūlydamasis 
suorganizuoti Diemo reži
mą remiantį budistų sąjū
dį. čia reikia pastebėti, kad 
nors Vietnamo gyventojų 
75'/ yra budistai, tačiau 
jie, kaip ir kitų kraštų bu
distai, neturėjo jokios stip
resnės organizacijos, sie
kiančios politinių tikslų. 
Prancūzų įtakoje įtakinges
ni vietnamiečių sluoksniai 
perėjo katalikybėn ir tai 
dabar duoda preteksto de
magoginiam kaltinimui, kad 
katalikai persekioja kitus. 
Quang pradėjęs organizuo
ti budistus visai ir nebandė 
talkininkauti Diemui. At
virkščiai, jis savo organiza
ciją greitai panaudojo agi
tacijai prieš Diemą. Kai po
licija jį norėjo suimti, jis 
pasislėpė amerikiečių amba
sadoje. Nuvertus Diemą, 
Quang įtaka dar daugiau 
padidėjo, tačiau jis pats ne
norėjo jokio atsakingo pos
to administracijoje.

Paskutinė Saigono vy
riausybė parodė riemažų su
gebėjimų išsilaikyti. Prezi
dentas Johnsonas, pakvies
damas jos galvą jauną ge
nerolą Ky į Honolulu, sten
gėsi pakelti jo autoritetą. 
Grįžęs iš tos konferencijos 
generolas Ky nutarė sustip
rinti savo valdžią, pašalin
damas iš valdančios 10 ge
nerolų direktorijos -1 korpo 
vadą gen. Nguyen Chanh 
Thi, kuris nelabai norėjo 
klausyti Saigono nurodymų.

Čia reikia pastebėti, kad 
visas pietinis Vietnamas 
yra padalintas į 4 korpų 
valdomas teritorijas. Kor
po vadas yra ne tik kariuo
menės vadas, bet prižiūri ir 
savo teritorijos civilinę ad
ministraciją.

Ir generolas Thi buvo la
bai artimas Diemui, tačiau 
1960 m. norėjo prieš' jį su
kilti. Sąmokslui nepasise
kus, jis pabėgo į Cambodią. 
Generolas esąs karšto būdo, 
tačiau pasirodęs ir neblogas 
administratorius. Pagautus 
komunistus jis iš lėktuvų 
liepdavęs numesti į šiauri
nio Vietnamo teritoriją — 
be parašiutų. Generolas Thi 
turėjęs gerus santykius ir 
su JAV marinų vadu gen. 
Walt, kurio vyr. štabas yra 
Danange, atseit, I vietna
miečių korpo teritorijoje.

Generolas Thi ramiai su
tiko savo pašalinimo žinią, 
tačiau Tri Quang, kuris su 
generolu anksčiau buvęs la
bai glaudžiuose santykiuo
se, bet kurie paskutiniuoju 
laiku buvo kiek pablogėję, 
įsakė pradėti demonstraci
jas.

Policija iš karto nedarė 
jokių pastangų demonstran
tam išsklaidyti. Negi šau
dysi į vaikus! Savaime aiš
ku, kad nė visiems patinka 
ir amerikiečiai. Jau vien 
dėlto, kad amerikiečių pus
karininkis gauna daugiau 
algos negu vietnamiečių ge
nerolas. žodžiu, priešameri- 
kinį sentimentą bent laiki
nai lengva sukurstyti, ypač 
vaikų tarpe.

Tri Quang nereikalauja, 
kad būtų pakeista pietinio 
Vietnamo dabartinė politi
ka ir liautasi priešintis ko
munistams. Jis tik teigia, 
kad karinė valdžia esanti 
bloga ir todėl turinti užleis
ti savo vietą civilinei vy
riausybei.

Toks reikalavimas yra 
s u p r a n t amas amerikie
čiams, nes jie tikrai neno
rėtų kovoti vien tam, kad 
išlaikius valdžioje karinin
kų diktatūrą. Tačiau iš ki
tos pusės, Diemą nuvertus, 
Saigone jau buvo eilė civi
lių vyriausybių, kurios la
bai trumpą laiką teišsilai
kydavo. Esamoje situacijo
je sunku sugalvoti kitą iš
eitį, kaip tik karininkų dik
tatūrą jau vien dėl tos pa
prastos priežasties, kad ka
riuomenė liko vienintelė ne
sunaikinta P. Vietnamo in
stitucija. Juo labiau, kad 
karininkai žada valdyti tik 
iki to laiko, kada jau bus 
galima sudaryti normales
nę valdžią ir pravesti šokius 
tokius rinkimus. Faktas, 
kad politiniams tikslams 
yra naudojami mažamečiai 
vaikai verčia abejoti, ar tas 
laikas tikrai greitai ateis.

Kiekvienu atveju, neat
rodo, kad JAV ambasada 
būtų paskatinusi premjerą 
Ky griebtis griežtesnių žy
gių tvarkai atstatyti. Atro
do, kad amerikiečiai veikė 
daugiau raminančiai. Pasak
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VAKARUOSE TEBESVARSTOMI MASKVOJE
NUTEISTU RAŠYTOJU BYLUS UŽKULISIAI

Porai mėnesių praslinkus po 
Siniavskio-Danielio bylos Mask
voje užsienio spaudoje dar vis 
nenutilsta balsai ir ne viena pro
ga dedama pastangų Įžvelgti Į 
Šios bylos užkulisius. Pati by
la, jos nuosprendis, spaudos ko

U. S. News & World Report, 
’pacifikacijos’ specialis tas 
Maj. Gen. Edward G. Lans- 
dale, šiuo metu patarėjas 
JAV ambasadoje, pasiūlęs 
amerikiečiams laikytis to
kios politikos: "Reikia da- 
ryti viską, kad išvengus ko
vos (showdown) tarp atski
rų politinių grupių; reikia 
su visais kalbėtis ir laikyti 
atviras susisiekimo linijas; 
vengti bent kokių stiprių 
politinių įsipareigojimų”.

Kažkas panašaus ir daro
ma. Bent taip galima buvo 
suprasti iš aukščiausio po 
Dean Rusk Valstybės De- 
parta m e n t o parei g ū n o 
George W. Bali pareiškimo 
per televiziją Face the-Na- 
tion — CBS programoje 
pereitą sekmadienį, 
kė:

"It is unrealistic 
that when the
Statės works with a govern- 
ment it supports that gov- 
ernment, all you can say is 
that we are supporting the 
people".

Toks pareiškimas yra ly
gus kilimo iš po gen. Ky 
kojų ištraukimui, šiuo at
veju labai sunku pasakyti, 
kas yra ’government’ ir kas 
yra ’poeple’, ir ko jie iš tik
ro nori.

Jis sa-

to say 
United

Kova dviejuose frontuose...

VYTAUTAS ALSEIKA
Vokietija

mentarai, Įspėjimai prieš Mask
vos buvusį 23-jĮ kom. partijos 
Sovietų Sąjungoje suvažiavimą 
ryškino vieną bruožą — ar So- 
vietijon grįžta stalininiai laikai, 
ar vėl suduodamas smūgis gy
ventojams ir ar vėl prieš juos 
atsistoja praslinkusių laikų bau
bas?

Jau Žinoma, kad prieš teis
mui paskelbiant nuosprendį, vi
sa eilė intelektualų, rašytojų, 
ypač prancūzų, bandė paveikti 
Maskvos teismą. Aiškinta, kad 
nuosprendis reikšiąs grįžimą į 
Stalino laikus ir kad rašytojų 
nuteisimas duosiąs ginklą Į so
vietų priešų rankas. Pastangos 
nuėjo niekais. Byla įvyko, tarp
tautinės spaudos atstovai nebuvo 
Įsileisti, ties teismu demonstra
vo jaunuoliai, nuteistųjų žmonoms 
buvo Įteiktos gėlės, jie patys ne
prisipažino kaltais, jų kalbos So- 
vietijoje ligšiol nepaskelbtos. 
Abu rašytojai buvo apkaltinti sla
pyvardžiais pasislėpus raštus — 
tariamai priešsovietinę propa
gandą -- šmugeliavus Į Vakarus. 
Nepatiko tai, kad aristokrato sū
nūs Siniavskis pasirinko žydiš
kojo gangsterio - Tertz pavar
dę (pseudonimą), o Daniel, žy
dų rašytojo sūnus, pasirinkęs 
Smolensko bandito vardą (Aršak). 
Kad abu rašytojai savo raštus, 
režimui nepalankius, spausdino 
Vakaruose, Į tai atsakyti leng
va -- Sovietų Sąjungoje savo raš
tams jie nerado leidėjo.

Protestai skambėjo ir vis te
beskamba. Pasaulis atkreipė dė
mesį, kad prieš Maskvos nuos
prendį protestavo net Prancūzi
jos komunistinių rašytojų šefas, 
Įžymus rašytojas Louis Aragon, 

kad protestavo ir Italų bei kitų 
kraštų komunistai, jau nekalbant 
apie PEN klubo ir 150 Prince- 
ton universiteto narių protestus 
ir kitus nepasitenkinimo balsus. 

Dabar keliamas klausimas: ar 
tie protestai neneša sovietams 
didesnės žalos, negu Siniavskio 
ir Danielio (Tertz-Aršak) Vaka
ruose paskelbtos knygos? Klau
simas, kodėl sovietinis rašyto
jas T va r dovski j parašo pagal Kaf- 
ką inspiruotą dramą "Wasilij 
Tjorkin", joje pristatomas sta
lininis teroras bei biurokratija ir 
... rašytojas nebaudžiamas. Tuo 
tarpu Siniavskis - Tertz fantazi
jos būdu pavaizduoja mažo mies
telio Ljubimovo sukilimą prieš, 
tartum, Orwellio kūrinį -- tiro
ną, parodo, kaip smegenų pakrei
pimu skubinamas komunizmas ir 
... už tai jis baudžiamas 7 metais 
ištrėmimu.

Kuo pasižymi abiejų ra
šytojų kūriniai? Kai kurie jų pri
einami Vakarų pasaulio skaity
tojams. Pvz. .lenkų Kultūra ins
titutas Paryžiuje išleido Danie- 
lio-Aršak novelę "Nužudymo die
na". Mums Įdomu, kad toje no
velėje kalbama ir apie Baltijos 
kraštus. Apie žudynes Įvairiose 
Sovietijos srityse paskelbtas toks 
dialogas: "O Baltijos kraštuose 
nebuvo nužudymų..." Atsakymas: 
"tai juk demonstracija!" "Ir ko
kia. Pareigūnai Baltijos kraštuo
se visiškai ignoravo jiems pa
siųstas instrukcijas. Centro Ko
miteto rašte buvo nurodyta į 
menką politinį auklėjimą Pabal
tijy."

Svarbiausias, kaltintojo pa
minėtas Siniavskio veikalas, tai 
jo novelė "Byla prasideda", 1961 
m. išleista Vokietijoje ir kt. kraš
tuose. Dabar Vakaruose prime
nama, kad abu veikalai priklau
so literatūrai ir nieko bendro 
neturi su politiniais pamfletais. 
Tiesa, tai nėra vad. grynosios 
literatūros pavyzdžiai, nes jie 
sukurti sekant laisvos fantazijos 
pavyzdžiais. Tuo tarpu Daniel- 
Aršak savo "Nužudymo dienoje" 
daugiau atsirėmęs tikrove, nužu
dymo diena jam susijusi su di
deliais valymais, su legalizuoto
mis žudynėmis, o jas gi auto
rius nukelia Į 1960 metus...
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Vis dėlto teismas,atrodo,dau
giau dėmesio bei svorio skyrė 
ne Danieliui, bet Sinlavskiui ir 
ypač jo kūriniu "Byla prasideda". 
Dėlto ir skirtingos bausmės: Si- 
niavskiui septyneri, o Danieliui 
— penkeri metai kalėjimo bei 
nutrėmimo metai. Vakaruose, 
atrodo, kyla vis didesnis susi
domėjimas Siniavskio-Tertz ir 
Daniello-Aršak kūryba ir anali
zuojama ypač Siniavskio "Byla 
prasideda". Nurodoma, kad toji 
novelė tai moderni, su surrea
lizmo priemaišomis, pasaulio vi
zija fantazijos šyde ir tik su 
vienu kitu tikrovės Įsibrovimu. 
Žinoma, veikale jaučiama valsty-

VIRŠUJE: Lietuvos Išlais
vinimo Tautos Fondui išvys
čius akciją, vis daugiau pra
dėjo plaukti aukų Vliko lais
vinimo darbams remti. Nuo
traukoje Tautos Fondo valdy
ba posėdžio metu. Sėdi iš kai
rės: dr. Br. Nemickas, V. Alks
ninis, A. Ošlapas, pirm, prela
tas J. Balkūnas, P. Minkūnas 
ir J. Pažemėnas.

V. Maželio nuotrauka

bės organizacijos kumščio galia 
ir jaučiama valia, pasiryžimas 
atsikratyti pančių. Autorius nori 
sulaukti geresnio, bet -- komu
nistinio pasaulio.

Dabar abu rašytojai atlieka 
bausmę, sunkiai dirbdami Mor
dovijos krašte. Vakaruose toliau 
skelbiami protestai. Savo ruožtu 
svarstoma, kokie buvo motyvai 
aukščiausiajame teisme Mask
voje Į kaltinamųjų suolą paso
dinti du silpnus rašytojus? Ar 
tikslu pažeisti Sovietų Sąjungos 
vardą net ištikimųjų užsienio ko
munistų (ir aišku -- savo gyven
tojų masių) tarpe? Tai klausimai, 
Į kuriuos atsakys ateities Įvy
kiai. Viena aišku -- toji byla 
nebuvo sovietinio režimo galios, 
patvarumo ir pasitikėjimo savo 
piliečiais Įrodymu.

MENININKAS 
NE MAŽAS 
VAIKAS

Atvirą kūrybinės laisvės 
reikalavimą Lietuvoj pa
reiškė rašytojas Paulius 
Širvys, atsakydamas į Lite
ratūros ir Meno laikraščio 
anketą (1966/13).

Sako: ”Būtų labai neįdo
mu, jei visos gėlės žydėtų 
kuria nors viena spalva, ar
ba visi imtų galvoti kuria 
nors vieta, visų ’nuglostyta’ 
galva”.

"Apskritai, kalbant apie 
poeziją, esu tos nuomonės: 
tegu būna joje ko įvairesnių 
gėlių. Bet ne dirbtinių, ne 
nailoninių. Tegu paukščiai 
gieda kiekvienas savo 
su”.

”Kartais pasitaiko, 
kuluaruose kaltinami 
daktoriai: girdi, kam 
leidai tą ir tą kūrinį
straipsnį? Kur tavo ’redak- 
toriška’ atsakomybė? Prieš 
kurį laiką toks ginčas buvo 
dėl vieno dramaturgo (grei
čiausia dėl K. Sajos) pasi
sakymo ’Lit. ir Meno’ skiL 
tyse. Draugai, bet ar tai ne 
tendencija primesti savo 
nuomonę, savo skonį ki
tiems? Ar tai ne noras pri
versti autorių galvoti ne 
taip, kaip jis nori, o taip, 
kain ’aš’ noriu ? . . . meni
ninkas — ne mažas vaikas, 
kuri reikia vedžioti už ran
kutės”. (ELTA)

bal-

kai
re- 

pra- 
arba
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JAUNIMO METAI VENEZUELOJE
Šiais metais Vasario 16-tosios 

minėjimas buvo atliktas žymiai 
iškilmingiau, negu tai vykdavo 
anksčiau. Būtent, minėjome netik 
mūsų valstybės nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktį, bet kartu 
pradėjome ir jaunimo metus Ve- 
nezueloje.

Vasario 16-sios minėjimą or
ganizavo B-nės centro valdyba 
sostinėje Caracas, kad jame 
galėtų dalyvauti visų apylinkių 
lietuviai, o ypač jaunimas. Jau 
gerokai iš anksto šiam įvykiui 
buvo labai kruopščiai ruošiamasi

Inž. Vladas Venckus, Vene
zueloj organizavęs Vasario 16 
minėjimą.

DIRVA 1966 m. balandžio 15 d.
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Danutė Statkutė, Venezue- 
los lietuvių jaunimo vadovė, 
pagrindinė kalbėtoja ispanų 
kalba Vasario 16 minėjime.

Centro valdybos nariai, ypač jos 
pirmininkas inž. Vladas Venckus 
ir jaunimo vadovė Danutė Statkutė 
prieš Vasario 16-ja aplankė be
veik visas lietuvių apylinkes su 
atatinkamais pranešimais bei in
formacijomis Jaunimo Metų bei 
įvykstančio Jaunimo Kongreso 
reikalu.

Pats Vasario 16-sios minėjimas 
prasidėjo Vasario mėn. 27 d. 11 
vai. pamaldomis, Caracaselietu-

viams skirtoje bažnyčioje La 
Vega miesto dalyje. Lietuviai 
suvažiavę iš įvairių Venezuelos 
vietovių tikrai pakilioje nuotaiko
je pamaldų metu sutartinai pagie
dojo lietuviškas giesmes.

Po pamaldų visi dalyviai perėjo 
| gimnazijos teatro salę, kurioje 
{vyko iškilmingas aktas su atatin
kama programa lietuvių ir ispanų 
kalbomis. Minėjimą pradėjo cent
ro valdybos p-kas inž. Vladas 
Venckus, prezidiuman pakvies
damas po 2 jaunimo atstovus iš 
visų Venezuelos B-nės apylinkių. 
Aktas pradėtas B-nės kapln. kun. 
Antano Perkumo malda. Pagrin
diniais kalbėtojais buvo: Danutė 
Statkutė (Interprete Parlement- 
aire) ispanų kalba ir inž. stud.

Richardas Zavadskas, pa
grindinis kalbėtojas lietuvių 
kalba Vasario 16 minėjime.

Valencijos-Maracay, Venezueloj, lietuvių tautinių šokių ansamblis.

Ričardas Zavadzkas — lietuviš
kai. Abu kalbėtojai pareiškė daug 
naujų minčių, kurias tikrai malo
nu būtų išgirsti ir kitų kraštų 
jaunimui, Jaunimo Kongreso metu 
U.S.A.

Minėjimą raštu sveikino Ve- 
nezuolos Evangelikų iš Europos 
kraštų reprezentantai: rev. Gul
bis ir Paplinski ir žodžiu Latvių 
B-nės atstovas Dr. Ernest Fol- 
dats, bei Vliko Atstovybės Ve- 
nezueloje p-kas Jurgis Bieliūnas. 
Venezuelos lietuvių jaunimas,

Daugelis musų klijentų dar 
nepradėjo mokėti elektros sąskaitų

Iš tikrųjų, jie tik pradėjo tvarkytis savo namuose — 
bute. Taigi, jie apie elektrą dabar nespėjo nei pagalvoti. 
Pagaliau, kam to reikia? šiandien jaunos poros jau 
Įpratę prie nebrangios, patikimos elektros. Daugiau 
ir daugiau elektros priemonių pagelbėjo jiems 
linksminantis, dirbant, lengvinant gyvenimą 
daugelyje sričių. Svarbu, kad jie į elektrą 
žiūri kaip Į Įprastą priemonę.
Tegul. Elektra kaip tik ir bus pigiausia priemonė 
jų naujame biudžete, šiandien vidutinė šeima • 
moka 28' < mažiau už kilovato valandą nei 
1940 metais. Todėl ir galima laikyti 
elektrą neatjungiama gyvenimo 
dalimi — visą gyvenimą. Matote!

Beveik kiekvienas pažįstamas 
gyvena geriau
Arba gyvens.

su elektra.

|| Zte ILLU MIN ATIN G

pradėdamas Jaunimo Metus, 
siunčia širdingiausius sveikini
mus ir linkėjimus Jaunimo Kon
gresui ruošti Vadovybei ir vi
soms pasaulio lietuvių jaunimo 
organizacijoms bei jų nariams, 
dirbantiems Lietuvos laisvei 
ir Nepriklausomybei.

Po paskaitų ir sveikinimų 
sekė Venezuelos ir Lietuvos Him
nai.

Meninė programos dalis pra
dėta tautiniais šokiais, dainomis 
bei eilėraščiais apie Lietuvą 
lietuvių ir ispanų kalbomis. Tau
tinius šokius kruoDŠčiai paruošė 
Aurelia Žalnieriūnienė.

Minėjimo dalyviai buvo pakvies
ti į kun. Antano Perkumo admi
nistruojamų namų Lietuvių Cent
ro S v. Kazimiero salę. Daug kam 
teko nustebti skoningai ir kruopš
čiai paruošta lietuvių tautodailės 
ir meno išdirbinių parodėle. Šiai 
parodėlei eksponatus rinko ir 
daug lietuviškos sielos ir meniškų 
sugebėjimų įdėjo Bronė Domei
kienė ir Jūratė Statkutė-Rosales. 
Minėtų ponių idėtas darbas ir pa
sišventimas keliais žodžiais tik
rai neįmanoma įvertinti.

Po parodėlės apžiūrėjimo ir 
visų kitųiškilmiųCaracasomalo-

Aurelija Žalnieriūnienė, tau
tinių šokių vadovė.

nios ponios pakvietė visus pasi
stiprinti tradiciniaisCaracaso už - 
kandžiais. Pobūvio metu skambė
jo lietuviškos dainos, buvo dali
namasi kelionės įspūdžiais ir 
linkėjimais.
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... ■■■■JŽ; pradėk taupyti šiandieni

i

T.

PfanuUoai, mtradiml ir penkt»<U«>i 
Ha 9 nl. ryto iki 4 »*L po pi. If. 
Kotvirt«iie*Į aoo 9 v«L ryto iki 8 v. vak. 
žoitadioal aoo 9 vai. ryto iki 1 »« L po pi.t^ 
Tra£ia8ioa| aUaryta Tiaą.

Pboae Vfcętasfe 7*7747 Jota J. Kuniatu, Pm.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MŪSŲ ĮSTAIGOS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuviu Įmonė , registruota 

U. S. Department of Justice 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SEftVICE 
2608 ir 2501 W. 69 St., Chicago, III. 60629.

Telef. WA 5-2737
3212 So. Halsted St.. Chicago, III. 60608.

Telef. 225-1864
DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS Į mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą. 
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

Dabartinis dividendai 
išmokamas du kart 

per metus.
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KANTRYBE IR GERA VALIA
PLB valdyba savo pa

reiškime Vasario 16 gimna
zijos reikalu (žiūr. Dirvos 
41 nr. bal. 8 d.) kviečia lie
tuvių visuomenę "gera va
lia ir tautinio solidarumo 
dvasia padėti' šalinti visas 
kitas kliūtis, atsirandan
čias Vasario 16 gimnazijos 
darbo kelyje”, šalia tų "ki
tų” kliūčių yra ir tikrini
mo komisijos surasti admi
nistraciniai trukumai, ku
riems pašalinti kompeten
cija paliekama Vokietijos 
LB krašto valdybai. Tikri
nimo komisijos duomenys 
(su jais susipažinus balan
džio 1 d. PLB valdybos po
sėdyje). nutarta pasiųsti 
Vokietijos LB Krašto val
dybai ir gimnazijos vadovy
bei susipažinti ir dėl jų pa
sisakyti. Gi "galutiniai duo
menys lietuvių visuomenei 
bus paskelbti po šių pasisa
kymų”.

Šiaip jau, PLB valdyba 
savo pareiškime gimnaziją 
vertina įvairiais požiūriais 
teigiamai, gal kiek suklys- 
dama tariant, kad tai "vie
nintelė tokios rūšies lietu
viško švietimo ir auklėjimo 
institucija svetur" Gal bū
tų tikę paryškinti, prie ku
rios rūšies gimnazijų pri
skiriama Vokietijoje esan
ti, žinant, kad esama ir 
"kitokios rūšies" gimnazi
jų, pvz pranciškonų išlaiko
ma gimnazija Kennebunk- 
porte.

Reikia pasakyti, kad PLB 
valdyba gana šaltai ir san
tūriai sprendė visuomenėje 
sukeltos audros priežastis, 
nepriimant tikrinimo komi
sijos patiektų duomenų ga-

DIVIDEND CHICKS MAIIED 
GUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINOS ACCOUNTS

We Invite 
Your Savingj •YkB ■ i II Jk ii

IGS and loan association
Joseph F. Gribauskts, Exec. Secy.
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lutinu pagrindu bet kokiam 
sprendimui. Su tais duome
nimis bus leista susipažinti 
ir dėl jų pasisakyti institu
cijoms, tiesioginiai įparei
gotoms rūpintis gimnazijos 
reikalais.

Negalima užginčyti teisę 
pavieniams visuomenės na
riams pasisakyti tuo ar ki
tu bendru visuomeniniu 
reikalu. Išeivijos sąlygose 
gimnazijos išlaikymas yra 
brangiai kainuojantis įsipa
reigojimas. Visuomenės au
kojamos lėšos privalo būti 
tiksliai ir produktingai su
naudojamos, o gimnazijos 
lygis išlaikytinas lietuvių 
reprezentacijai svetimame 
krašte tinkamame lygyje. 
Pvz., naujų gimnazijos rū
mų statyba jau yra tokia 
išlaidą, kurios sąmatoje ne
privalėtų būti nei krislelio 
įtarinėjimų ir užmetimų pa
grindui. Be to, reikia atsi
žvelgti ir į tai, kad didelė 
dalis lėšų gimnazijos para
mai suplaukia iš Kitų Kraš
tų, tociel gi PLB valdybos 
žodis čia privalėtų turėti sa
vo svotą ir įtaką.

Per spaudą pareikštoji 
visuomenes narių opinija 
gimnazijos reikalu neliko 
oe paseKų — rodomas susi
rūpinimas gimnazijoje pa
stebėtų trukumų šalinimu, 
kuo greičiau tie trukumai 
bus pašalinti, tuo mažiau 
liks tulžies ir bereikalingo 
dantų griežimo. Tuo bus pa
rodyta, kad sugebame ne 
tik pulti ar liaupsinti, bet 
ir prie klaidų prisipažinti ir 
jas šalinti. O tai juk yra 
žmoniška. (j. č.)

BE 2-1880

/ MANO NUOMONĖ YRA 
TOKIA

Spauda praneša, kad Chi
cagoje, Jaunimo Centre, š. 
m. kovo 19 d. bene pirmą 
kartą viešai ir laisvai buvo 
diskutuojama ryšių-bendra- 
vimo su mūsų Tėvyne klau
simai. Kalbėtojais, girdi, 
buvę profesorius ir net du 
daktarai. Bet diskusijose 
dalyvavęs prel. M. Krupa
vičius visgi pasisakęs už 
galimybę kiekvienam turė
ti savo nuomonę. Remdama
sis gerb. prelato teigimu, 
norėčiau ir aš pareikšti sa
vo nuomonę dėl dviejų kal
bėtojų — daktarų — nuo
monių.

Jei spauda teisingai per
davė, dr. T. Remeikis aiški
no, kad juo daugiau išeivi
jos lietuvių suvažiuotų į 
Lietuvą, tuo daugiau ir ge
riau galėtų tenykščius tau
tiečius supažindinti su Va
karais. Taip pat ir mums į 
naudą išeitų, jei daugiau 
būtų atvykstančių iš Lietu
vos ir susitikimų su jais.

Atrodo, kad šiam dr. Re- 
meikio tvirtinimui trūksta 
realaus pagrindo. Juk kas 
tikrai pažįsta komunistus, 
žino, kad Lietuvon nuva
žiavę taurūs ir demokratiš
kai nusiteikę lietuviai netu
rėtų jokios galimybes te
nykščius tautiečiu supažin
dinti su Vakarais. Teko su 
vienu-kitu ten buvusiu as
meniu pasikalbėti ir iš jų 
patirti, jog jie neturėję jo
kios progos, nors ir būtų 
labai norėję, supažindinimą 
padaryti. Komunistinio re
žimo pareigūnai perdaug 
buvę budrūs. Nenorėdamas 
įkliūti ir prarasti sugrįži
mo galimybę, niekas iš mū
siškių lankytojų negali lais
vai su tenykščiais tautie
čiais kalbėtis. Pagaliau te- 
nykštiems tautiečiams gal 
to ir nelabai reikia. Su ma
žesne rizika jie pasiklauso 
laisvojo pasaulio radijo pra
nešimų ir neblogai yra in
formuoti apie Vakarus.

Kad būtų daugiau atvyk
stančių iš Lietuvos, ne nuo 
mūsų pareina. Komunisti
nis režimas siunčia gana 
nedaug savųjų ir tie yra už
kietėję bei nepripažįstą jo
kios kitos ar net priešingos 
nuomonės jų nusistatymui. 
Kokia tat nauda su jais su
sitikti ir kalbėtis? Pagaliau 
jei juos ir įtikintum klydus, 
juk vistiek jie grįžę Lietu
von to įtikinimo negalėtų 
pareikšti jau vien bijodami 
rizikuoti dėl savo kailio ir 
šiltos vietos.

Dr. Z. Rekašius sakęs, 
kad santykiuose su komu
nistais ir pasikalbėjimuose 
su jais nereikia bijoti, kad 
tik jie išeis laimėtojais. 
Taip, pasikalbėjimuose su 
jais mes tikrai galėtumėm 
jausti, kad tiesa mūsų pu
sėje, bet nepamirškim, jog 
tikrųjų komunistų negali
ma įtikinti. Jie juk fanati
kai ir iki gale vis tvirtins 
savo. Netikrų, pasiduodan
čių įtikinimui asmenų ko- 
munislinis režimas čia nie
kad nesiūs.

Liudas Damulis, 
London, Ont.

PATIKSLINIMAS
Dirvos korespondencijoje 

apie lietuviško filmo de- 
monst ravimą Santaros- 
Šviesos Los Angeles Sky
riaus ruoštame pokalbių va
kare įsivėlė nemaloni klai
da, kurią prašyčiau atitai
syti.

Korespondento (b. p.)
tvirtinimas, kad A. Mac
kaus poezijos vakaras bu
vęs čia pirmasis Santaros - 
Šviesos parengimas neati
tinka tiesai. Minėtas poezi
jos vakaras buvo suorgani
zuotas privačia iniciatyva 
ir grupės literatūros mėgė
jų sudėtomis aukomis, ku
rie jokiai bendrai organiza- 

ei jai nepriklausė ir dabar 
su pagrindu gali reikšti ne
pasitenkinimą minėtu b. p. 
tvirtinimu. Nors poezijos 
vakarą mielai sutiko skelb
ti savo vardu UCLA litua
nistinė katedra, iniciatyva 
bei finansiniai ir organiza- 
siniai sunkumai buvo nešti 
šių asmenų; Alminienė, 
Brinkai, čiurlioniai, Devei- 
kiai, Dovydaičiai, Gilys, 
Gimbutienė, Gudauskai, Ir- 
likienė, Karuža, Kazlaus
kas, Mackialai, Miliai, Mi
ronai, Sajai, Starkai, Tini- 
nis, Tumienė, Plukas ir Vi
džiūnai.

Dėkoju už patikslinimą.
Rūta Klevą Vidžiūnienė,

Los Angeles

LIETUVOS VALSTYBĖS
ĮKŪRIMO
DATOS BEIEŠKANT...

Dirvos balandžio 4 laidoje A.M. 
Budreckis bando sumenkinti Lie
tuvos valstybės Įsikūrimo nusta
tymo reikalą. Esą "jokie rimti 
svetimtaučiai istorikai nepanei
gia lietuvos tautos ir valstybės 
senumo. Juk ir sovietų istoriogra- 
fai pripažįsta, kad Lietuva yra 
sena valstybė."

Jeigu tokia yra mūsų istorikų 
nuomonė, tai, atrodo, ko čia 
mums galvas kvaršinti tuo klau
simu. Atrodo, turėtume pasiten
kinti tik atkurtos Nepriklausomos 
Lietuvos amžiumi ir pastangomis 
"įrodyti pasaulio politikams ir 
mokslininkams, kad šiandien 
Lietuvių tauta yra kompetetingą 
savarankiškai tvarkyti savo visuo - 
menę ir ūkį", esą "Juk, Ghana vi
duramžiuose buvo galinga afrikie
čių valstybė, bet ar šiandien galim 
teigti, kad jinai pribrendusi būti 
nepriklausoma modernia valsty
be?".

Keistas palyginimas! Afrikie- 
tiška Ghana ir europinė Lietuva! 
Dar keistesnis autoriaus teigimas 
kad "Mūsų politinių mokslų žino
vai ir ekonomistai turėtų imti 
šitą bulių už ragų" ir sugriauti 
sovietų tezę, "kad lietuviai, ne
žiūrint žilos senovės, šiandien, 
atomų amžiuje, negalį politiškai 
tvarkytis, kad be'didžiojo brolio* 
nepriklausoma Lietuvos valstybė 
neišsilaikytų".

Labai abejoju, kad kiti mūsų is
torikai su tuo sutiktų.

Toliau autorius sako: "Bet ar 
nebūtų juokinga, jei datos užfik
savimas priklausytų nuo PLB,' 
Jeigu datos nustatymas priklau
sytų nuo PLB, tai PLB Valdyba 
nesikreiptų Į mūsų istorikus. Tik 
Lietuvos valstybės Įsikūrimo da
tos nustatymo reikalas ir inicia
tyva kilo joje. Ar išeivija tuo rei
kalu turėtų kreiptis į okupuotos 
Lietuvos marionetinę vyriausy
bę?

Nurodykite kitą lietuvių išeivi
jos tuo reikalu kompetetingą ins
tituciją. Ja gali būti nebent tik 
PLB Seimas.

Gaila, kad nepriklausomos Lie
tuvos metu mūsą istorikams ne
pavyko autoritetingai nustatyti 
Lietuvos valstybės Įsikūrimo da
tos. Tada gal ir nebuvo degančio 
reikalo. Bet visai kas kita išeivi
joje. Čia gi esame ketvirtadalis 
tautos. Mes esame pasaulio vi
suomenės akivaizdoje. Ir matome 
kad nepakanka vien "rimtąistori
ką" neabejojimu Lietuvos valsty
bės senumu. Reikia, kad ir kul
tūringoji pasaulio visuomenė tai 
žinotų. Ar ji žino? Kaip ji gali 
žinoti, kad net pasaulinėse enci
klopedijose miglotai apie Lietuvą 
parašyta arba Lietuva rodoma 
Lenkijos šešėlyje? O ką kalbėti 

Ar dalyvausite DIRVOS auksinės 
sukakties MINĖJIME-BALIUJE Toronte?

Laikas jau dabar rezervuotis vietą.
Minėjimas įvyks š. m. balalandžio 23 d., Toronte, Lietu

vių Namų didžiojoje salėje (Dundas-Ossington gt. kampas). 
Pradžia 7 Vai.

Vietų rezervacijos reikalu kreiptis į Lietuvių Namų admi
nistratorių. Telefonas 531-5414.

v

apie anglosaksų istorijos mokslo 
vadovėlius.

Artėja 1968 metai. Rengiamės 
minėti Lietuvos atkūrimo 50 me
tų sukaktĮ. Ar ir tada mes kalbė
sime apie nevienodas Lietuvos 
valstybės Įsikūrimo datas?

Mūsų istorikai turėtų susitarti 
dėl Lietuvos valstybės Įsikūrimo 
datos bent iki 1968 metų. Jeigu 
negalima nieko "apčiuopiamo" 
rasti priešmindauginės Lietuvos 
istorijoj, tenkinkimės tik min- 
daugine Lietuva. Bet nepalikime 
tarp dangaus ir žemės.

Ed. Karnėnas 
CIeveland

ARGI JIE IŠTIKRŲJU TIK
STERILIŠKAI MUISTOSI?...

Bronys Raila "Lyg ir būtą vil
ties" akimirkoje rašo:

"Panašiom nuotaikom, bent žo
džiais vėliau ėmė apsikrėsti ir 
ateitininkai, ir neolituanai ir var
pininkai, ir net skautai -- gra
žus ir seniausias mūsų akade
minės jaunuomenės pluoštas, ku
ris, pasibaigus normaliems skau
tavimo metams, paskui kažkaip 
pasimeta ir labai steriliškai dar 
muistosi žemyno ir jūrą žaidy- 
muose su kaklaraiščiais ir trum
pom kelnaitėm."

Kodėl jis šiame straipsnyje 
suniekino skautą vadovus, be 
straipsnio autoriaus kas-gi ki
tas gali duoti teisingą atsaky
mą.

Anksčiau galvodamas, kad 
Bronys Raila (nors nežinau ar 
jis turėjo laimės praktiškai pa
žinti skautišką gyvenimą) gal su
tiktą akimirkose parašyti apie 
skautą organizaciją, buvau jam 
tuo reikalu parašęs laišką, ku
ris, deja, neišsiąstas ir dabar 
tebeguli rašomajame stalčiuje. 
Vėliau, tariausi, asmeniškai su
sitikti, bet, susitikome ir — 
nesikalbėjome.

Bronys Raila šiame straips
nyje, užsiminęs skautus, rašo: 
..."pasibaigus normaliems skau
tavimo metams..." Tokio termi
nuoto laiko skautą organizacijo
je nėra, nes išlaikęs jaun. skau
to ir skauto patyrimo laipsnius, 
jis normaliai turėtą jungtis Į 
skautą vyčią eiles arba pasilik
ti vadovu iki gražaus gyvenimo 
galo. Akademikas skautas, Įsi
jungęs Į filisterią eiles, amžiu
mi taip pat nesiriboja, nes jis 
natūraliai Įsijungia Į vadovą ei
les. Belieka tik spėlioti, kad 
Bronys Raila normalius skauta- 
vimu metus laiko tuos, kada jau
nuolis bei jaunuolė, sakykime, 
sulaukę 18-19 metą, nebenorėdami 
arba nesugebėdami Įsijungti Į 
vyresnią skaučią, skautą vyčią, 
jūrą bfldžią ar vadovą eiles, pa
sitraukia iš ją eilią ir pereina 

— Jis labai jautrus...

DIRVOS 50 METŲ
SUKAKČIAI PAMINĖTI KOMITETAS 

TORONTE

Į kitas organizacijas. Skautų są
junga, nemanau, tuo džiaugiasi. 
Nors jie pasitraukia iš jų eilių, 
bet jie Įsijungia Į kitas lietuviš
kas organizacijas. Ir skautai tuo 
labai didžiuojasi.

"...Daug pašauktųjų, bet maža 
pateptųjų...", nes vadovais ar ak
tyviais vyresniais skautais pa
silieka tie, kurie teigiamai Įver
tina skautybę, joje mato vieną 
iš lietuvybės stiprybės stulpų 
ir nori talkinti jaunimo veiklai.

Tad pagal BronĮ Railą, jei tu
rėtume tik taip vadinamus norma
lius skautavimo metus, tad kas 
jiems vadovautų,jei nebūtų nenor
malių, kurie anot autoriaus, pas
kui kažkaip pasimeta ir labai 
steriliškai dar muistosi žemy
no ir jūrų žaidimuose su kak
laraiščiais ir trumpom kelnai
tėm...

Man atrodo, kad ne skautų va
dovai pasimeta, bet Bronys Rai
la pasimetė žodžiuose, neišgy
venęs ir nesupratęs skautybės 
principą.

Eilės metų surinkti statisti
niai duomenys aiškiai rodo, kad 
Į studentų organizacijas 91%atei- 
na tą, kurie vaikystėje priklau
sė ateitininką bei skautą orga
nizacijoms.

Tad ar verta buvo Railai saky
ti apie skautų vadovus, kad jie 
labai steriliškai dar muistosi...

Argi išviso jau skautą vadovą 
veikla yra steriliška?... Juk ste- 
riliškas daiktas ar medžiaga yra 
tokia, kuri prie tam tikros labai 
aukštos temperatūros, specialią 
chemikalą pagalba yra tobulai 
iššvarinama, pasilieka be jokią 
bakteriją; tas daiktas vėliau Įde
damas į sterilišką medžiagą. Da
bar, būdamas ligoninėje jau 
penktą savaitę, kaip tik vakar spe
cialiai ėjau pažiūrėti tos steri
lizacijos aparatūros. Sakau, pa
žiūrėsiu, kur Bronys Raila nori 
visus skautą vadovus sukišti. Ir 
pamatęs išsigandau! Į ten užda
ryta gyvybė nebeišeina lauk su 
gyvybės ženklu.

Tad kodėl Bronys Raila suma
nė visus skautą vadovus sunai
kinti, atseit, padaryti steri
liais?...

O kad dar daugiau pasijuokus, 
jis savo straipsnyje pridėjo, jog 
skautu vadovai steriliškai muis
tosi. Žodis muistyti reiškia ki
loti galvą, neramiai stovėti, gin
tis nuo vabzdžių mosuojant gal
vą: arklys muistosi; pasimuis
tė žirgas galvelę, išlaužė uosio 
tvorelę; gintis, spirti.

Tad va, kaip tas mano mėgia
mas kolumnistas Bronys Raila 
Įsivaizduoja skautą vadovus. O 
aš dar rengiaus paprašyti jo 
parašyti apie skautus. Kaip ge
rai, kai kada laiškai užsiguli 
stalčiuje.

Vytautas Kasniūnas 
Chicago, III.
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

SIEGFRIED IMMERSELBE
Tad — kas daryti? "Čto dielat?" 

— kaip dar praėjusiame šimt
metyje mėgdavo klausti rūsy 
maištininkai.

Metai po mėty, vis dažniau ir 
dažniau girdėti siūlymai panau
doti stebuklingą atjauninimo vais
tą -- "įtraukti jaunimą". Aplamai 
mūšy mintys daugiausia ir sukasi 
apie "traukimo" procesus. Rezo
liucijų Komitetas siūlo "ištrauk
ti" sovietų kariuomenę ir kom
partiją iš Lietuvos, o visi kiti už
sienyje siūlo "įtraukti" jaunimą į 
Lietuvos laisvinimo organus.

Kaip atrodo, tas "įtraukimas" 
Nėra žymiai sėkmingesnis už "iš
traukimą". Jis niekad ir nebus 
sėkmingesnis, kol kitokiose sąly
gose išaugusi jaunuomenė bus 
bandoma fiziškai ir beveik smur
tu įtraukti į savo laiką atgyvenu
sių politinių fikcijų žaidimą.

Kas galėtų išaiškinti jaunimui, 
kodėl Vlike dabar yra dvi Darbo 
Federacijos ir kuo jos skiriasi? 
Ir kodėl dvi tokios partijos būti
nai reikalingos? Kodėl ir kokių 
kitoniškų idealų siekia dvi skir
tingos partijos: Ūkininkų Partija 
ir Ūkininkų Sąjunga? Ką vis dar 
vienija Vienybės Sąjūdis? Kada 
reikia įsijungti į Didžiosios Lie
tuvos, kada į Mažosios Lietuvos, 
kada į Vilniaus krašto ir kada į 
dzūkų ir žemaičių sąjūdžius? Kuo 

ŽIEMA PRAEINA - 
VASARA ATEINA!

Mieli tautiečiai, dabar pats laikas aprūpinti Jū
sų giminaičius Lietuvoje vasarine apranga. Kad 
jums nereikėtų sukti galvos kombinuojant, kas siųsti- 
na, mes čia sudarėme kelis specialius siuntinius, ku
riuose yra visa tai kas vertinga, reikalinga, naudin
ga, gražu it vienkart džiugu gauti.
I. LAUMĖS JUOSTA

Susegamas vilnonis mot. arba vyr. nertinis; 
Vyr. arba mot. nailoninės kojinės; Viln. angliška 
medž. vyr. arba mot. kostiumui — 3M* jardo; Itališ
kas nepermatomas gražių raštų nailonas suknelei — 
4'jardai; Vyr. arba mot. batukai; Itališkas vyr. arba 
mot. nailoninis lietpaltis; Vyr. arba mot. lietsargis; 
Perlų karoliai arba šilk, kaklaraištis; vyr. arba mot. 
baltinių pora; ir vasarinė bliuskutė arba vyr. marš
kiniai.

Kaina tik $89.50 su pasiuntimu ir muitu.
II. KASTYTIS

Viln. angliškam vyr. košt, medžiaga Boston ar
ba herringbone 3% jd.; Vyr. nailoniniai išeiginiai 
marškiniai; Vyr. pusbačiai; Vyr. Ital. nailoninis liet
paltis; Vyr. prie kostiumo pritaikintas kaklaraištis; 
Vyr. nesusidevinčios kojinės; 6 gražios nosinės; ir 
Byro amžinas pieštukas.

Kaina tik $69.50 su pasiuntimu ir muitu.
III. JŪRATĖ

Mot. kostiumui arba vasariniam paltui 3 j. vil
nonės angį. medž.; Itališko nepermatomo puikaus 
nailono suknelei — 4 j.; Vilnonis nertinukas be ran
kovių ; balti arba lakuoti batukai; švelnaus nailono 
kelnaitės ir apatinukas su pagražinimais; 2 poros 
nailono kojinių; Itališkas mot. nailoninis lietpaltis; 
dailus rankinukas ir šilkinė skarel ė.

Kaina tik $69.50 su pasiuntimu ir muitu.
Jungtinis Kastyčio ir Jūratės siuntinys kainuo

ja tik 130 dol., nes susitaupo 9 dol. pasiuntimo iš
laidų.

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio 
pasisekimo turėjusieji siuntiniai: V-3 — lO'/o jardo 
angį. medž. trims kostiumams už 55 dol.; P-3 — 9 j. 
trims paltams viln. angį, medžiagos už 60 dol.; N-4 
— 16 jardų nepermatomo nailono gražiausių raštų 4 
suknelėms už 45 dol.; ir M-13 vertingas aukšto kalo- 
riteto maisto siuntinys 22 lbs. už 30 dol.

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti 
pageidaujamų dovanų iš mūsų katalogų arba Jūsų 
pačių nupirktų prekių. Jūsų pačių siuntinius ekspe- 
dijuojame iš Londono tik už 12 dolerių, plius fakti- 
nos Sovietinio muito išlaidos. Tokius siuntinius ga
lite mums siųsti žemiau nurodytu adresu pažymė
dami mūsų tranizitinio sandėlio ženklą:

B. O. 11690/64.
BALTIC STORES LTD.
421 Hackney Rd. 
London, E. 2. 
Great Britain.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garan
tuotas ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas per 
3-4 savaites. Visos siuntos registruotos ir apdraus
tos.
Atstovai: L. Venckus, 7030 Talman Avė., Chicago, 

III., tel. 436-0494; Gaiva, 3570 W. Vemor, 
Detroit, Mich.; ir A. Kusinskis, 124 Park 
St., Sudbury, Ont., Canada.

frontininkai skiriasi nuo krikde
mų bloko? Kur santarvininkai eina 
ant peilių su liaudininkais ir tau
tininkais? Kuo esmiškai skiriasi 
socialdemokratų, krikščionių de
mokratų ir tautininkų pažiūros į 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymą? ...

O, be galo skiriasi! -- išrodi- 
nės partiečiai politikai ir ideolo
gai. O, partijos, sąjūdžiai ir gru
pės -- labai skirtingos, turi spe
cifinius tikslus, kiekviena per 
savo dūdą kitaip trimituoja lais
vės idealus ...

Kam mes teoriškai ir praktiš
kai palaikom ir stiprinant šį vai
kišką žaidimą? Kaip matėme iš 
eilės pavyzdžių ir net paties Vii- 
ko narių liudijimų, žaidimas bu
vusiom partijom realybe nesire
mia, nebėra patrauklus, nei jau
nesniems įdomus. Kadangi vienos 
"lietuvių partijos"įsteigti negalė
sim (nes tada reikėtų jon priimti 
Paleckį su Sniečkum ir Bimbą su 
Mizara), tai kodėl negalėtume ko 
gero grupuotis apie dvejetą ideo
loginių blokų su įvairiais jų niuan
sais ir išsišakojimais?

Toks sveikesnis visuomeninės 
ir politinės sąrangos posūkis se
nai reikalingas. Okupacijos prad

žioje ar tuojau po karo jis galėjo 
atrodyti nepopuliarus ir psicholo
giškai per staigus. Bet 20 metų 
praėjus ir visoms sąlygoms iš
ryškėjus, kiekvienas blaisvesnis 
lietuvis, rodos, jau galėtų supras
ti, kad mes nebeturėtume užsii
minėti senienomis ir žaidimais, 
kurie prieš karą per maždaugtokį 
pat laikotarpį, pvz., rusų monar- 
chistinę ir demokratinę emigra
ciją privedė prie bankroto.

Rūpestį mums turėtų kelti ne 
tiek mūsų politinių organizacijų 
narių ir vadovybės fizinis paseni- 
mas, net ir ne jaunimo "pritrau
kimas" į vadovaujančius organus. 
Tikroji problema yra -- visos 
mūsų politinės struktūros pase- 
nimas, metodų ir "kovinio arse - 
nalo" nusidėvėjimas, pagaliau ir 
ypač mūsų "laisvinimo sampra
tos" filosofijos išsisėmimas, ne
realumas, protarpiais net klai
dingumas.

Jei tos nelemtos aplinkybės, 
sustingę prietarai, vienas, kitas 
jau aiškiai žalingas dėsnis ir už
sikirtimais persunkta psichologi
ja pavyktų pašalinti, gal tada ir 
pamažėtų sunkumai surasti bend
rą kalbą su jaunesnėm generaci
jom, kiek jas dar jaudina tautinės 
idėjos ir lietuvių tautos laisvė.

Ligi šiol mes dejuojam ir ra
ginant jaunimą "įsijungti į laisvi
nimo kovą", kartu brėžte pabrėž
dami, kad kovotojai savo mūšius 
turės derinti su Vliku, kadangi 
jam vienam priklauso teisė būti 
vyriausiu Lietuvos išlaisvinimo 
vadu. Praktiškai Vlikas gali (jei 
iš viso gali, nes praeityje ne vi
sada galėjo) vadovauti tik jo sam
būryje esančiom politinėm parti
jom, kurios toli gražu nėra visa 
mūsų gyvoji visuomenė. Nematyti 
aiškesnių vilčių, kad jaunoji karta 
reikštų norą glaustis į tas parti
jas. Tai kaip ją galima tokiu keliu 
"įtraukti"?

Tad pradedam gal ne iš to galo, 
ir vaisių nėra, ir jaunoji karta ne 
artėja, bet tolsta. "Vadovavimas 
kovai", skelbimasis vyriausiu, 
nepaklusniųjų diskriminavimas, 
tariamasis "visų apjungimas" 
lieka ilgainiui tik itin skysta teo
rija, dažniausia nieko nebepa
veikiami retorika, -- labai šventa 
ir stipri tol, kol neprašneka "be
dieviai" ir kol nepapučia šviežes- 
nis vėjas.

Daugelio pastebėta, kad išeivija 
bei įvairaus tipo emigrantai 
dažniausia būna labai konserva
tyvūs, — jeigu konservatyvumo 
vienas iš bruožų yra sustingimas, 
noras savo būdą ir idėjas atkak
liai laikyti sustingimo būsenoje. 
Psichologiniais konservatoriais 
tampa ir daugelis bėglių revo- 
liucininkų, kada ir jie užsikerta 
savo revoliucingume.

Prieškarinių ir pokarinių lietu
viškų emigracijų politinė bei idė
jinė istorija dar neparašyta, tad 
nėra kaip pasinaudoti šaltų auto
ritetų šaltiniais. Antrojoje jau 
dviejų dešimtmečių emigracijoje 
gyvename mes, ir galime remtis 
tik savais, gal dar labai subjekty
viais stebėjimais.

Man atrodo, kad žymesnių poli
tinės minties ir idėjų perversmų 
mūsų vėliausioji emigracija ne
pergyveno. Dar neįvyko nei aš
tresnių lūžių, nei sūkuriavimų, 
nei aliarmų. Daugumas pasiliko 
maždaug tokie pat, kaip 1944 me
tais, ir sustojo, apsikasę savo pi
lyse. Tai mums atrodo labai stip
ru ir gražu...

Buvo galima pastebėti vos tik 
porą kiek ryškėlesnių atvejų, ir 
tai netrukus po karo, kur buvo už
simota paieškoti "kai ko naujo".

Pirmuoju reiškiniu galėtume 
laikyti Akademinio Šviesos Sam
būrio įsisteigimą Vokietijoje 1946 
metais. Jo demokratinė, liberali
nė, humanistinė ideologija, aišku, 
nebuvo jokia naujiena, "šis tas 
nauja" tačiau buvo jaunimo rezis
tencinėje dvasioje, kurią veikė iš 
tėvynės atsiskalaujančios parti
zaninio laisvės karo ir kraujo pu
tos, -- ir taip pat dar neryškiose 
pastangose, geriau sakant, svajo
jimuose sutelkti tautinį, liberali
nį ir net socialistinį jaunimą į 
vieną politinį bei kultūrinį orga
nizmą.

Kiek konkrečiau kai kuriuos iš 
tų polinkių vėliau mėgino ryškinti 
Liet. Rezistencinė Santarvė bei 
Amerikoje įsikūrusi studentų San-

PRADINIAI ŠIA ŽINGSNIAI
Nors Susivienijimas dar 

nėra išleidęs tinkamai ap
dorotos savo 89 metų gyva
vimo istorijos, tačiau nema
ža, kiek buvo Įmanoma su
rankioti, Įvairių datų, asme
nų ir žygių, dažnai su rim
tais kriterijais ir bešališ
kais aiškinimais, randame 
plačiame kronikos pobūdžio 
darbe, kruopščiai Tamo
šiaus Ąstramsko atliktame 
ir 1916 metais išleistame su 
apsčiais priedais.

Iš pat pradžios, nuo 1886 
metų, pačius SLA sudėties 
pagrindus sudarydavo ne 
tiek pavieniai nariai, kiek 
organizacijų atstovai. Tad 
ir seimuose reikia kiek ki

tara, vėliau virtusi maždaug filis 
terių Santara. Bet sustingimo ir 
konservatyvumo mūrai nebuvo 
pralaužti, sąjūdžių politiniai už- 
si mojimą i dėl tarptautinio ir ypač 
tautinio smaugimo turėjo uždusti 
ar bent pridusti. Tačiau vis dar 
abejočiau, kad šie sveiki siekiai 
neturėtų prasmingos ateities.

Antras reiškinys tuo pat metu 
buvo pastebėtas iš prigimties kon
servatyviame krikščionių de- 
dokratų bloke, iš kurio nebeįdo
mių konvulsijų išsiskyrė vad. 
frontininkai. Jie ėmė kelti iŠ es
mės sveiką ir ypač anglosaksų 
kraštuose suprantamą "nepasau- 
lėžiūrinės politikos" gairę, ta
čiau, kaip atrodo, mūsų "pasaulė- 
žiūriškai" palinkusios mąstyti 
visuomenės tuo dar neįtikino.

O išstodami iš Vliko, jie paskel
bė savo pasiryžimą "politiką pa
kelti į moralės lygmenį". Moralė 
— brangi vertybė, gera naujiena 
politikos spekuliantams, ir tai iš 
dalies būtų lyg ir kultūrinis as
pektas. Deja, visiems buvo per
daug aišku, kad šis geras dėsnis 
buvo prisimintas ne tiek dėl jo pa - 
ties kilnumo, kiek dėl karčių 
patyrimų savo bloko intrigų vora
tinklyje. Mat, pasirodė, jog viena 
lietuviška patarlė nėra be išim
ties: vistik kai kada varnas juod
varniui kerta akį... 

Šiaipjau į Vakarus prieš karus 
ir po karų patekusių lietuvių poli
tiniuose sąjūdžiuose ir galvoji
muose didesnių naujienų nepaste
bėti, ir drauge su E. M. Remarąue 
būtų galima pasakyti -- "Vakarų 
fronte nieko naujo". Naujų apsi
sprendimų; pasikeitimų laiko tėk
mėje, radikalių politinės minties 
ir reorganizacijos perversmų 
atžvilgiu, -- kone per ištisus du 
dešimtmečiu buvo tuštuma, be
veik dykuma, vos vos Šen ten 
stypsant yucca medeliui ar kokiai 
nuo sausros parudavusiai palmi- 
kei sučežant nesuprantama kalba.

Ir kai saulei leidžiantis, pasi
girsta aimanos, bandymai "į- 
traukti jaunimą" ir tuo patiems 
atsijauninti, man tai primena ge
riausio Igno Šeiniaus satyrinio 
romano herojų Siegfriedą Immer- 
selbę. Kaip jis sendamas bebando 
atsijauninti, kaip besiekia susi
grąžinti laimės ir aistrų intensy
vumą, kokių hormonų įsišvirkš- 
Čia, -- vistiek lieka tas pats lau- 
žas, dar daugiau sukempėjęs ir 
dar labiau aiškus senas žydas.

šiuo metu tačiau lyg pradeda 
vėl augti kažkoks nerimas. Vėl 
dažniau pasigirsta nekonvenciona- 
lių minčių, murmėjimų, separati- 
nių žygių. Atsigaivelėja kairėj bei 
dešinėj ir jaunoji karta, kuri ne tik 
užaugo, bet jau baigia ir perbręsti..

taip vertinti delegatus. Jų 
skaičiams restauruoti pa
imkime, kad ir ne ištisai, o 
bent tarpais, duomenių iki 
1910 metų. Pirmame seime 
dalyvavo 11 delegatų, 5-me
— 10, 10-me — 28, 15-me
— 47, 20-me — 78 ir 25-me
— 127. Tam tikrų svyravi
mų tiek delegatų, tiek ben
druose visų narių skaičiuo
se būta dėl daugelio prie
žasčių. Bet kartais nė neuž
fiksuota. Pavyzdžiui, 3-me 
seime tepaminėta delegatų 
„nemažas skaitlius” ir tik 
vėliau paaiškėjo, kad — 
„apie 10”. Argi čia sunku 
susekti tikslumas? Rodos, 
pirštų užtektų. Be to, kai 
kurie delegatai negalėdavo 
dalyvauti seimuose nuo pra
džios iki galo, nes ne vi
siems seimų darbams pa
kakdavo vienos ar dviejų 
dienų. Buvo net tokių sei
mų, kurie tęsdavosi po 6-tą 
dienų, k. a. 25-tas 1910 me
tais ir 28-tas 1919 m. Kon
krečių žinių apie delegatų 
dalyvavimo seime laiką irgi 
kartais trūksta: štai 23-me 
seime tiktai pasakyta, jog 
dalyvavo ”104 delegatai ne 
visas dienas”. Tiesa, mūsų 
laikais pasitaiko irgi tokių 
„neištvermingų” delegatų. 
Vis dėlto galime būti paten
kinti tuo, kad 25-me seime 
bendras delegatų skaičius 
jau bemaž siekia dabarti
nius tokius skaičius.

Visų narių skaičiams pa
vaizduoti pasinaud o k i m e 
taip pat bent kai kuriomis 
seimuose patiektomis žinio
mis. štai jos: 3-čio seimo 
metu buvo 390 narių ir 7 
draugijos, 9-to — 1.173 na
riai, po 16-jo seimo, susky- 
lus Susivienijimui Į dvi or
ganizacijas, — 616 narių, 
18-t.o seimo metu — 3.138, 
21-mo — 6.112, 24-to — 
10.485. Dabar atrodo, kad 
organizatoriams bei na
riams energingai veikiant 
ir dažniems vajams propa
gandą sėkmingai- plečiant, 
narių skaičius netrukus žy
miai padidės. Suprantama, 
kad šitokius narių skaičius 
sudaro ne vien suaugę, bet 
ir vaikai. Kuopų gi sudėty
je iki 9-jo seimo niekur ne
peržengta per 100 narių. 
Podraug ir konstitucija ki
tais atvejais varžė ir pro
tarpiais tekdavo prisiminti, 
kad „tverti tame pačiame 
naują kuopą šalę senos Su
sivienijimo konstitu c i j o s 
buvo uždrausta”. Kuopų 
gausėjimas atrodo šitaip:
11-me seime konstatuota 
34 kuopos ir draugijos, 17- 
me — 59 kuopos ir draugi
jos, 20-me — 103 kuopos, 
23-me — 183, 24-me — 226 
ir 1915 metais paskelbtuo
ju sąrašu — 252.

Seimų protokolų lygiai 
kaip ir susirašinėjimų ran- 
kiojimas, tikrinimas ir ga
lutinis tvarkymas buvo la
bai apleistas. Keletas seimų 
buvo tuo susirūpinę, bet 
tiktai 15-me seime pavyko 
pradėti sistemišką rimtesnį 
protokolų bei svarbesniųjų 
veiklos faktų dokumentavi
mą ir redagavimą istorijos 

tikslais. Deja, nuo 16-jo 
seimo šis darbas vėl pakri
ko. Ir tiktai 21-sis seimas 
paskyrė konkursą, jei ne 
istorijos, tai bent kronikos 
rinkiniui sudaryti.

Šiandien kartkarčiais gir
dime, kad seimus būtų pa
togiau šaukti ne vasaros 
metu ir taikinti prie savai
tės baigos. Tai buvo dauge
riopai. kaitaliojama. Kalbė
ta 15-me, 18-me, 21-me ir 
22-me seimuose. Tuo tarpu 
naujojoje, galiojančioje nuo 
1957-jų metų, konstitucijoj 
nustatyta: „Susivienijimo 
Seimas Įvyksta kas antri 
metai, praėjusio Seimo nu
statytoje vietoje, gegužės, 
birželio ar liepos mėnesį”. 
Taipgi jau ištisą metų eilę 
seimai pradedama pirma
dieniais. Vadinasi tegalimas 
vienintelis patarimas — de
legatams derinti savo atos
togų dalį prie seimo.

Susivienijimui po truputį 
turtėjant, 24-sis seimas nu
tarė, ir kiek vėliau, 1910 m. 
balandžio 15 d. Centro val
dyba drauge su specialia 
komisija nupirko už $31,000 
namą, 307-30 vakarų gatvė
je, New Yorke. Prezidentas
M. J. Damijonaitis plačiame 
savo pranešime nariams 
aiškina: ”.. . namas nupirk
tas ne lietuvių apgyventoje 
apygardoj ir ne dėl visuo
meniškos naudos, bet vie
toje, kuri nenupuls — neiš
eis iš kainos įmokėtos, taip 
kad už keliolikos metų bus 
galima ant jos Susivieniji
mui uždirbti kelioliką tūks
tančių dolerių”... Ir šian
dien tame name veikia visa 
Pildomosios tarybos įstaiga, 
Tėvynė ir naudojama gyve
namieji butai.

Ne mažiau svarbu ir įdo
mu būtų žvilgtelėti ir į ano 
meto narių vidinę būseną, 
nuotaikas, sveikatą, mora
lę ir kt. Maža tėra žinių, 
bet kai ką pasako vienas iš 
1915-jų metų narių, „pagal 
amžių”, sąrašų. Parinkime 
keletą pozicijų: 40 metų 
amžiaus 214 narių, 50 m. 
a. — 69, 60 — 8, 70 — ir 
nuo 70 iki 75 metų — 1. 
Šiandieną tokie pažymiai' 
daug geriau atrodo. Kitokį 
vaizdą gauname iš trumpo, 
bet ryškaus centrinės dak
tarės — kvotėjos J. Baltru
šaitienės 1914 m. raporto. 
Per apytikriai dvejetą me
tų peržiūrėta 3.515 aplika
cijų; vyrų — 2.900, moterų 
525; iš 23 valstybių ir vie
nas iš Rusijos. Iš daktarės 
patyrimo padarytos šitokios 
pastabos: „aplikantų vidu
tinis amžius — 30 metų; 
mūsų paprasčiausie vardai 
— Juozas, Jonas, Antanas; 
blaivininkų gali būti apie 
1C, vienas ant 100 aplikan
tų ; kriaučių sveikata yra 
blogiausia; abelnai, ant vi
sų sveikatos yra atsiliepęs 
nuolatinis naudojimas alko
holio; labai didelis nuošim
tis aplikantų nemoka pasi
rašyti savo pavardės”, čia 
tikrai daug pasakyta. Verta 
susimąstyti.

Vladas Braziulis

Skaityk ir platink
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VYTAUTO RAULO
paroda Clevelande

1966 m. balandžio 15 d.

šalta saulė

Moteris

įlankos paukštis

BūtybėV. Ratas V. Raulas

V. Ratas

Būtybė I

Mokslininkas

galerijose, susilaukęs kriti
kų gražių atsiliepimų.

Šioje parodoje žiūrovas 
turės progos pamatyti dar
bus kaip Hero ar Mimi, 
kurie yra dar Lietuvoj su
formuoto stiliaus ataidžiai 
ir naujus darbus, kur V. 
Ratas persiorientuoja į ab
strakcijas, žaibišku posū
kiu ir žaibiškesniu impro
vizaciniu būdu paneigdamas 
tradicinį kelią.

Parodoje yra išstatyta 50 
originalių juoda-balta ir 
spalvotos grafikos kūrinių.

VACLOVO RATO ir

Šį sekmadienį, balandžio 
17 d. Clevelande Gallery In- 
tęrnational patalpose atida
roma dailininko Vaclovo 
Rato ir skulptoriaus Vytau
to Raulo kūrinių paroda.

Dailininkas Vaclovas Ra
tas, kuris šiuo metu gyve
na Australijoje, savo grafi
kos kūrinius Clevelande ro
do pirmą kartą, tad šia pro
ga trumpai supažindinsim 
su jo gyvenimu ir atliktais 
darbais.

Vaclovas Ratas gimė 
1910 m. vasario 25 d. Palie
pio km. Seinų apskr. Kilme 
dzūkas, bet augęs Žemaiti
joje. Gimnaziją baigė Kau
ne, lygiagrečiai lankydamas 
ir Meno Mokyklą, kurią 
baigė 1935 m. Vėliau studi
jas gilino Venecijoje, Flo
rencijoje ir Romoje. 1937- 
1944 m. laikotarpyje V. Ra

tas buvo M. K. Čiurlionio 
Galerijos ir Vytauto Didžio
jo Muziejaus Kaune meno 
konservatoriumi.

V. Ratas nuo pat pradžios 
pasireiškė kaip grynasis 
grafikas, medžio ir lino kū
rėjas. Jis kūrė daugiausiai 
laisvas kompozicijas ir kny
gų iliustracijas. Tokio po
būdžio kūriniais V. Ratas 
dalyvavo dešimtyje meno 
parodų Lietuvoje, o taip pat 
ir užsienyje. 1937 m. pasau
linėj parodoj Paryžiuje už 
savo raižinius „Jūratė ir 
Kastytis’’ buvo apdovano
tas garbės diplomu.

Tremtyje atsidūręs jis 
gyvai reiškėsi ne tik indivi
dualinėje kūryboje, bet ir 
menininkų organizaciniame 
gyvenime. O nuvykęs Aus
tralijon aktyviai dalyvauja 
Australijos Lietuviu Bend

ruomenės veikloje, yra Kul
tūros Tarybos dailės sekci
jos vadovas. Ratas taip pat 
priklauso australų daili
ninkų organizacijoms, yra 
Australijos Contemporary 
Art Society narys ir laimė
jęs eilę premijų už savo kū
rinius. šiais metais Wa- 
shingtonę orgąnizuojamon 
Australijos grafikų paro- 
don atrinkti du jo darbai.

V. Ratas iki šiol nesirišo 
su kuria nors vienašališka 
meno srove, bet sugebėjo iš 
kiekvienos srovės atrinkti 
kas jam atrodė naudinga. 
Savo ankstyvesnėse kompo
zicijose jis mėgo ypač vaiz
duoti jūrą ir Nemuną. Tra
giškąjį gyvenimą vaizduo
damas jis moka įpinti ir 
optimistinį pradą. Meno 
kritikai, Įvertindami V. Ra
to kūrinius, iškelia jo ta
lentingumą, origina 1 u m ą, 
savarankumą kompozicijo
se, lengvumą ir elegantiš
kumą. Sako, kad jo kompo
zicijose aiškiai atsispindi 
palinkimas į simbolizmą, 
misticizmą bei fantastišku
mą.

V. Rato kūrinių yra įsi- 
gyję eilė muziejų ir galeri
jų. Australijoje jo kūrinius 
turi įsigyjusi Pertho vals
tybinė galerija ir NSW val
stybinė galerija Sydnėjuje.

Paskutiniais metais V. 
Ratas ypač labai aktyviai 
reiškiasi kūrybiniame gy
venime. Australijoje turė- 

Mėlynoji šviesa jo eilę parodų didžiosiose

Paukštis

Vytautas Raulaš, cleve- 
landiečiams gerai pažįsta
mas skulptorius, šiuo metu 
laikinai gyvenąs New Yor
ke, kur dirba V. K. Jonyno 
ir Shephard meno studijo
je, šioje parodoje išstato 
keliolika naujausių
skulptūrų. (k)

Kalinys
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GRAŽUS 'LAIŠKAI LIETUVIAMS’ VAKARAS

Tėvų Jėzuitų leidžiamas ir re
daguojamas religinės ir tautinės 
kultūros žurnalas Laiškai Lie
tuviams jaus Šešioliktuosius me
tus sėkmingai varo dideli šioj 
srity barą. Ir kasmet didina ir 
plečia darbo apimtį, talkindami 
naujas pajėgas bei plėsdami ke
liamus uždavinius. Kiekvienais 
pastaraisiais metais Laiškai Lie
tuviams skelbia parinktąją tema 
rašinio konkursą. 1965 m. kon
kursiniai rašiniai įvertinti jury 
komisijos, sudarytos iš toron- 
tiečių: S. Kairys, A. Prakapas 
OFM, L. Imbrasienė, A. Bušins- 
kaitė ir V. Tamulaitis. Komi
sija vienbalsiai pirmąją premi
ją suaugusiųjų grupėje paskyrė 
Marijai Jurgitai (Saulaitytei) iš 
Put namo, Conn. Jaunimo grupė
je premijuoti rašinių autoriai: 
Rūta Rastonytė, Put na m, Conn. 
gimn. moksleivė, I-ji premija, 
Aušra Gylytė, Chicago, III. (pa
žymėtina, kad Aušra buvo pre
mijuota ir 1964 m. LL rašinio 
konkurse), II-ji prem.; Viktori
ja Jurgaitytė, Putnam, Conn. 
gimn. moksleivė ,111 prem. ir 
ketvirtoji premija --MečysLan
das, Vasario 16 gimnazijos moks
leivis. Premijuotų rašinių auto
riams pagerbti ir jiems premijas 
įteikti Laiškų Lietuviams leidė- 

■ jai surengė gražųir turiningą va
karą-koncertą Jaunimo Namuo
se, Chicagoje. Vakaro programą 
atidarė trumpu žodžiu LL vyr. 
red. Kęstutis Trimakas SJ ir

cialistų teigimu, tarpais esą bu
vęs jaučiams nepakankamas 
akompanuotojo su solistu darnu
mas. Ach, tie toliai ir nuolatinis 
laiko trukumas, atrodo, kliudė 
daugiau abiems kartu padirbėti. 
Bendrai tenka džiaugtis jaunojo

talkinamas red. B. Bulotaitės 
paskelbė auditorijai rašinio įver
tinimą, o taip pat pristatė audi
torijoje buvusius premijų laimė
tojus. Dėkodama už didelį dė
mesį jaunimui, premijuotųjųvar- 
du kalbėjo Aušra Gylytė.

Antrąją meninę programos da- • muziko M. Motekaičio talentu ir 
lį atliko solistas lyrinis tenoras 
Antanas Pavasaris. Pradžiai — 
lietuviai kompozitoriai: B. Bu- 
driūnas-Mieguželio noriu, Ty
kiai, tykiai ir Mano protėvių že
mė, M. Petrauskas - Kam šė
rei žirgelį, Tallat Kelpša - Ne 
margi sakalėliai, J. Gruodis - 
Op, op! Toliau - svetimi: A. 
Lara - Granada, A. Rubinstein 
— Romansas ir S. Gasteldon - 
Užginta daina. Publikai gau
siais plojimais reikalaujant, so
listas dar padainavo iš Cileos 
melodramos Arlesiano. Paskuti
nėj daly -- operų arijos: G. 
Bizet — Perlų žvejoto jai ir Car- 
men, P. Tchaikovsky - Euge
nijus Oneginas, G. Donizetti - 
Meilės eleksyras. Bisui -- G. 
Verdi -- Rigoletto.

Malonus ir užtikrintas laiky
masis scenoje, lengvas balso val
dymas ir gera kūrinių interpre
tacija iš pat pradžių surišo pu
bliką su solistu. Ir tas ryšys 
programą tęsiant tolydžio au
go. Solistui artėjant į koncerto 
pabaigą, po kiekvienos dainos 
ar arijos, auditorija kėlė ploji
mų audras. Solistui akompana
vo Manigirdas Motekaitis. Spe-

išsimokslinimu, pajėgiančiudar- 
niai talkinti ir sunkesnius kuri 
nius išpildantiems.

Po koncerto publika žemuti' 
nėję Jaunimo Namų salėje turė 
jo progos pasivaišinti ir pas!' 
kalbėti prie kavos puoduko. Skirs 
tantis girdėjosi ne vieno dalyvio 
malonus pareiškimas, gėrintis 
Laiškų Lietuviams dirbamu dar
bu, kaip lygiai šventiška nuotai
ka ir lakonišku šio vakaro pro
gramos sudarymu bei josios pra- 
vedimu.

Beje, šiais jaunimo metais 
Laiškai Lietuviams jau yra pas
kelbę konkursinį rašinį tema: 
"Jaunimo gyvoji atsakomybė da-. 
barty". Reikia tikėtis, kad šiame 
konkurse dalyvaus dar daugiau 
autorių su savo plunksnos dar
bais, negu lišioliniuose konkur
suose. Juk esame Jaunimo Me
tuos!

mv

AR JAU TURITE KVIETIMUS 

AUKSINIAM DIRVOS BALIUI? 
PATS LAIKAS DABAR JUOS PIRKTIS!

KAIP IR KUR JUOS GAUTI, PATIRSITE DIRVOJE

SLA jubiliejiniam seimui ruošti komiteto pirmininkas Jonas 
Daugėla daro pranešimą apie paruošiamuosius darbus. Nuo
traukoje iš kairės L. Leknickas, Jonas Daugėla, Vyt. Braziulis 
ir A. Šemeta. V. Pliodžinsko nuotrauka

ŽIEMINIAI LANGAI IR DURYS
ĮVAIRIAUSIŲ IŠDIRBINIŲ TVOROS, STOGELIAI IR KITI 

MODERNŪS NAMŲ PAGERINIMAI 

KOSTAS BUTKUS 
C h ic ag o j e.

Telef. PR 8-278J rytais ir vakarais; L U 5-6291 bet kuriuo laiku

"Lietuviai Televizijoj"
— lietuviška programa, 
globojama J E K R Y 
h A 1 E , rodoma 26-tu 
kanalu penktadieniais 8
— 8:30 v. v.

Valandėlės būstinė — 
7211 S. Francisco, visais 
reikalais kreipkitės tele
fonu 481-2471.

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, 

tel. PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad., ketvirtū-d. ir penktad. nuo 9 iki 9 :30. Kitom 
-dienom nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara 

nuo 12 vai. iki 5 vai. p. p.

Tinkami rūbai duoda gerą 
savijautą 

DĖMESIO
į Pas mus Jūs rasite vyrų pasauli! -r- Mes 
| aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.
r Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.
BOTANY „500” kostiumai ir paltai,

MANHATTAN marškiniai,
LfiB ir B1SNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

1
r.

i H. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ
4640 S. Ashland Avė., Chicago 9, III. Telef. YA 7-1272 

Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges
niam išsimokėjimui be nuošimčių!

Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN or Ist CLASS MEN

BORING M1LL AND 
RRIDGEPORT OPERATORS 

BENCH AND SURFACE 
GRINDER HANDS 
MACH1NE HANDS 

Steady work. Ali fringe benefits. 
BARKER TOOLS DIE & GAUGE CO.

5529 ELLERY ST. 
X-WAY & MT. ELL1OT EX1T 

DETROIT II, M1CH.
(37-43)

MACHINE HAND 
DIE MAKER 

Journeyman. Ali around. Stea- 
dy work.
BEEM DIE & MACHINE 

CO.
1975 Clay 

Detroit, Mich.
313 — 873-2307

(41-47)

Automatic Brown & Sharp 
Screw Machine Operators and 

Set-Up Men
Top wageš, overtime, paid vacations, 
insurance, holidays.
MEIER SCREW PRODUCTS

19361 SHERWOOD
313 — FO 6-2850

(42-44)

RAŠO RUSAMS APIE 
DARIŲ IR GIRĖNĄ

Jonas Dovydaitis, buvęs 
b e m o t o rinio sklandymo 
s porto entuziastas, dabar 
atkakliai ir pusėtinai sėk
mingai tebesilaikąs rašyto
jų eilėse, garsina Dariaus 
ir Girėno skridimą per At
lantą rusų spaudoj. Straip
snius apie tą skridimą iš
spausdintas ”Graždanskaja 
Aviacija”, sovietinės Civili
nės aviacijos ministerijos 
žurnale. Pernai (rugpiūčio 
mėn.) J. Dovydaičio apy
braiža apie Dariaus ir Girė
no skridimą buvo atspaus
dinta žurnale ”Vokrug 
Svietą” (Aplink pasaulį). 
Anksčiau J. Dovydaitis ta 
pačia tema rašė ”Večernij 
Leningrad” ir net ’Tzvies- 
tija” laikraščiuose. (ELTA)

RUOŠIAMAS JUBILIEJI
NIO SLA SEIMO 

LEIDINYS
R e i kšmingu Clevelando 

lietuvių visuomeninės veik
los baruose šios vasaros 
įvykiu bus Jubiliejinis Su
sivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Seimas, įvyksiąs lie
pos 10-13 dienomis Čiurlio
nio Ansamblio namuose ir 
puošniuose Pic Carter Ho- 
tel rūmuose.

Amerikos lietuvių gyve
nime šio reikšmingo įvykio 
— S.L.A. gyvavimo 80 me
tų sukakčiai paminėtį — 
Seimo rengėjai, iš visų Cle- 
velande veikiančių SLA 
kuopų sudarytas bendrinis 
Komitetas, numato platoką 
įvairių kultūrinių parengi
mų bei broliškų subuvimų 
programą. Kad šis reikš
mingas mūsų organizacijos 
įvykis neliktų vienadieniu 
įvykiu, bet išliktu ir ateities 
dienoms kaip gražus ir 
p r a smingas prisiminimas, 
Jubiliejiniam SLA Seimui

GREETINGS & BEST WISHES

GOTHAM
STAPLE CO.

Cleveland, Ohio
3335 E. 93rd St.

341-7144

Rengti Komitetas numato 
paruošti ir išspausdinti dai
lų programinį leidinį.

Leidinio pus 1 a p i u o s e 
tilps: Seimo darbų, kultū
rinių parengimų ir pobūvių 
programa, Clevelando mies
to įžymesnių lankytinių vie
tų ir institucijų aprašymai, 
Clevelando lietuvių visuo
meninio, politinio ir kultū
rinio gyvenimo praeities 
bei dabarties išsami apy
braiža, su šio miesto lietu
vių išlaikomų įstaigų, įmo
nių ir kultūrinių židinių ap
rašymais.

Tokio leidinio išleidimas 
pareikalaus nemažai išlai
dų. Todėl prie leidinio išlei
dimo kviečiami prisidėti vi
sos SLA kuopos bei paskiri 
asmenys, šį svarbų darbą 
paremiant apmokamais svei
kinimais (raštu arba nuo
traukomis), įvairiais apsi- 
garsinimais arba tiesiogi
nėmis aukomis. Visais lei
dinio reikalais prašoma 
kreiptis į J. SLA S. R. Ko
miteto Spaudos ir Progra
minio Leidinio Komisijos 
pirmininką Vytautą A. 
Braziulį, 1852 Knowles 
Avenue, E. Cleveland, Ohio 
44112, telef. 681-9404 bet 
kuriuo laiku.

HEI.P WANTE1) MALĖ

Ali

WANTED 
AT ONCE 

lst CLASS SKILLED 
MACHINISTS 

around machine operators. Stea
dy employment, lots of overtime. 
JAY MACHINE & TOOL CO.

313 — WE 3-7436
(42-55)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

TOOL AND DIE 
MAKERS

Immediate opening for ex- 
periencer personnel. Good 
starting rates, all fringe 
benefits paid by company. 
Apply Employment Office

• AMER1CAN- 
STANDARD

Air Conditioning Division 
Woodford Avė. Elyria, O.

An Equal Opportunily Employer
(42-43)

SET-UP MEN
For screvv machine dept. First 
and second shifts. Starting rate 
$2.23 per hour plūs 10c for night 
work, 6-day week. Also open- 
ings for 3 men in shipping dept. 
First 
$2.12 
6-day 
work,

and second shifts. Rate 
plūs 10c for night work. 

week—general factory 
lst and 2nd shift. Start

ing rate $1.71. Liberal benefits.
Apply Mr. Van Der Clock,

General Hose and 
Coupling Co.
Sherwood Lane, 
Caldvvell, N. J.

228-0500
(42-43)LIETUVIŲ SALĖ-SVETAINĖ

6835 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
Tel. EX 1-1143

Tai sava, lietuviška pastogė įvai
riems parengimams, koncertams, susi
rinkimams, parodoms, vaidinimams, šo
kiams rengti.

REMDAMI SAVUS — REMIATE 
SAVE.

TIESĖDAMI CHICAMJE PIRKITE MIIJIJE MODERNIOJE

PARAMA MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1.
2.
3.
4.

Leroux Blackberry Brandy .......5th — 3.69
Imported 80 proof Scotch yviskey 5th — 3.98
Canada Dry Vodka 80 proof....... 5th — 2.98
Wisnowa Cherry Liųueur ...........5th — 3.39

5. Import. German May Wine
6. Import. French Napoleon

Vermouth .................
7. Riccadona Vermouth

5th — 0.98

............5th —1.19
30 oz. Boti.— 1.29

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

HYDROTEL OPERATORS 
For new 120” Hydrotel. Day 
and night shift.
DIE CAST DIE MAKERS 

Top wages. All fringe benefits, 
58 hours a week. Only men ex- 
perienced in building die cast 
dies or plastic molds need apply:

REBMANN PRODUCTS 
CORP.

12265 Dixie Avė. 3 blks W. of 
Telegraph and 1 bik N. of Ply- 
mouth. 313 — 538-6666.

(38-45)

JOURNEYMEN
BRIDGEPORT OPERATORS 

BENCH LEADERS 
ENGINE & TURRET LATHE 

OPERATORS
Steady work. Full fringes, top rates. 

SHIELD TOOL & ENGINEERING 
23261 FENKELL

313 — KE 1-5050 
(37-46)

Jig Borer Operators 
Two A-l

AND
Two Boring Mill Operator
(DeVlieg-Diatrol No. 1 and 2)

Can offer nights only at present 
Work 5 nights for 58 (67) hour 
pay. Best of benefits. Steady 
employment. If serious about 
your future.

Call PR 6-2017 
for an appointment at 
REGENER & CO.

30744 Groesbeck, 
Roseville, Mich.

”Our business is boring”
(42-43)
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VALANČIAUS ŠOKĖJAI 
BALIUJE

Vyskupo Valančiaus lituanistinės mokyklos šokėjų grupė pa
sirodys jaunatviškoje nuotaikoje Tėvų Komiteto rengiamame 
Pavasario baliuje, balandžio 16 d., 8 v. v., Šv. Jurgio parapijos 
■salėje. V. Pliodžinsko nuotrauka

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Vysk. M. Valančiaus li
tuanistinės mokyklos tėvų 
komitetas praneša, kad 
margučių ridinėjimas ba
landžio mėn. 17 d., sekma
dienį, neįvyks.

• Skulptorius Vytautas 
Raulas - Raulinaitis atvyko 
iš New Yorko ir dalyvaus 
savo skulptūros kūrinių pa
rodos atidaryme Gallery 
International ši sekmadie
nį, balandžio 17 d. nuo 2 
iki 6 v. v.

Laima Obelenvtė - Gaižu- 
tienė vyksta į Detroitą 
akompanuoti Aldonai Stem- 
pužienei koncerte, kuris 
įvyks šį šeštadienį, balan
džio 16 d. Lietuvių namuo
se.

Laima Obelenytė-Gaižu- 
tienė šią vasarą baigs East- 
man School of Music, Ro- 
cheter, N. Y.

Ji yra laimėjusi DIRVOS 
jaunųjų pianistu ir Chica- 
gos jaunųjų talentų kon
kursuose pirmas vietas pia
nistų grupėje.

Šiuo metu ji dėsto piani
ną Cleveland Music School 
Settlement ir Fine Arts 
Academy, Willoughby, O.

PADĖKA
Šv. Kazimiero Lituanisti

nės Mokyklos ruošti pietūs 
praėjo su pasisekimu.

Tėvų Komitetas dėkoja 
visoms mamytėms prisidė
jusioms prie šių pietų dar
bu, pinigais bei kepsniais. 
Taip pat mergaitėms patar
navusioms prie stalų. Ypa
tinga padėka p. Jokūbaitie- 
nei už šeimininkavimą.

Salę papuošti mielai pa
sisiūlė p. Radzevičiūtė ir 
p. p. D. ir M. Kižiai. Ver
bos ir margučiai, taip 
kruopščiai ir meniškai pa
daryti, suteikė salei daug 
šilumos ir jaukumo. Dide
lis ačiū už tokį puikų salės 
papuošimą.

Šv. Kazimiero Lit. M-los 
Tėvų Komitetas

Clevelande veikiančio vaikų darželio Tėvynės žiburėliai 
auklėtiniai, susirinkę Mirgos ir Džinaro Kižių namuose, buvo 
apdovanoti didesniais už save "velykiniais margučiais".. .

J. Gailos nuotrauka

E k s c e lencija žemaičių 
vyskupas turėjo daug jau
nimo parapijinėse mokyk
lose, bet knygose neužtin
kame buvus jose šokėjų. Jo 
vardo lituanistinėje mokyk
loje Clevelande veikia trys 
tautinių šokių grupės. Ta
čiau vyriausioji, vadovauja
ma mkt. L. Sagio, Atvely
kio savaitgalį šoka Tėvų 
Komiteto baliuje. Ji vienin
telė, išrinktoji "karalaitė" 
visoje baliaus programoje 
bus apšviesta daugybe 
spalvotų prožektorių.

"Šventadienio popiet ėję 
jaunimas vaikšto, dainuoja, 
žaidžia, vyrai susitinka 
mergaites su ramunių vai
nikais .. . Gracingu judėsiu 
jos vilioja vaikinus, ir stai
ga gyvo šokio sūkuryje 
prasideda lyg ir meilės žai
dimas — kuriam teks gra
žiausioji?", taip vaizduoja
si šio šokio temą vadovas 
Liudas Sagys, kuris sukūrė 
jo choreografiją, o Rytas 
Babickas aranžavo muziką. 
Ramunėms šokio choreo
grafiją ir apipavidalinimą 
paruošė išraiškos šokio 
mkt. Aldona Raulinaitienė.

Vilniaus Filharmoni jos 
liaudies ansamblyje Liudas 
Sagys įgyjo žinių ir profe
sinės rutinos. Tokios jis rei
kalauja ir iš Vysk. Valan
čiaus lituanistinės mokyk
los šokėjų. O kai jau ateina 
reikalas pasirodyti prožek
torių šviesoj, tai tada turi 
sukilti ant kojų ir scenos 
specialistai, ir dailininkai, 
ir muzikai.

"Reikia naujų stilizuotų 
drabužių grupei, kad šokė
jai atrodytų grakščiai, kad 
judesio įspūdis būtų leng
vas ir gyvas", nutarė vado
vas. Sumanymui į talką 
tuoj atėjo dail. N. Palubins- 
kienė. Ji paruošė drabužių 
škicus — trumpi, lengvi si
jonėliai, nauji kiklikėliai, 
spalvos derintos grupėmis 
iš keturių arba šešių šokė
jų. Vyrai naujuose drabu
žiuose tokie liauni ir šmaik

štūs! Adelė Neimanienė 
puolėsi ieškoti medžiagų ir 
juostų, ponios Matulevičie
nė, Razgaitienė ir Pliodžins- 
kienė ėmė žirkles, adatas ir 
siūlus į rankas — kirpo, 
siuvo, mezgė, kol trisdešimt 
šokėjų buvo aprengti gra
žiais naujais drabužiais.

Šokių grupė turi ir savi
valdą. Komendantas K. 
Razgaitis jau prieš dvi sa
vaites raportavo: "Esame 
pasiruošę Vysk. Valančiaus 
lituanistinės mokyklos ba
liui, kuris įvyksta šeštadie
nį, balandžio 16 d., 8 vai. 
vak. šv. Jurgio salėje. Esa
te maloniai kviečiami jame 
dalyvauti". Raportui jau
nyste žvilgančiomis akimis 
pritarė ir grupės valdybos 
nariai — D. čiuberkytė, I. 
Banionytė, P. Alšėnas ir J. 
Garka. Taip, iš tikrųjų, ir 
buvo, kol netikėtai aną sek
madienį vadovo ausį pasiekė 
tėvų raportas: "Dalia Juo- 
dėnaitė išsisuko kojos riešą, 
Linas Stempužis susižalojo 
klubo raumenį". Aliarmuo
jančios žinios tuoj buvo 
praneštos grupės sveikatos 
patarėjui Dr. A. Martui. Jis 
rūpestingai apžiūrėjo su
žeistuosius ir prirašė re
ceptą: "Negalės šokti!" 
Gaila, bet balius turi įvyk
ti ir įvyks. Trys atsarginės 
poros varžosi, kuriai teks 
toji laimė šokti "Jaunimo 
žaidimo" premjeroje balan
džio 16 d. (arv)

• Nuotaikingos, naujos ir 
originalios programos tikė
damiesi, Vysk. Valančiaus 
Lit. M-los mokinių tėvai, jų 
bičiuliai ir visi svečiai ruo
šiasi vakarui, kuris įvyks 
balandžio 16 d., šv. Jurgio 
parapijos salėje.

Liudo Sagio paruošta mo
kyklos šokėjų grupė patieks 
šokių pynę. Tai nebus maty
tų ir jau visiems įprastų 
tautinių šokių programa. 
Visi jau jaučia, jog tai kas 
tai naujo, kas tai kitaip. 
Neveltui gi toji L. Sagio 
vadovaujama šokių grupė 
pakvi'esta į Jaunimo Kon
greso atidarymo iškilmes.

Vysk. Valančiaus Lit. 
M-los vakaras, kaip iš visos 
ruošos atrodo, turės būti 
vienu iš nuotaikingiausių 
Clevelando lietuvių paren
gimų.

Kas dar dvejoja dėl ba
landžio 16 d. vakaro pra
leidimo, tegul pirmoje eilė
je pasvarsto šį rūpestingai 
paruoštą vakarą.

Taigi, balandžio 16 d. šv. 
Jurgio parapijos salėje — 
vėl pasimatysime, pasigro
žėsime mokyklos kultūriniu 
darbu, paremsime jį ir pa
matysime, jog toji parama 
verta visų įdėto darbo ir 
rūpesčių.

HELP WANTED MALĖ

ELECTRICIANS
Panel and machine tool 
wiring -experience. Per- 
manent position, good 
company benefits, apply 
in person.

AMERICAN
MONORA1L CO.

1111 E. 200 486-5000
(Locatecl between Euclid ant St. 
Clair Avė.). Public trasporta- 
tion via CTS bus f-rom Winder- 

mere station.

An Equal Opportunity Employer 
(44-45

HOME «nd 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

JAKUBS <& SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

• Pakvietimai į kun. A. 
Goldikovskio jubilėjų - ban
ketą, kuris įvyks balandžio 
24 d., gaunami kiekvieną 
sekmadienį po mišių šv. 
Jurgio parapijos salėje, ar
ba užsakant telefonu EN 
1-5617.

• Tėvynės Garsų radijo 
valandėlė šio penktadienio, 
bai. 15 d., 8 vai. vax. pro
gramos pusvaiandĮ skiria 
lietuvių r oncio vajaus rei
kalams.

BALTIC DELICATESSEN 
praneša savo klijentams, 
kad krautuvė uždaroma 
kasdien 7 vai. vakaro, o 
trečiadieniais — 2 vai. po 
pietų.

S. Astrauskas

HELP WANTED MALĖ

DIEMAKERS
Part-time men who want to 
earn extra money building dies 
in a friendly atmosphere in well- 
eųuipped die shop. First or 
second shift, weekends.

APPLY 

VARIETY 
STAMPING CORP.
12695 ELMWOOD AVĖ. 

Near W. 117 St.
252-4444

SIUVAMŲ 
MAŠINŲ 

MECHANIKAI (4)
Su mažiausiai 5 metų gamy

bos praktika visų rūšių siuvamo
mis mašinomis ir siuvimo prie
monėmis. Puikus pradinis uniji
nis atlyginimas ir kiti priedai. 
Ieško žinoma vyriškų išeiginių 
rūbų siuvykla. Tai pastovus dar
bas ilgam laikui ryšium su įmo
nės praplėtimu. Mechanikai nė
ra atleidžiami. Jei turite reikia
mas kvalifikacijas, skambinkite 
collect Mr. Wright, ar prisistaty- 
kite asmeniškai į Personnel De- 
partment balandžio 11 savaitėje. 

JOSEPH & FEISS 
CO.

2149 West53rd St. 
Cleveland, 
Ohio 44102 

Tel.: 961-6000 
(Area Code 216) 

(42-43)

K1TCHEN HELP
General kitchen help needed 
in modern industrial cafeteria.

(WEST SIDE AREA)
Preferably between 35 and 50 
years of age. Steady employ
ment.

The Charles Corp.
19701 S. MILĖS AVĖ. 
(Warrensville Hghts.) 

MO. 2-8400 
An Equal Opportunity Employer

HEADER OPERATOR 
TRAINEE 

TOOL MAKER 
TOOL ROOM 

LATHE HAND 
Chandler Products 

Corp.
DIV. OF NAT’L SCREW & 

MFG. CO., 
1491 Chardon Rd. < 

An Equal Opportunity Employer

WELDERS 
SET-UP MEN 

TURRET LATHE 
OPERATORS 
FOR 2nd SHIFT 

Expanding Shop 
Progressive Co. 

Stock Equipment Co. 
On Rt. 306. Vs Mi. N. Rt. 422 

CHAGRIN FALLS, OHIO 
247-5966

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or 
lst CLASS MEN 

MACHINE OPERATORS 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
ENGINE LATHE 

HONE OPERATOR 
Age open. Hourly rate, fringe 
benefits. First shift. 
Cleveland Hydraulic 
5055 Richmond Rd. at Milės Av. 

Bedford Heights, Ohio 
(38-44)

MACHINISTS
THE 

CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Componeftts 
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BOR1NG 
MILLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET 
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DRILLS

NUMERICAL
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

Interviewing Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL 

341-1700 
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportunity Employer



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

TRUPUTIS GEROS VALIOS . . . 
TIEK PAT GERO NORO . . .

GAL NĖKIEK NEDAUGIAU PASTANGŲ- 

IR TAMSTA SURASI DIRVAI BENT 

VIENĄ NAUJĄ 
SKAITYTOJĄ

O SURASTI JĮ TIKRAI GALI. TIESA?

DIRVOS MINĖJIMO GEGUŽĖS 7 D.
TVARKARAŠTIS :

CLEVELAND, OHIO
VIEŠBUTIS:

PICK-CARTER HOTEL, TELEF. PR 1-7200
Prospect and East 9th Streets

A. L. TAUTINĖS S-GOS TARYBOS POSĖDIS:
ENGLISH ROOM — MEZZANINE FLOOR 

NUO 12 IKI 5 VAL. P. P.

DIRVOS SUKAKTUVIŲ IŠKILMINGASIS POSĖDIS:
EMBASSY ROOM

NUO 6 VAK. IKI 7 VAK.

BANKETAS
SVEČIAI RENKASI I 

CRYSTAL HALL — APAČIOJE
(ten yra rūbinė)

KOKTAILIAI TEN PAT PRASIDĖS 7 VAL. VAK. 
VAKARIENĖ — 8 VAL. VAK.

CHICAGO

TAUTINĖS SĄJUNGOS 
CHICAGOS SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS
ALT S-gos Chicagos sky

riaus valdyba balandžio 24 
d., 3 vai. p. p. Pakšto salėje 
šaukia narių susirinkimą. 
Susirinkime ALT S-gos 
Centro valdybos pirminin
kas inž. J. Jurkūnas skaitys 
paskaitą, naujoji skyriaus 
valdyba tars deklaracinį žo

A. A.

Teisininkui JUOZUI BRAŽINSKUI

mirus, jo žmoną JANINĄ ir sūnų ALGIRDĄ

nuoširdžiai užjaučiame

Ona ir Antanas Juodvalkiai

A. A.
VLADUI ŽILINSKUI

mirus, jo žmonai ELEONORAI ŽILINSKIENEI, 
dukrai ELENAI GURECKIENEI su šeima ir kt. 
giminėms gilią užuojautą reiškia

Elb. ir J. Brazauskai 
Em. ir A. Vaišniai

A t A

Teisin. JUOZUI BRAŽINSKUI
mirus, jo žmonai p. JANINAI BRAZINSKIE- 

NEI, sūnui ALGIRDUI su šeima ir kit. giminėms 

gilią užuojautą reiškia

Emilija ir Antanas Vaišniai

PADĖKA
Dėl tragiškai žuvusio brolio PIJAUS pareiš- 

kusiems man užuojautą žodžiu ir raštu, ypatin
gai mane globojusiems ir lengvinusiems mano 
sunkiose valandose būnant Clevelande:

P. Vyt. Biliūnui, N. B. Gaidžiūnų, B. P. Mai- 
nelių ir R. V. Orintų šeimoms tariu nuoširdų 
ačiū.

Vincas Dabrila

dį ir bus nagrinėjami svar
būs organizaciniai klausi
mai. Laukiama, kad šis su
sirinkimas bus skaitlingas.

NEW YORK
• Bronys Raila atvyks

ta New Yorkan skaityt pa
skaitos — ”Kova už laisvę: 
kas tai būtų?” Jis kalbės 
Carnegie Endowment pa
talpose (345 E. 46th St., 
Manhattan), balandžio 23 
dieną, šeštadienį. Vakarą

ŠOKIAI
CRYSTAL HALL 

ŠOKIŲ METU VEIKS BARAS

PROGRAMOS VEDĖJAS
JUOZAS STEMPUŽIS

rengia Santara-Šviesa. Pra
džia 8 vai. vak. Kas suinte
resuotas, kviečiamas atsi
lankyti.

• Elena čiurlienė, Janinos 
ir konsulo Aniceto Simučių 
motina bei uošvė, po sėk
mingos operacijos vienoje 
New Yorko ligoninėje , grį
žo namo pas dukrą ir jos 
sveikata stiprėja.

IGNO PARODA
Dailininko Vytauto Igno 

paroda, įvykusi kovo mėn. 
24, 25, 26 ir 27 dienomis 
Maspeth’o lietuvių parapi
jos salėje, praėjo su di
džiausiu pasisekimu.

Į parodos atidarymą ket
virtadienį, kovo mėn.-24 d., 
nežiūrint blogo oro, suplau
kė apie 150 žmonių. Parodą 
atidarė New Yorko Skau
tams Remti Komiteto pir
mininkas A. Prekeris.

Vėliau svečiai vaišinosi 
pyragaičiais ir kava paruoš
tais Skautams Remti Ko
miteto. Svečių tarpe matė
si ir mūsų pianistas A. 
Kuprevičius iš Clevelando.

Parodoje buvo išstatyta 
50 tapybos ir grafikos dar
bų, iš kurių parduota 25f 
parodą aplankė apie 500 
žmonių. Tai turbūt pirmoji 
taip pasisekusi ir tiek lan- 
kytoiu sutraukusi lietuvio 
dailininko paroda New Yor- 
ke.

Parodą rengė ir globojo 
New Yorko Skautams Rem
ti Komitetas. Aukos su
rinktos prie įėjimo bus ski
riamos skautams bei įsigy
tai skautų stovyklavietei 
paremti.

— Siunčiu piniginį čekį 
ir labai prašau priimti ma
ne į lietuvių kultūros rėmė
jų eiles — Lietuvių Fondą 
nare. Vėliau ateis į narius 
ir kiti mano šeimos nariai.

Rašo Rochesterio Naza- 
reth Kolegijos profesorė 
Vlada Sabalienė įsirašyda
ma j LF. Lietuvių Fondas, 
6643 So. Maplewood Avė., 
Chicago, III. 60629. Telef. 
PR. 8-2858. (Sk.)

LIETUVIU GYDYTOJŲ 
DRAUGIJOS VEIKLA

Balandžio 2 d. įvyko New 
Yorko Lietuvių Gydytojų 
Draugijos metinis susirin
kimas, kuriame dalyvavo 
dr. H. Armanas iš Baltimo- 
rės su ponia, žinoma BALE 
ir LB aktyvia darbuotoja. 
Dr. Armanas papasakojo 
įspūdžius iš kelionės po To
limuosius Rytus ir parodė 
filmą iš Japonijos, Hong 
Kongo, Filipinų ir kitų 
miestų bei gamtos vaizdų.

Be to, šį kartą iš toliau 
buvo atvykęs ir dr. V. Da
mijonaitis su ponia. Gydy
tojai diskutavo politiniais, 
kultūriniais bei visuomeni
niais klausimais ir pritarė 
Lapkričio 1,3 d. žygininkų 
nuomonei, kad Jaunimo 
kongreso rengėjai galimai 
greičiau paskelbtų peticijos 
tekstą, deklaraciją, vykdy
mo planą ir kuo platesnę 
informaciją svetimiesiems.

Į naują Lietuvių Gydyto
jų Draugijos valdybą iš
rinkta: dr. V. Avižonis, dr.
L. Giedraitienė, dr. O. Jau- 
niškienė, dr. B. Jankaus
kas, dr. V. čekas, dr. P. Le- 
geckas ir dr. T. Armanas 
atstovu tolimesnių apylin
kių draugijos nariams.

Į revizijos komisiją iš
rinkti : dr. I. Skeivys, dr. 
A. Geldnerienė ir dr. M. Že
maitienė.

Newyorkiečiai gydytojai 
įvedė tradiciją susirinkimus 
kviesti savo narių reziden
cijose ir su šeimomis. Šį 
kartą susirinkimas buvo dr. 
Julitos Trojanienės reziden
cijoje, Maspeth, N. Y., kur 
dalyvavo virš 40 asmenų. 
Po oficialiosios dalies, po 
filmų ir akt. V. Žukausko 
humoristinio žodžio malo
nūs šeimininkai svečius pa
vaišino.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

"Lietuvos Atsiminimų" radijo valandos New Yorkc vedėjas 
piof. J. Stukas. Jo vadovaujama radijo valanda šį mėnesį mini 
25 metų sukaktį. V. Maželio nuotrauka

Lietuvos Atsiminimu radijo
New Yorke

Svetur iškeliavusių lietuvių tiks
las nėra vien tiktai gerai įsikurti, 
praturtėti, bet ir išlikti lietuviais 
iškaikyti lietuvišką kultūrą. Pir
mieji Amerikos lietuviai stengėsi 
visomis išgalėmis tokiais išlikti, 
steigė organizacijas, laikraščius 
ir steigė lietuviškas radijo valan
dėles, kurių dėka tas gyvas gimta
sis žodis, mūsų tautinės kultūros 
nešėjas ir lietuvybės palaikytojas 
lengvai pasiekė tūkstančius tau
tiečių.

Bet, nežiūrint visų senųjų atei
vių pastangų, tik mažas skaičius 
čia mokslus baigusio jaunimo 
grįžo į lietuvių visuomenę tęsti 
kovą už lietuvybės išlaikymą. 
Vienas iš jų buvo Jokūbą s Stukas, 
nuo pat jaunų dienų pradėjęs akty
viai reikštis radijo programose, 
talkindamas savo- tėveliui, o 
vėliau pats vadovaudamas, kartu 
ir mokslus tęsdamas Amerikos 
aukštose mokyklose ir Anglijoj.

O dabar ši "Lietuvos Atsimini
mų" radijo valanda švenčia 25 
metų sidabrinio jubiliejaus sukak
tį. 25 metai žmogui, tai visas gra
žiausias jo gyvenimo laikotarpis, 
kuris prabėga žaibo greitumu, bet 
išlaikyti tiek metų radijo valandą, 
jai ruoštis, rūpintis lėšų telkimu, 
programų įvairumu, tai yra ilgas ' 
laikas ir vienam asmeniui tai buvo 
didelis rūpestis , pareikalavęs 
daug pastangų.

Yra dar daug gyvų lifldininkų, 
kurie visus 25 metus turėjo pro
gos išgirsti radijo bangomis siun
čiamą gimtąjį žodį, dainą ir mu
ziką. Klausytojai turėjo progos 
išgirsti apie savo draugų bei 
pažįstamų mirti, nelaimes ir 
džiaugsmus. Tokia sukaktis tai 
didelė šventė ne vien šio radijo 
vadovui, bet ir visiems klausyto
jams ir kiekvienam lietuviui.

Per tą laiką daug klausytojų pa
sikeitė. Vieni iškeliavo anžinybėn 
kiti jų vieton priaugo, kurių gimi
mo ir sutuoktuvių šventes tomis 
bangomis esame girdėję, šiandie 
girdime jų pačių balsą deklamuo
jant, dainuojant, praneŠinėjant.

Pažvelgę į šios radijo valandos 
ilgą praeitį, skelbusią mūsų gim
tąjį kūrybingąjį žodį, mūsų isto
riją, tautosaką, lietuvių tautos 
praeities didybę, visai pelnytai 
pripažinsime Jokūbui Stukui dide
lius nuopelnus lietuvybės baruose,

Kad programa būtų gyvesnė, į- 
vairesnė ir atitiktų visų klausyto
jų reikalavimams, neapsiėjo be 
talkininkų. įvairiais klausimais 
čia kalbėjo visų pažiūrų žmonės, 
savo sričių žinovai, politikai, 
kūrėjai, dailiojo žodžio meninin
kai, muzikai, solistai ir chorai, o 
taip pat ir lituanistinės mokyklos 
mokiniai.

Čia neliko nepaminėtas joks žy
mesnis lietuvių gyvenimo įvykis 
ar šventė. Ko negalėjo pasiekti 
spausdinus žodis, tą jautriai pa
lietė gyvas, radijo bangomis siun
čiamasis.

Matydami, kaip gilią vagą lietu
vybės baruose varo ši valanda, jai 
ir jos vadovui, dr.J.Stukui,palin- 
kėkim švęsti dar daug sukakčių,

25 metų sukaktis
stiprinti ir plėsti veiklą, toliau 
skelbti lietuvių talentus, jų kūrybą 
mūsų tautinius džiaugsmus ir rū
pesčius, skelbti kovą už lietuvių 
tautos laisvę ir nepriklausomybę.

Šią reikšmingą 25 metų sukaktį 
"Lietuvos Atsiminimų" radijo ve
dėjas dr. Jokūbas Stukas ruošiasi 
iškilmingai paminėti bal. 23 dieną 
šeštadienį New Jersey valstijos 
lietuviams banketu Šv. Trejybės 
salėje, Newarke,N. J., kuris pra
sidės 8 vai. vak. grojant Gutauskų 
orkestrui, o New Yorko lietu
viams bus 24 d., 4 vai. p. p. 
Webster Hali, New Yorke, kur į- 
vyks koncertas, dalyvaujant buv. 
operos solistui Algirdui Braziui 
iš Čikagos. Be to, programoje bus 
solistė L. Juodytė, Rūtos Ansam
blis, vad. A. Kačanausko, moterų 
sekstetas, vad. L. Stuko, akt. V. 
Žukauskas ir kitos įvairenybės.

E. Čekienė

SKAUTU STOVYKLAVIETĖ
Kaip jau buvo skelbta, Atlanto 

pakraščio skautai įsigijo nuosa
vą stovyklavietę Conn. valstijoj, 
netoli Norvich miesto, kur š. m. 
balandžio 3 dieną buvo suvažiavę 
visi skautų vadovai ir skautams 
remti komitetų atstovai iŠ visų 
rytinių apylinkių. Jie aptarė sto
vyklos ateities planus, išrinko 
kun. Vytautą Bitiną pravesti sto
vyklos planavimui. Šio energin
go kunigo pastangomis Barolie- 
nė ir jos duktė iš Hartfordo, 
sutiko paaukoti lėšų koplyčios 
įrengimui stovyklos rajone, o 
Pflslys ir Šaulys iš New Haven, 
Conn. pažadėjo nemokamai 
įrengti dalį reikalingų betono 
darbų, būdami tos srities spe
cialistai. R. Samulis, kontrakto- 
rius, iškas ir išraus kelmus ir 
padarys 5 akrų didumo ežerėlį. 
Dalį to darbo taip pat žadėjo 
atlikti nemokamai. Dėka kun. Bi
tino nukirsti ąžuolai yra parduoti 
už 500 dol.

Agronomas Jurgis Sirusas, 
Tadas Tallat-Kelpša ir Rasimas 
pažadėjo aukoti medelių stovyk
los dekoravimui.

Skautai ir tėvai jau iškirto 
apie 5 akrus ąžuolyno, kur grei
tu laiku bus tvarkoma. Dar šiais 
metais skautai tikisi stovyklau
ti jau nuosavoje stovykloje, kur 
numatoma pastatyti patalpą suei
goms ir iškiloms. Visa stovyk
lavietė užima 100 akrų, kainavo 
15.000 dol.

Suvažiavimo dieną apčiuopia
mą auką įteikė Skautams Remti 
Komiteto vardu Juozas Matulevi
čius, iš Worcester, Mass. Tai 
500 dol. J. Bitinas įteikė 180 doT. 
Elizabeth, N. J. komiteto vardu.

Stovyklavietei pirkti buvo su
darytas vykdomasis komitetas: 
inž. Juozas Butkus, pirmininkas, 
Liutaveras SiemaŠka, Vytautas 
Liobis, Giedrė Noakaitė ir Vy
tautas Kidolis. Taigi tam komi
tetui tenka ir toliau rūpintis tal
kininkaujant daugeliui skautų bi
čiulių įvairiais būdais. eč.
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