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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

laisvės.

AKLAI TIKĖJĘ - PRAREGĖJO

J. Paleckis (dešinėje) spaudos konferencijos metu Sydney aerodromo-laukiamajame prieš išskren- 
dant į Maskvą balandžio 19 d. Kairėje Sydney lietuvaitė Jūratė Reisgytė (16 m.), gavusi Palec
kio parašą peticijai Jungtinėms Tautoms reikalaujant Lietuvai laisvės.

PALECKIS 'PASIRASE’ PETICIJA JUNGTINĖMS TAUTOMS
REIKALAUJANČIĄ PASMERKTI RUSŲ KOLONIALIZMĄ...

Australijos angliško
sios spaudos antraštės 
skelbia, kaip Paleckis 
pasirašė lietuviu Jau
nimo Peticijos Jungti
nėms Tautoms blanką. 
”He didn’t know the 
book was loaded__ ”,
Mr. P. signs for the 
sack”, ”Top red tricked 
by giri” ir t.t.

Visų tų įvykių eigą 
aprašant, ”Mūsų Pa- 
Pastogė” (balandžio 18 
d.) sako:

Australų žurnalistai ir 
televizijos atstovai, išvykus 
Paleckiui, turėjo daugiau 
darbo su Jūrate Reisgyte, 
negu su sovietų delegacija. 
Ji buvo grobstyte grobsto-

Atsivėrė akys Lietuvoj 
ir tiems, kurie prieš 25 me
tus buvo nuoširdžiai įtikė
ję, kad bolševizmas visiems 
atneša ramią ir aprūpintą 
senatvę.

Pensininkas iš Šimkaičių, 
susitikęs Jurbarke savo 
jaunų dienų draugą, dabar 
irgi pensininką, buvusį 1940 
metais Šimkaičių valsčiaus 
„ispolkomo” pirmi ninką, 
sako:

— Tu, Inicentai, kadaise 
kūrei Šimkaičiuose tarybų 
valdžią. Sakei — gyvensim, 
turėsim ramią senatvę. Tu 
pats nežinojai, ką žadėjai... 
(Tiesa, 1966/86).

Tas priekaištingas senis 
buvo taip patikėjęs anų lai
kų pažadais, kad 1944 me
tais net rusų armijon su sū
num buvo išėjęs tos „ra
mios ir aprūpintos senat
vės” užsitarnaut.

Dabar gauna senatvės 
pensiją, bet iš jos vienos 
pragyventi nėra kaip. Te
beturi seną vienkiemio tro
belę, turėjo ir karvę. Bet už 
pašarą kolchozas pareikala
vo išaugint plotą cukrinių 
runkelių. Pats, 69 metų, su 
67 metų žmona bandė au
gint, bet nepajėgė: runke
liai menkai teužderėjo ir li
ko nenuimti. Tad ir pašaro 
karvei negavo. Turėjo ją 
parduot, ir atėjo „sauso 
pasninko” laikas.

Vaikščiojo tas pensinin
kas į rajono valdines ir par
tines įstagas, bet ten nusi
plovė rankas garsiuoju bol
ševikiniu samprotavimu — 
kas nedirba, tas ir nevalgo. 
Apsiskundė Tiesos redakci
jai Vilniuje. Iš Vilniaus nu
siųstas korespondentas at
rado, kad iš tikrųjų "aprū

ma, filmuojama, fotogra
fuojama, apklausinėjama. 
Būdama guvi ir sumani 
mergaitė, ji taikliai atsaki
nėjo klausimus ir tuo išryš
kino Lietuvos pavergimą ir 
paties Paleckio vaidmenį 
Lietuvos užgrobime ir tebe
trunkančios okupacijos me
tu. Vėliau tą patį vakarą 
televizijos trijose Sydnė- 
jaus stotyse buvo transliuo- 
mos lietuvių demonstracijos 
ir pati Jūratė atsakinėjanti 
žurnalistams.

Sekančią dieną rytiniai 
Sydnėjaus laikraščiai pla
čiau aprašė vakarykštes lie
tuvių demonstracijas, o 
„Daily Telegraph” paskel
bė ir nuotrauką, kaip Jūra
tė prieina prie Paleckio.

pintoji senatvė” nekaip at
rodo. Net išgirdo, kad:

„Dažnas senis prisimena 
kolūkiui atidavęs akėčias, 
plūgą, arklį, vežimą”.<.

Tačiau tai, girdi, menk
niekis, nes dabar gi trakto
riais laukus dirba!

”Bet”, koresponde n t a s 
užstoja buvusius ūkinin
kus: „tie seniai atidavė sa
viems kolūkiams žymiai 
brangesnį turtą — nepa
mainomą meilę žemei”...

Čia tie užstojamieji se
niai turi pataisą korespon
dento išvedžiojimams: jų 
meilės niekas nepaėmė, o 
paėmė pačią žemę. Tos 
tiesos Tiesa nedrįso tiesiai 
paminėt. Apie neva atiduo
tą meilę deklamuoja.

Betgi Tiesa atrado tikrą 
šių dienų tiesą 
natvės sulaukęs žemdirbys, 
netgi buvęs uolus bolševiki
nės valdžios gynėjas, šian
dien karčiai priekaištauja 
esąs apgautas. Tik — ir vėl 
— Tiesa vengia kalbėt apie 
tikrąją tokio „senatvės ap
rūpinimo” priežastį. Vietoj 
to, korespondentas ieškojo, 
ant kieno galvos būtų gali
ma suversti bolševikinės 
santvarkos kaltę. Ir rado: 
kaltas brigadininkas! Iš- 
uostė, kad brigadininkas 
karo metu neskubėjo rusų 
kariuomenėn, tai iš karto 
padarė išvadą, kad jis ir 
dabar tyčia ’ gyvenimą ga
dina” ! Caro laikais rusų 
biurokratija gynėsi nuo 
priekaištų garsiuoju pasi
teisinimu — „iešmininkas 
kaltas”. Dabar partijos lai
kraščio redakcija gina savo 
biurokratiją panašiu pasi
teisinimu — „brigadininkas 
kaltas”. (ELTA)

PALECKIS GINASI
L i e tuviams bombarduo

jant Paleckį klausimais ir 
prekaištais, Paleckis bandė 
atsikirsti. Jis užginčijo kad 
Lietuva yra okupuota ir 
siūlė grįžti ir pasižiūrėti, 
kokios permainos šiandie 
esą Lietuvoje. Priminus de
portacijas ir bolševikų žu
dynes, jis replikavo, kad 
mes esam atsakingi už žu
dynes nacių laikais. Prie
kaištaujant dėl išvežimų, 
Paleckis pasakė, kad išvež
tieji visi jau grąžinti.

Vienas arčiau jo stovin
čių neatlyžtamai šaukė:

— Bet kam reikėjo vež
ti? Ir už ką? Kad jie buvo 
lietuviai patriotai?

Paleckis į tai:
— Ne vien lietuvius vežė. 

Vežė ir rusus, lenkus, žy
dus ...

— Bet tavęs tai nevežė, 
— buvo jam taiklus atsa
kymas. — Matyt, buvai nu
sipelnęs rusams!

Paleckis neturėjo ko at
sakyti ir tik pasižiūrėjęs 
nusisuko ir išėjo.

Pastebėtina, kad Paleckis 
su australų žurnalistais kal
bėjo per rusą vertėją — jis 
atsakinėjo tik rusiškai. Ta
čiau lietuviams demons
trantams jis replikavo tik 
lietuviškai.

ir

DEMONSTRACIJŲ 
PASEKMĖS

Įskaitant kanberiškes 
s y d n ejiškęs demonstraci
jas, jos išėjo lietuviams la
bai į naudą: per spaudą ir 
televiziją australų visuome
nė tapo daugiau painfor
muota apie Lietuvos skriau
dą, apie krašto išdavikus ir 

kad se- apie rusų agresiją.
Patys šiame krašte lietu

viai, ypač jaunimas, daugu
moje čia gimęs ir augęs, 
pasirodė nemažiau patrio
tiškas, kaip kad Visi kiti, 
savo akimis matę okupanto 
darbus.

Pačių lietuvių tarpe jau
čiasi pakilus nuotaika, en
tuziazmas ryžtingiau kelti 
balsą už savo žemę ir tau
tos teises. Peršasi mintis, 
kad mūsų kova pereina į 
naują akcijos fazę — kovo
ti ne vien tik popieryje, bet 
kitom demokratiniame kraš
te legaliom priemonėm.

PALYDĖTAS OKUPUO
TOS LIETUVOS 

„PREZIDENTAS”
Balandžio 19 d. įvyko dar 

viena ir paskutinė lietuvių 
demonstracija prieš sovie
tinius parlamentarus ir 
prieš jų grupės vadovą, da-

kartinį okupuotos Lietuvos 
„prezidentą^Justą Paleckį.

Prie įėjimo Mascot aero
drome susirinko su plaka
tais daugiau kaip šimtas 
lietuvių ir laukė atvykstan
čių. J. Paleckis drauge su 
savo kitais palydovais grei
tai smuko į vidų ir užėmęs 
vietą aerodromo restorane 
priėmė australų žurnalis
tus, kur vyko spaudos kon- 
rerencija. Netrukus prisi
statė ir lietuviai, kurie kon
ferenciją nutraukė įvairiai 
kalbindami J. Paleckį ir 
jam priekaištaudami už 

Vokiečių 'bendradarbiavimas’
NE TIK LIETUVIŲ IŠEIVIJA TURI RYŠIŲ SU 
KRAŠTU PROBLEMĄ. — PANAŠŲ GALVOSŪ
KĮ TURI IR VOKIEČIAI, PADALINTI Į DVI 
VALSTYBES. — IR TEN, SIEKIANT SANTY
KIAVIMO, BIJOMA FORMALAUS PRIPAŽINI
MO SUSIDARIUSIOS PADĖTIES, O TUO PAČIU 

VILTIES ATEIČIAI PRARADIMO.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Praeitą penktadienį iš 
Bonnos buvo pranešta 
apie kanclerio Erhardo 
susitarimą su kitų di
džiųjų vokiečių partijų- 
socialistų ir liberalų — 
vadais nustatyti bendrą, 
ne partinę, bazę bendra
darbiavimui su sovietų 
okupuota zona, kuri save 
vadina Demokratinė Vo
kiečių Respublika (Vaka-

Lietuvos išdavimą okupan
tui ir parsidavimą. Pats 
Paleckis bandė vienu kitu 
žodžiu į priekaištus atsi
kirsti, bet jo argumentai iš
sisėmė ir buvo nutildytas.

Kol vyko spaudos konfe
rencija, moksleivė Jūratė 
Reisgytė priėjusi paprašė 
Paleckio autografo, šis ir 
pasirašė. Pasirodo, kad jam 
buvo patiektas Peticijos 
Jungtinėms Tautoms blan
kas prašant Lietuvai lais
vės. Jau išvykus Paleckiui 
su savo delegacija į lėktu
vus, paaiškėjo, ant ko dele- 

rų Vokietija yra žinoma 
kaip Federalinė Vokie
čių Respublika). Mat, 
paskutiniuoju laiku buvo 
kilęs nemažas pavojus, 
kad ’ bendradarbi avimo’ 
problema pasidarys 
lenktyniavimo tarp atski
rų partijų objektu.

Čia reikia pastebėti, 
kad iki šiol Vakarų vo
kiečiai į šią problemą

Nuotraukoje matome okupuotos 
Lietuvos rusų patikėtinio “prezi
dento” Justo Paleckio parašų ant 
peticijos Jungtinėms Tautoms rei
kalaujant Lietuvai laisvės. Para
šas gautas balandžio 19 d. Syd- 
nejuje demonstracijų metu.

gacijos vadovas pasirašė. 
Spaudos atstovų šiuo įvykiu 
susidomėjimas buvo nepa
prastas. Jūratė Reisgytė 
pasidarė momento herojus: 
ją apspito žurnalistai, tele
vizijos atstovai, apklausi
nėj o ir fotografavo ją ir tą

(Nukelta f 2 psl.)

žiūrėjo gana vieningai. 
Tiesa, kai Adenaueris 
savo laiku sutarė su de 
Gaulle eiti prie dides
nio Vakarų Europos su
vienijimo, iš liberalų 
('laisvų demokratų') par
tijos vado Thomo Dehle- 
rio pasigirdo įspėjimas, 
kad tokia politika vesian
ti prie Vokietijos pada
linimo įamžinimo, nes 
sovietai niekados nesu
tiks savo zonos 
ti Vokietijai — 
sąjungininkei, 
patys sovietai 
davę- jokių aiškių, kon
krečių pasiūlymų, kurie 
vestų prie kokios nors 
sujungtos, neutralios, 
bet ir tikrai nepriklau-

(Nukelta į 2 psl.)

atiduo- 
Vakarų 
Tačiau 
nebuvo
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VOKIEČIU 'BENDRADARBIAVIMAS’...
(Atkelta iš T psl.)

somos Vokietijos suda
rymo, todėl buvo visuo
tinai pritarta idėjai su 
Prancūzija ir kitomis 
Vakarų Europos valsty
bėmis eiti prie Vakarų 
Europos sąjungos, ’zo
nos’ klausimo sprendi
mą paliekant ateičiai. 
V. Vokietijos užsienio 
politikos tikslas buvo 
neprileisti prie ’zonos’ 
pripažinimo nepriklau
soma valstybe, nors ir 
buvo palaikomi galima 
platesni asmeniški ir 
net prekybos ryšiai.

Tačiau, kaip ir lietu
vių išeivijoje, laikui bė
gant kilo abejonių dėl 
tokios laikysenos tiks
lingumo. Juo labiau, kad 
paskutiniu laiku iškilo 
nauji faktoriai.

Visų pirma gen. de 
Gaulle parodė, kad jis 
visai nenori Jungtinės 
Vakarų Europos, o tik 
joje dominavimo. Jo 
bandymas atgaivinti 
prancūzų nacionalizmą 
turėjo i šaukti tokį pat 
jausmų atgaivinimą ir 
vokiečiuose. Karas Viet 
Name graso ’prailginti’ 
NATO iki pat Mekongo 
pelkių. De Gaulle nori 
flirtuoti su sovietais. 
NATO ir Bendroji Rin
ka rodo negalavimo žy
mių. Komunistų sąjūdis 
nėra toks monolitinis, 
koks buvo anksčiau. Pa
galiau ir sovietinio ko
munizmo liberalėjimas 
ar bent jo viltis, atidaro 
naujas perspektyvas.

Visi tie faktoriai, o be 
to, ir sovietų aiškini

Metų metais mes žinojome ko reiškia ugnis

skoniui... 

Milijonai amerikiečių dabar tai žino
MAISTE IR ALUJE UGNIS IŠRYŠKINA SKONĮ. Niekas kitas kaip 
tiesioginė ugnis išgauna sultingumą kepsniuose. Ir niekas kitas nepa
keis virimo ant tiesioginės ugnies, perdavimui alui geriausi skoni iš 
visu dedamų priedų. Ant ugnies virtas alus yra Senojo Pasaulio tra
dicija. Ragauk šaltą gaivinantį Stroh’s alų. Džiaukis išskirtinu ant 
ugnies išgautu skoniu.

mas kad dėl Vokietijos 
sujungimo turi susitar
ti patys vokiečiai, ska
tina ieškoti naujų kelių. 
Dėl viso to vokiečių so
cialdemokratų partija 
balandžio pradžioje nu
tarė teigiamai atsakyti 
į sovietinės Zonos — 
SĖD (socialistinės vie
nybės) partijos pirmi
ninko Walterio Ulbrich- 
to kovo 26 d. pasiūlymą 
pasikeisti kalbėtojais.

20 metų Vakarų Vo
kietijos socialdemokra
tai, kurių vienminčiai 
sovietinėje zonoje buvo 
suvaryti kartu su komu
nistais į socialistinės 
vienybės partiją, buvo 
didžiausi tų sovietų tal
kininkų Vokietijoje prie
šai. Dabar staiga jie su
tiko, kad trys jų vadai 
Willy Brandt (Berlyno 
burmistras), Herbert 
Werner ir Fritz Erler 
važiuotų kalbėti įChem- 
nitzą (dabar Kari Marx 
Stadt) tarp š. m. gegu
žės 9 ir 13 d. d., o SĖD 
vadai už tat gautų pro
gos pakalbėti Hannove- 
ryje ar Essene (tarp ge
gužės 16 ir 20 d.d.)

Savaime aišku, kad 
toks žygis sukėlė Vokie
tijoje didelės diskusi - 
jas. Ypač ginčijamasi 
dėl Willy Brandt daly
vavimo tame žygyje, nes 
jis yra ne tik partijos 
vadas, bet ir Berlyno 
burmistras. Ar toks jo 
dalyvavimas neves prie 
sovietų zonos pripaži
nimo? Taip būkštauja 
"Meunchner Merkur", 
Hamburgo "Die Welt" 

UGNIMI IŠGAUTAS SKONIS

tačiau aiškina, kad drą
si politika visados yra 
su rizika. Šiuo atveju 
socialdemokratai, kaip 
opozicijos partija, yra 
laisvesnė negu vyriau
sybės koalicijos parti
jos.

Frankfurter Allgemei- 
ne balandžio 18 d. veda
majame visą prasidėju
sį ’ sąjūdį’ pavadino 
klaidinga pradžia — 
"Fehlstart im Deutsch- 
land Gesprach", nes kol 
kas prieita tik prie kal
tinimų pačių tarpe. Par
tijos pradėjusios kaltin
ti viena kitą 'minkštu
mų’ komunizmo atžvil
giu. Tarp Bavarijos 
Krikščionių Socialų par
tijos ir Laisvų Demok
ratų priėję prie tokių 
didelių kivirčių, kad tai 
net sudaro grėsmę ko
alicinei vyriausybei.

Ir visa tai esą be- 
reikalo, nes kol kas ga
liojus Maskvos žodis, 
kad Europos sienos tu
rinčios likti, kokios jos 
dabar yra, kad Vakarų 
Berlynas ir Vakarų Vo
kietija turi būti atitver
tos mūro ir spygliuotų 
vielų tvora. Galimas 
daiktas, kad ilgainiui 
daug kas pasikeisis, tai 
esančios ryt dienos ga
limybės be jokios garan
tijos, tų pasikeitimų 
šiandien dar neesą.C 
(Moeglichkeiten v o n
Morgen, ohne Gewiss- 
heiten zu sein. Šie gel- 
ten nich heute).

Visos galimybės, jei 
jų būtų, turi būti visu 
rimtumu ir ramumu iš
tirtos. Čia sparta nieko

Paleckis 'pasirašė’
(Atkelta iš 1 psl.)

Paleckio pasirašytą petici
jos lapą.

PALECKIO PAREIŠKI
MAI AUSTRALIJOS 

SPAUDAI
Paleckis spaudos atsto

vams pareiškęs, kad prieš 
jį demonstracijas surengę 
Australijoje gyveną karo 
nusikaltėliai. Jis pareiškė 
pasiryžęs spaudai patiekti 
tų nusikaltėlių sąrašus ir 
adresus., Jo pareiškimu 
prielaidos, kad sovietinė vy
riausybė atsakinga už tūk- 

nelaimėsi, lygiai taip 
pat kaip ilgų distancijų 
bėgimo niekas neprade
da greita sparta, at
virkščiai, jėgos yra tau
pomos pabaigai.

Iš tiesų šiuo metu būk
lė yra tokia, kad nėra 
jokių konkrečių duomenų 
už kurių galima butų 'už
sikabinti’. Bonnos mi- 
nisteris ’fuer Gesamt- 
deutsche Fragen’ — vo
kiečių bendriems rei
kalams — ir liberalų 
vadas Erich Mende išė
jo su pasiūlymu, kad Va
karų Vokietija gautų į- 
galiojimą iš trijų Vaka
rų didžiųjų valstybių 
kalbėtis su Zonos valdo
vais, kurie ; kaip žinia, 
yra Maskvos marione
tės. Mat, visai aišku, 
kad šiuo metu JAV sun
ku bus susikalbėti su 
Maskva, tačiau patys vo
kiečiai gal rastų kokių 
plyšių bendradarbiavi
mui paskatinti ir, ko ge
ro, keliui prie Vokieti
jos suvienijimo, tačiau 
tas derybas Mende ne
norėtų vesti ne savo (vo
kiečių) vardu; bet va
kariečių santarvininkų, 
kurie yra atsakingi už 
dabartinę Vokietijos 
būklę, įskaitant ir pa
dalinimą. Tačiau ir 
Mende nemano, kad tam 
dabar , atėjęs laikas. 
Reikią palaukti bent ru
dens.

Iš kitos pusės Vokie
tijoje neužmirštama, 
kad Maskva ir toliau sie
kia savo trijų valstybių 
— Vakarų Vokietijos, 
Rytų Vokietijos, ir Va
karų Berlyno — suve
renumo teorijos patvir
tinimo ir visi pašnekė- 
siai tik gali privesti 
prie tos teorijos visuo
tino pripažinimo. Už 
tat Bonnoje, kaip pa
reiškė vienas vyriau
sybės pareigūnas Spie- 
geliui, dabar ginčijama
si kaip toli galima iš
kišti ranką iš tvirtovės 
be pavojaus, kad kas 
nors pagaus už tos ran
kos ir visą tave iš
trauks. 

stančius pasmerktųjų be 
teismo, esą prasimanymas. 
O Australija leidžianti 
šiems žmonėms tokius me
lus skelbti.

Sekančių iš paskos de
monstrantų šauksmais ir 
"linkėjimais’’ palydėtas Pa
leckis su savo bendrais iš
skubėjo į lėktuvą.

AROGANTIŠKOS 
RUSES 
LIETUVOJE

Rusų elgesys Lietuvoj 
įvairus. Priklauso nuo as
mens būdo, išsilavinimo ir 
aplinkybių. Aukštes n i e j i 
pareigūnai Vilniuje, ku
riems tenka daugiau susi
durti su aukštesniais parei
gūnais lietuviais, santy
kiuose (ypač su kultūrinin
kais) dažniausia mandagūs, 
taktingi, kiti net visai pa
lankūs.

Kaune ir ypač mažesniuo
se miestuose bei miesteliuo
se, kur rusų nuošimtis daug 
mažesnis, beveik visi sten
giasi su lietuviais geruoju 
sugyventi, net mokosi lie
tuviškai kalbėt. (Kaimuose 
to klausimo beveik nėra, 
nes kaimuose iš Rusijos at
sikrausčiusių rusų visai re

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių įmonė , registruota 

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

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

Telef. AVA 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

ta). Kitoks vaizdas Vilniu
je ir Klaipėdoje, kur rusų 
daug (Klaipėdoje daugiau 
kaip lietuvių) ir jie jaučia 
savo jėgą. Ypač ten arogan
tiškos rusės moterys, že
mesnės pareigūnės — tar
nautojos įstaigose bei pre
kybos įmonėse. Krautuvėse 
rusės pardavėjos ypač aro
gantiškos lietuvėms mote
rims. Lietuviškai prakalbin
tos dažnai visai neatsilie
pia. Suerzintos lietuvės kar
tais pasiūlo tokioms, lietu
viškai nesuprantančioms ar 
nenorinčioms suprasti ru
sėms, grįžti į savo "plačiąją 
tėvynę". Neretai tokiais at
vejais rusės atvirai atker
ta savo pažiūrą į padėtį. 
Esą, — "Mes šį kraštą u ž - 
kariavom ir mes čia 
liksim!"

Toks arogantiškumas dar 
labiau didina įtampą lietu- 
vių-rusų santykiuose ir ver
čia kompartijos pareigūnus 
gražiuoju ir grasymais, 
griebtis, priemonių prieš 
"nacionalistines nuotaikas". 
Tačiau, kai ima tramdyti 
tik lietuviu, o ne rusų "na
cionalistines nuotaikas", tai 
tramdytojai pastiprina pa
sipiktinimą ne tik prieš ru
sus, bet ir prieš juos užsto
jančius lietuvius komunis
tus. Kai rusų pozicijų užsto- 
jimas iš viršaus atslūgsta, 
sumažėja ir rusų arogantiš
kumas. Daugelis rusų tebe
jaučia, kad jie Lietuvoj, 
galbūt, tik laikinai. Kiti 
jaučiasi tiesiog, kaip ekono
miniai emigrantai, kuriems, 
kiek laiko geriau pagyve
nus, teks arba ir norėsis 
grįžt namo. (ELTA)
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ALICE STEPHENS, Trečiosios

VAIVORYKŠTES TILTAS
Dainų Šventės garbės dirigentė

Kai tūkstantinė minia 
nutils, ir susikaupusi 
lauks trečiosios dainų 
šventės pradžios, kiek
vienas savaip pergy
vens tą iškilmingą mi
nutę. Ir kiekvieno mintys 
skris savais keliais. Vie. 
ni prisimins didingas 
dainų šventes Lietuvoje, 
kitų mintyse gal būt pa
sigirs gimtojo sodžiaus 
dainų aidai, dar kiti gal 
tesugebės mintimis su
grįžti į pirmąją dainų 
šventę Amerikoje, nes 
jie dar taip jauni. Čia 
bus susirinkę visi, ir 
juos visus sujungs lietu
viškos dainos vainikas. 
Vienas žmogus šioje 
šventėje galės džiaugs
mingai ir su pasidi
džiavimu atsistoti di
džiulio choro priekyje. 
Ir ši vieta bus jo, be jo
kių ginčų ir .abejonių. 
Nes juk jis pradėjo pin
ti šį dainų vainiką dar 
Lietuvoje daugiau kaip 
prieš 20 metų. Tai kom
pozitorius Juozas Žile
vičius, kuris garbės di
rigento lazdelę iš ant
rosios dainų šventės 
perduos šios trečiosios 
dainų šventės garbės di
rigentei Alice Stephens.

■į moteriškas, rankas 
pateks garbės dirigento 
lazdelė. Bet šios rankos 
sugeba tvirtai diriguoti. 
Ir tą įrodė per dauge
lį metų . Tik pernai 
Alice Stephens vadovau
jamos dainininkių ans am 
blis atšventė 25 metų 
jubiliejų. Tai retai pa
sitaikanti choro šventė.

Ir šios dvi trečiosios 
dainų šventės asmeny
bės bus tikri lietuviško 
mu z kini o gyvenimo 
simboliai. J. Žilevičius, 
Lietuvos dainų švenčių
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organizatorius ir veikė
jas perduos dirigento 
lazdelę Amerikoje gimu
siai lietuvaitei, neabejo
tinai daug nusipelniusiai 
lietuviškos dainos išlai
kyme ir ugdyme išeivi
joje. Tai lyg vaivorykš
tės tiltas jungiąs seną
ją tėvų žeme su išeivi
ja.

Išeivijos sąlygos me
nui ir muzikai tarpti nė
ra auksinės. Reikia 
daug darbo ir svarbiau
sia — širdies, kad bent 
ką galima būtų atsiekti. 
Tai tiktai muzikai atsi
davusi asmenybė gali 
duoti tiek jėgos, kiek 
yra įdėjusi Alice 
Stephens. Neretai tenka 
stebėtis jos ištverme ir 
entuziazmu, kuris netik 
kad nenubluko per dau
gelį metų, bet kas kart 
dar ryškiau žydi. Gavu
si visą eilę stipendijų 
dainavimo studijoms ir 
dainavusi daugybėje o- 
perų ir koncertų, tęsia 
muzikinį darbą pedago
ginėje srityje. Tai liu
dija, kad ji studijavo 
dainavimą ir muziką ne 
paviršutiniškai, bet su 
didele meile ir atsida
vimu. Svarbu priminti 
ir tai, kad turėdama 
progos dirbti amerikie
čių tarpe, neatitrūko nuo 
lietuviško gyvenimo. O 
juk visi žinome, kad ne 
visados tas darbas yra 
dėkingas. Neretai ir ne
vienam tenka dažnai nu
sivilti. Ir daug jau buvo 
tokių, kurie dingo iš lie
tuviškos aplinkos.

Tą iškilmingą dainų 
šventės dieną didžiulė
je salėje išnyks scena, 
išnyks skirtumas tarp 
choro ir žiūrovų. Bus 
tik viena didžiulė min-

ĮSPŪDŽIAI po
Mūsų kultūriniame gy

venime retai būna įvy
kių, kurie taip uždegtų 
ir sujudintų visą lietu
viškąją bendruomenę 
kaip tai įvyko lietuviš
kųjų "Traviatos” spek
taklių metu Chicagoje. 
Kai iš anksto Lietuvių 
Operos vadovybė pas
kelbė keturis "Travia
tos" spektaklius, ne 
vienam atrodė , kad at
sistota prieš riziką: kas 
užpildys tuos keturis 
spektaklius, jei seniau 
užtekdavo trijų? (Išim
tis buvo Verdi "Reąui- 
em" su Br. Markaičio 
"Vilniaus varpais", ku
riais iškilmingame kon
certe praėjusią vasarą 
buvo pagerbti Lietuvos 
partizanai ir visi žuvę 
už Lietuvos--tada, kaip 
ir buvo tikėtasi, į kon
certą suplaukė 5,000 lie
tuvių minią drauge su 
menininkais nulenkti gaK 
vas Lietuvos didvy
riams). Tiesa, prieš ke- 
leris metus buvo papil
domas ir "Aidos" apek- 
taklis.

Bet dabar, žvelgiant 
jau į istorijon nuėjusią 
"Traviatą", išlieka aki
vaizdus faktas, kad ke
turių "Traviatos" spek
taklių neužteko, kad rei
kėjo ir papildomojo — 
penktojo, kuris taip pat 
buvo išparduotas.

Propaguojant "Travia
tos" premjerą, ypač bu
vo akcentuojama tai, kad 
šiais, Jaunimo metais, 
Lietuvių opera pasipuoš 
naujais vardais ir vei
dais. Iš perspektyvos 
matome, kad tie nauji 
ir jauni veidai, drauge 
su gerai patyrusiu choru 
ir jau profesionalais 
tampančiais meno vado
vais ir nupynė "Travia
tos" neužmirštamą vai
niką.

Visų pirma kone "Tra
viatos" išvakarėse stai
gus Lilijos Šukytės įko- 
pimas į Metropolitan o- 
oprą jau sukėlė žmonė
se intriguojantį susido
mėjimą lietuviškąja 
"Traviata", kur Lilija 
iš anksčiau buvo pasi
rašiusi sutartį dainuoti 
pagrindinę Violetos par
tiją trijuose spektakliuo
se. Ilgiau nuo visuome
nės akių slėptas teno
ras Stefan Wicik, St. 
Baro surastas ir mūsų 
Operos vadovybei pris
tatytas kaip laikinas jo 
įpėdinis, paskutinėmis 
dienomis, L. Šukytės as
meniui sukėlus susido
mėjimą "Traviata", irgi 
spaudos puslapiuose bu
vo supažindintas su vi
suomene. Šalia jų—Alg. 
Brazis, R. Mastienė ir 
kiti sudarė "Traviatos" 
pagrindą. Tarp naujų 
veidų operoje pirmą kar
tą režisorės pareigose 
pasirodė Birutė Pūkele- 
vičiūtė.

Tokio tai pagrindinio 
sąstato vežama ir atsi
vėrė "Traviatos" prem
jeros uždanga. L. Šuky
tės balsinis ir draminis 
pajėgumas, išplaukęs iš 
neįprastai natūralios 
laikysenos, bendrai jos 
dominavimas visose sce
nose, St. Wicik'o balso 

tis, kuri dainos garsais 
skris į tėvų žemę. Ir 
neįstengs jos sulaikyti 
jokios geležinės uždan
gos.

V.V.

'TRAVIATOS’
spalvingumas ir jo vidi
nis šiltumas bei neblo
gas lietuvių kalbos ap
valdymas (o jis lenkas), 
taip pat choro vokalinė 
ir vaidybinė galia (šį 
kartą masinėse scenose 
buvo juntama stipri re
žisūros ranka), neuž
mirštant Alg. Brazio 
ir kitų įnašo į spektak
lio visumą, premjeros 
metu šimtaprocentiniai 
uždegė publiką. Po prem
jeros pasklido gražiausi 
įspūdžiai ir atsiliepimai. 
Bilietų tuoj pritrūko se
kantiems dviems spek
takliams, Vyt. Radžiaus 
telefonas, kurio bute yra 
ir Lietuvių Operos raš
tinė, nenustojo skambė
jęs. Daug, daug žmonių, 
geriausių atsiliepimų 
apie premjerą uždegtų, 
visokiais būdais ieškojo 
progos kaip nors pama
tyti "Traviatą" su Lili
ja Šukytę ir Algirdu Bra
ziu. Kas įdomiausiai, 
kad didžiausias Chicagos 
dienraštis "Chicago Tri
būne" neiline antrašte 
paminėjo "Traviatą".

Ketvirtajam spektak
liui, kuriame turėjo de
biutuoti Daiva Mongir- 
daitė ir Algis Grigas, 
taip pat buvo išpirktas. 
Žmonės į šį spektaklį 
ėjo gal daugiau iš pa
reigos, nes manė, kad 
po Šukytės triumfo, 
Mongirdaitė gal bus tik 
šešėlis, o A. Grigas 
niekad neprilygs senam 
profesionalui Alg. Bra
ziui. Ir kaip buvo ma
lonu, kai ketvirtajam 
spektaklyje jau po pirmo 
veiksmo publika buvo už
degta ir, paskutinio 
veiksmo uždangai nusi
leidus, sukėlė šilčiau
sias ovacijas. Daiva 
Mongirdaitė, nors ir or
kestrinės repeticijos ne
gavusi, sukūrė mielą, 
šiltą Violetą. Komp. V. 
Jakubėno žodžiais ta
riant, kuriuos jis pasakė 
rašančiam šiuos žod
žius tuoj po spektaklio, 
Daiva Mongirdaitė, jei 
ji nebūtų turėjusi tokios 
stiprios konkurentės Li
lijos Šukytės asmenyje, 
ilgai neišdiltų iš atmin
ties ... Taip pat ir Alg. 
Grigas netikėtai visus 
nustebino savo gerai 
kultyvuotu balsu ir ro
mantiniais atspindžiais. 
Ir Alg. Brazis su 
džiaugsmu stebėjo, kad 
jo balsui auga deramas 
įpėdinis. Tad ketvirtas 
spektaklis paliks mūsų 
operos istorijoje kaip 
graži meno šventė ir, 
D. Mongirdaitės ir A. 
Grigo vardai mūsų o- 
peros vadovų ir ateityje, 
tikėkime, nebus aplen
kiami. Lygiai, kaip teko 
girdėti, ateityje, šalia 
Stasio Baro, kitoms te
noro partijoms bus kvie
čiamas ir S. Wicik, ku
rį publika tikrai pamilo.

Nelauktas ketvirto 
spektaklio pasisekimas 
prisidėjo prie to, kad 
rytdienos papildomam 
spektakliui bilietai buvo 
vėl išpirkti, nes dauge
lis norėjo palyginti Šu
kytę su Mongirdaitė ir 
Brazį su Grigu. Šalia 
kitų papildomą spektak
lį žiūrėjo ir "Chicago 
Sun-Times" redaktorius- 
R. Kennedy, pernai po 
Verdi "Reąuiem" para
šęs tame dienraštyje tik
rai puikų editorialą. 
"Traviatą" jo plunksna 
nutylėjo, nors jis žodžiu 
išreiškė daug pagarbos,

K. Šimonis Karalaitė

bet tikėkime, kad jis vėl 
savo svaria plunksna 
prabils kitą pavasarį, 
kai Lietuvių Opera Chi
cagoje minės dešimtme
tį ir Operos rūmuose 
pastatys J. Karnavičiaus 
"Gražiną".

1957 m. Lietuvių Ope
ros įkūrėjo VI. Baltru
šaičio mestas grūdas 
per eilę metų išaugo į 
didelį medį, kuris jau 
pilnai įsišaknyjo neder
lingoje išeivijos žemė
je. Šiandien niekas ne
abejoja, kad, kol sveiki 
bus majestro Al. Kučiū- 
nas, Operos pirm. Vyt. 
Radžius, idealistai vy
rai ir moterys -- cho- 
ristai-ės, kuriems jo
kių honorarų niekas ne
moka ir visi dirba tik 
iš pasišventimo, Lietu
vių Opera tikrai gyvuos.

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

GAL NEKIEK NEDAUGIAU PASTANGŲ - 
IR TAMSTA SURASI DIRVAI BENT

VIENA NAUJĄ 
SKAITYTOJĄ

O SURASTI JĮ TIKRAI GALI. TIESA?

'makagyiuA dilHctetidu#
~ ~ L _ ■ „ -raiinv-ri JllunlC

PLANINGAS TAUPYMAS
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIENI

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

Ptraadiw4, aalradiaaĮ ir paaktadiui 
aaa 9 vai. ryto iki * vaL po pio 1% 

KotvirtadiaaĮ ano 9 vaL ryto iki 9 ▼. vak. 
šadtadioaj taao 9 vai. ryto iki 1 va L po pivtĄ 
TraHadUaĮ aUaryta vUo. dJaeiV

Chartered and Sepervietd by the Unitcd Statu Goveraaut 

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO S, 1LUNOE

Phott VTrgtehi 7'7747 Jobą J. KazaeeaakM, Pru.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOSU ĮSTAIGOS

Ir kas svarbiausia, kad 
po gražiai pasisekusios 
"Traviatos" jie kuriam 
laikui daro istorinį po
sūkį į lietuviškos tauti
nės operos dirvonus ir 
1967 m. gegužės 20 ir 
21 d.d. Chicagos Operos 
rūmuose Lietuvių Ope
ros dešimtmečio šven
tei pakils savosios "Gra
žinos" uždanga.

Pakilios "Traviatos" 
paliktos nuotaikos telydi 
visus iki "Gražinos" 
premjeros, o visam ope
ros kolektyvui sėkmės 
ir ištvermės. Taip pat 
tenepamiršta skaityto
jai, kad šie žodžiai yra 
žurnalisto ir kad po jų 
dar gali sekti dalyki š- 
kesni ir kietesni muzi
kos kritikų straipsniai.

VI. Ramojus
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Rugsėjo 3-5 d. Washingtone įvyks istorinė lietuvių religinė 
šventė. Jai organizuoti yra sudaryti trys komitetai: Chicagoje — 
Šiluvos koplyčios, New Yorke — religinio kongreso ir Washing- 
tone — talkos komitetas. Balandžio 14 d. New Yorke posėdžiavo 
religinio kongreso komitetas aptariant šventės programą. Nuo
traukoje dalis komiteto narių: kun. V. Budreckas, kun. S. Raila, 
A. Kačanauskas, prel. J. Balkūnas, Aldona Šlepetytė-Janace, 
Tėv. J. Baniūnas ir V. Mamaitis.

HELP WANTED MALĖ

TOOL DESIGNERS- 
LAYOUT

MEN FOR PLASTICS
Newly formed engineering de- 

partment at Havvthorne facility 
of Nationwide Company.

Two to five years experience 
in mold and die design prefer- 
red. Some work on automatic 
machinery.

Knowledge of electric pneu- 
matic helpful.

Excellent paid retirement 
plan and other benefits.

Submit resume, present earn- 
ings, and salary required to:

MR. EDWARD F. LACH 
LILY TULIP CUP CORP.

L. T. PLASTICS — PACKAGES DIV. 
121 Wagaraw Rd. Hawthorn, N. J.

An Equal Opportunity Employer
(46-55)

SCREW MACHINE
We presently have openings on 2nd 
shift for qualified mert to set up and 
operate Acme and Greenlee screvv 
machines. Mušt be experienced. We 
offer an excellent benefit program in 
addit ion to top vvages. Presently 
working a 58-hour week. This is a 
permanent position in an expanding 
department. Send letter to Personnel 
Department.

AEROQUIP CORP.
300 SOUTHEAST AVĖ. 

JACKSON, MICH.
An F.qual Opportunity Employer

WANTED 
AT ONCE 

lst CLASS SKILLED 
MACHINISTS

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

313 — WE 3-7436
(42-55)

EXPERIENCED
DIE CAST DIE REPAIRMEN

DIE CASTING CHECKERS 
Steady work for qualified men. Union 
shop. Fringe benefits.
GENERAL DIE CASTI-NG CO.

10750 CAP1TAL
OAK PARK, MICH.

313 — 564-6230
(44-53)

WANTED JOURNEYMEN 

or lst CLASS 

TOOLMAKERS.
Toolmakers wanted for, small mold 
work. Require all around toolmaking 
experience. Our shop is located in 
Dearborn and services our own plants. 
We are presently working 68 hrs. 
per week and have complete compa
ny benefits. Phone 3 13 —- 6-6800
ask for Mr. Washburn.

(4857)

VIEŠĖDAMI CHICAGUR PIRKITE NAIUUE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1.
2.
3.
4.

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

5th — 0.985. Import. German May Wine
6. Import. French Napoleon

Vermouth .......................................5th — 1.19
7. Riccadona Vermouth ..... .. 30 oz. Boti.— 1.29

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

LOS ANGELES

JAUNOS MENO JĖGOS 
— VASARIO 16 GIMNA
ZIJAI

Spaudoj yra buvę kri
tiškų, gal būt, ir kiek 
pagrįstų, priekaištų dėl 
Vasario 16 gimnazijos 
veikimo. Tie priekaiš
tai ir jų atrėmimai nu
aidėjo ir kai kuriuose 
mūsų kolonijų susirin
kimuose. Nevienam ir 
šiaip lietuviui kyla klau
simas, tai kaipgi paga
liau — remti ar nerem
ti tą vienintėlę Vokieti
joj užsilikusią mūsų 
aukštesniąją mokyklą, 
kur mūsų jaunimas dar 
gali būti lietuviškoj dva
sioj mokomas ir auklė
jamas?

Tiems klausimams iš
siaiškinti trys Los An
geles bei Santa Monica 
veikiantieji Vasario 16 
gimnazijai remti būre
liai, vadovaujami Alek
sandros Balčiūnienės, 
Vlado Pažiūros ir Sofi
jos Puikūnienės, sutar
tinai ruošia viešą to 
reikalo aptarimą, paį
vairintą jaunųjų meno 
dalykais.

Trumpą paskaitą "Ar 
dar reikalinga Vasario 
16 gimnazija?” skaitys 
Stasys Paltus. Prie 
klausimo išryškinimo 
galės prisidėti susirin
kimo dalyviai trumpais 
klausimais bei pasisa
kymais.

Kaip ir tinka jaunimo 
metais, jaunosios Los 
Angeles meno jėgos mie
lai sutiko sudaryti pat
rauklią šio įvykio me- 
nenę programą. Jaunos 
dainininkės Regina 
Aukštkalnytė ir Žibutė 
Stroputė padainuos dve
jetą naujų dainų. Joms 
akompanuos muzikė Ona 
Metrikienė. Iš lietuvių 
poezijos deklamuos Da
ilia Mackialienė. Kylan
ti pianistė Irena Šepe
tytė paskambins vieną

KINU JŪRININKAI BALFO SANDĖLIUOSE
ras, laikrodžius, pieštukus 
ar pan. Gavėjai džiaugiasi 
tais priedais ir dėkingi au
kotojams.

Ralfo gėrybių sandėliai 
(105 Grand St., Brooklyn,
N. Y.) kaip sriauni upė: gė
rybės ateina srove ir iške
liauja srove centre dirban
tiems tą tekėjimą prižiū
rint, reguliuojant.

Kai tremtiniai Europoje 
gyveno stovyklose ir jų bu
vo tūkstančiai, Balfo gėry
bės ne visos patekdavo į 
Balfo sandėlius: daug mais
to, rūbų ir kitų gėrybių ap
lenkdavo Centrą, buvo ga
benamos tūkstančiais svarų 
tiesiai į laivus ir plaukdavo 
Europon. Centras tvarkė 
tik dokumentaciją. Trem
tinių skaičiui sumažėjus, 
Europai atkutus, jau penkti 
metai JAV neduoda maisto, 
vokiečiai atsisakė apmokėti 
laivų ir traukinių transpor- 
taciją, tremtinių stovyklos 
iširo, tremtiniai pabiro.

Dabar Balfo gėrybes ten
ka rinkti į sandėlį, dėti Į 
dėžes, pakuoti, adresuoti ir 
gabenti į paštą. Brooklyno 
paštas per metus priima 
per tūkstantį Balfo siuntų 
ir gauna už tai arti 10,000 
dolerių iš Balfo, bet dabar 
nugabena Balfo dovanas 
tiesiai į šelpiamojo namus 
ir paprašius net gavėjo kvi
tą pristato atgal į Centrą.

Ne visi Balfo šelpiamieji 
gyvena užjūriuose. Kartas 
nuo karto į Balfo Centrą 
kreipiasi vietos varguoliai 
lietuviai, kurie yra gyveni
mo palaužti, dažnai iki pat 
jo dugno. Tokie kartais iš 
Balfo gautą kepurę ar ba
tus net išmaino į vyno bon- 
kutę ir po to vėl ateina pra
šyt. Kai kurie nelaimingieji 
yra pasaulio perėjūnai, su 
Balfo švarkeliu iš Brookly- 

labai gyvą muzikos kū
rinį. Meninę programą 
nuotaikingai palydės 
moksleivių stygų orkes
trėlis, vedamas Donato 
Blažio.

Visa tai įvyks s. m. 
gegužėš 1 d., sekmadie
nį, tuoj po pamaldų, 12 
vai., Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Įėjimas 
nemokamas. Tikimasi, 
kad visi, kas domisi mū
sų jaunosiomis meno pa
jėgomis, o taip pat no
rį daugiau patirti apie 
Vasario 16 d. gimnazi
ją, gausiai atsilankys.

(k) 
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no keliauja į Floridą ar Ka
liforniją. Kartas nuo karto 
ir staigmenos nutinka. Va, 
š. m. balandžio viduryje į 
Balfo raštinę vieno rėmėjo 
rekomenduoti atvyksta pen
ki kiniečiai (Formozos- jū
rininkai,) atvežę cukraus 
nendres į netoli Balfo esan
tį „Domino” fabriką. Jau
ni, žvalūs tie kiniečių jūri
ninkai, bet iš ašarų akyse 
matyt, kad jie dirba tik už 
maistą, o Formozoje jų su 
dovanomis iš Amerikos lau
kia šeimos. Jūreivio mėne
sio atlyginimo permaža nu
pirkti JAV suknelę, švar
kutį ar batus. Labai nuste
bo, kai priedu gavo Sibiro 
lietuvaičių maldaknygę ki
nų kalboje. Ne visi mokėjo 
skaityt.

Didžioji Balfo rūbų dalis 
siunčiama Lenkijos lietu
viams, kurie, kaip dera dzū
kams, turi labai lakią vaiz
duotę ir į savo prašymus 
sudeda viso pasaulio rau
das. Jie be rankų, be kojų, 
beveik netenka ir galvos, 
kad tik išprašytų iš JAV 
lietuvių kokį rūbų siuntinį, 
už kurį „užmiršta” padėko
ti.

Rūbų prašymai iš Vokie
tijos, Prancūzijos ar Itali
jos jau su pretenzijomis: 
paltas turi būti su baltu 
kalnierium, suknelė dryžuo
ta, apsiaustas odinis ir pan. 
Retas kuris laisvos Europos 
lietuvis pasitenkina tuo, ką 
iš Balfo gauna, vis prašo 
ko nors geresnio, tarsi Bal
tas būtų rūbų fabrikas ar 
siuvykla ir galėtų kiekvie
nam pritaikinti ar pririnkti.

Šiuo metu Balfo siunti
niai pilnai patenkina visus 
pagrįstus rūbų prašymus. 
(Bent pusė prašymų deda
ma „į stalčių’’). Į Balfo san
dėlius gana gerų rūbų su
gabena New Yorko ir pla
tesnių apylinkių lietuviai. 
Nereikia jų rinkti Floridoj, 
Chicago j ar Kalifornijoj, 
nes brangus transportas. 
Balfui daug rūbų surenka 
vietinės lietuvių parapijos, 
jų atgabena net vietos po
licininkai, laiškanešiai bei 
kaimynai prekybininkai.

Balfas priima viską , ne 
tik rūbus, nes vis būna vie
nokia ar kitokia nauda šal
pai: netikusius rūbus, at
ranką, lengva parduoti. Už 
juos per metus gaunama 
per 500 dolerių. Kitus daik
telius: knygas, žurnalus, 
dažnai nesunku įdėti į siun
tinius, pvz. akinius, kame-

Sunkiau pasiųsti rūbus 
Pietų Amerikos lietuviams, 
nes ten dideli muitinės su
varžymai. Tačiau Balfas 
siunčia ir į Pietų Ameriką, 
kai iš ten JAV-se lankosi 
lietuviai misionieriai, tie 
grįždami „kaip savo’’ veža
si kelis maišus aprangos, 
kurią padalina reikalingie
siems. Nors P. Amerikoje 
nešalta, bet ir ten rūbų

Nelinksmas Lietuvos vietinės 
pramonės paveikslas

Pagal Kosygino reformą, 
visos stambesnės Lietuvos 
dabartinėj teritorijoj vei
kiančios pramonės įmonės 
jau valdomos arba tiesiog 
Maskvos ministerijų, arba 
padedant Vilniuje esan
tiems tų ministerijų padali
niams, vadinamiems sąjun- 
ginėmis-respublikinėmis mi
nisterijomis. Tik 42 įmonės 
yra paliktos valdyti Mask
voj tiesioginių viršininkų 
neturinčiai vietinės pramo
nės ministerijai (kurios 
planai ir biudžetas, kaip ir 
visų Lietuvoj veikiančių 
įmonių bei įstaigų, vistiek 
galutinai spren d ž i a m a s 
Maskvoj).

Vietinės pramonės minis
terija yra pavesta valdyti 
Eduardui Ozarskiui. Prieš 
devynetą metų jis buvo vi
cepremjeras ir Lietuvos 
ekonominio rajono „sovnar- 
chozo” (liaudies ūkio tary
bos) pirmininkas. Taigi, 
stovėjo visos Lietuvoj įkur
dintos pramonės viršūnėje. 
Po to aštuonerius metus 
pralaikytas be viešai mato
mų pareigų, grįžo tik į la
bai kuklias vietinės pramo
nės ministro pareigas. Ap
žvelgęs tas 42 jam valdyti 
belikusias imones, E. Ozars- 
kis nnibūdina jas šitaip:

„Dauguma tu įmonių 
smulkios, menkai mechani
zuotos, išdėstytos nepritai
kintose patalpose, neturi 
aiškios specializacijos. Su
prantama, tai apsunkina 
pramonės vadovavimą ir 
jos gaminių kokybės kont
role” (Sov. Litva, 1966/55).

Tose įmonėse daugiausia 
esą gaminami namų ūkio, 
virtuvių bei smulkios staty
binės reikmenys, arba teks
tilės, trikotažo medžiagos 
ir siuviniai.

Aprangos reikmenims ga
minti šios įmonės, kaip sa
ko Ozarskis, naudojasi ža
liava „iš gamybos atliekų, 
susidarančių stambiosiose 
pramonės gamyklose”. Mat, 
didžiosios siuvyklos ir batų 
dirbtuvės nėra paliktos vie

tinės pramonės reikalams: 
jas perėmė centrinės minis- 

trūksta. Dažnai ir ten iš 
šalpos gauti rūbai iškeičia
mi j vyno stiklelį.

Daug sunkiau rūbais pa
gelbėti lietuviui Lietuvoj 
ar Sibire. Rusai okupantai 
neįleidžia vartotų rūbų (nei 
vaistų, nei religinių daly
kų). To negana, už siunti
nius reikalauja įvairių mo
kesčių, muitų. Pasiuntimo 
išlaidos beveik prilygsta 
siuntinio medžiagų vertei. 
Balfas tokiais naujų me
džiagų siuntiniais sušelpia 
virš 325 šeimų per metus 
ir tai šalpai išleidžia arti 
25,000 dolerių, kuriuos su
aukoja Balfo rėmėjai.

K. J. Jankus

terijos ir jos tarnauja „vi
sos šalies” reikalams. Vie
tinės pramonės dirbtuvėms 
lieka ką nors pagaminti iš 
tų didesniųjų gamyklų me- • 
džiagos atliekų. Bet Ozars
kiui jau atrado, kad ir at
liekas iš tų didesniųjų įmo
nių nelengva išsikovoti vie
tinės pramonės reikalams. 
Tekstilės, odos ir kailių įmo
nių atliekos dar dažnai pa
tenkančios kitur, kur esan
čios „neefektingai panaudo
jamos”.

Atsidūręs su vietine pra
mone tipiškos kolonistiškai 
tvarkomos pramonės šešė
lyj, Ozarskis tamsokai vaiz
duoja jos padėtį. Tikisi 
bent tris dešimtis iš tų 42- 
jų įmonių perstatyti, pra
plėsti, bet tam tikslui esą 
reikalinga grąžinti buvusią 
tvarką. Mat, kurį laiką 
toms įmonėms jau buvo lei
džiama „atskaityti” iš pel
no 5C ■'/< praplėtimų bei pa
gerinimų reikalams. Po Ko
sygino reformos, vietinės 
pramonės įmonės, jei ir pa
darytų pelno, tobulinimosi 
reikalams gali naudoti tik 
35 G to pelno. Maskvoj pu
čia nepalankūs vėjai „vieti- 
ninkiškumui”. (ELTA)

CLEVELAND

SIUVĖJOS SIUVAMOMIS 
MAŠINOMIS

Pastovus darbas, aukštas 
valandinis ir akordinio dar
bo atlyginimas. Maloni dar
bo aplinka. Apmokamo^ 
atostogos ir šventės.

W0RK-WEAR 
CORPORATION 
1768 E. 25th St.

(į pietus nuo Payne Avė.)

SAVININKAS PARDUO
DA NAMĄ 

mūrinis — geros pajamos 
— bungalow. 6 kamb. apa
čioje, 4 viršuje. Du mūri
niai garažai ir pobūviams 
kambarys.

1047 E. 174 gt.
(prie Lake Shore Blvd.) 

Tel. IV 1-7139 
(448-5$)
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Kompozitorius DARIUS LAPINSKAS

Solistė ALDONA STEMPUŽIENE

viešbučio Crystal Ballroom salėje.

Meninę programą išpildys: /lldosta Siemputytenė

</t mnpikaA'

Šokiams gros MELODY BAND orkestras. Bus coctailiai ir prie stalų patiekiama va
kariene su šampanu. Bilieto kaina asmeniui I 0 dolerių. Bilietus jau galima įsigyti 
Dirvoje, arba užsisakyti laišku, pridedant čekį ar pašto perlaidą ir nurodant kiek vie
tų užsisakoma.

DIRVA, 6907 Superior Avenue 
CIeveland, Ohio 44103 

Telefonas: 431-6344

• Povilas Dargis, SLA 
prezidentas, su ponia bal. 
22 ir 23 dienomis lankėsi 
Clevelande. čia turėjo eilę 
pasitarimu su SLA veikė
jais ruošiamo jubliejinio 
suvažiavimo ir banketo rei
kalais. Ta proga, lydimi VI. 
Braziulio, svečiai buvo at
silankę ir Dirvos redakci
joje.

ŠOKIAI JAUNIMUI!
Gegužės 1 d., 3 vai. p. p. 

Niaurų ūkio gegužinėms 
ruošti aikštėje ruošiama 
šokių popietė jaunimui. Įėji
mas -— 1 dol. Niaurų ūkis 
randasi Brunswicke, Sub- 
station Rd.

Pelnas skiriamas naujai 
ruošia mam Brunswicko 
parkui, kuriame bus Įreng
tas kap. Teodoro Niauros 
atminčiai paminklas. (Sk.)

• Nedelskime ilgiau ir 
padidinkime savo gyvybės 
•draudimą, kol dar nė vėlu. 
Dėl informacijų skambinki
te prityrusiam draudimo 
atstovui — V. Giedraičiui 
tel. 944-6835.

Kardinolas Beran - Čekų tautos 
didvyris lankysis Clevelande

Po čekų tautos tėvo Ma- 
saryko, vienu iš garsiausiu 
ir populiariausiu jos sūnų 
yra kardinolas. Beran, Pra
gos arkivyskupas. Aktyviai 
kovojęs prieš nacių ir ko
munistų režimus, kalintas 
vokiečių koncentracijos sto
vykloje Dachau, o komunis
tų kupacijos metu laikytas 
namų arešte, kardinolas 
nenustojo savo kovingumo, 
ryžto ir pasišventimo, kuris 
neturi nei tautinių nei reli
niai sektinių ribų. Jo drąsa, 
patriotizmas ir nenuolaidu- 
mas yra užkrečiantis, žino
mas ir populiarus ne vien 
tik čekų tautai, šio didžiojo 
kovotojo pavyzdys šviečia 
savo kilnia asmenybe po vi
są platųjį pasaulį.

Kardinolas Beran atvyk
sta į Ameriką ir Clevelan- 
dą vizituos balandžio 30 ir 
gegužės 1 dienomis. Didžia
jam svečiui tinkamai pri
imti ir globoti yra sudaryti 
komitetai. Garbės komiteto 
priekyje yra visi Clevelan- 
do katalikų diocezijos vys
kupai su arkivyskupu E. F. 
Hoban S. T. D. priešaky, 
priėmimo komitetui ener
gingai vadovauja Cuvaho- 
ga (’ounty Auditor Ralph J. 
Perk.

Clevelando Čekų bendruo
menė deda visas pastangas, 
kad kardinolo Berano vizi
tas virstų visų pavergtųjų 
tautų švente. Iškilmėse 
kviečiamos dalyvauti visų 
tautybių organizacijos bei 
jų atstovai.

Priėmimas grindžiamas 
gegužės 1 d. įvykstančiu or
ganizacijų paradu, kuris 
vyks Our Lady of Lourdes 
(3395 E. 53 St.) parapijos 
rajone. Tos parapijos baž
nyčioje gegužės 1 d., 1 vai. 
p. p. kardinolas Beran ce- 
lebruos iškilmingoms mi
šioms. 4 vai. p. p. priėmi
mas ir programa Our Lady 
of Lourdes parapijos salėje, 
o 8 vai. vak. banketas She- 
raton-Cleveland viešbutyje, 
kuriame dalyvaus Ohio gu
bernatorius James A. 
Rhodes ir Clevelando bur
mistras Ralph S. Locher.

Organizacijos, sutinkan
čios dalyvauti priėmimo pa
rade ir kt. iškilmėse, prašo
mos susižinoti su Emil J. 
Lisy Sr. tel. 662-0488.

Clevelando lietuvių orga
nizacijos maloniai prašomos 
į šį reikšmingą įvykį at
kreipti tinkamą dėmesį.

• County Commissioner 
Frank M. Gorman yra de
mokratų remiamas kandi
datas perrinkimui į tą patį 
postą trečiai kadencijai. 
Cuvahogos apskrities valdy
ba yra atsiekusi didelių lai
mėjimų įvairiose srityse ir
F. M. Gorman žada neatlai- 
džiai darbuotis apskrities 
gyventojų gerovei. Prieš tai 
jis yra buvęs 8 metų Ohio 
Atstovų Rūmų atstovu. Iš 
profesijos teisininkas, be 
to, aktyvus įvairiose visuo
meninėse organizacijose.

Skaityk ir platink
D I R V 4

CLEVELANDO PARENGIMŲ
- KALENDORIUS -

GEGUŽES 1 D. Clevelando atei
tininkų šeimos šventė.

GEGUŽĖS 7 D. Dirvos balius 
Carter viešbutyje.

GEGUŽES 8 D. Motinos Die
nos minėjimas. Ruošia Vysk. 
Valančiaus mokykla.

GEGUŽĖS 15 D. V. Bielajaus 
leidžiamo taut. šokių žurnalo Vil
tis 25 m. sukakties minėjimas 
Nauj. parapijos salėje.

GEGUŽĖS 21 d. Jaunimo Metų 
komitetas rengia subatvakarį šv. 
Jurgio parapijos salėje.

GEGUŽĖS 22 D. skautų ir skau
čių tėvų komitetas ruošia pietus 
šv. Jurgio parap. salėje.

BIRŽELIO 5 D. šv. Kazimiero 
Lituanistinės Mokyklos mokslo 
metų užbaigimas.

JAKUBS <& SON

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

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

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

BIRŽELIO 12 d. gegužinėčiur- 
lionio Ansamblio sodyboje. Ren
gia Jub. SLA Seimui Rengti ko
mitetas.

BIRŽELIO 19 D. Vysk. Valan
čiaus mokyklos gegužinė.

BIRŽELIO 25 d. Gegužinė — 
Joninių laužas Čiurlionio An
samblio sodyboje. Rengia L.V.S. 
Ramovė.

BIRŽELIO 26 D. Naujienų gegu
žinė Armonų sodyboje.

LIEPOS 10 d. Lietuvių Budžių 
plaukiojimo diena.

LIEPOS 31 d. Lietuvių Budžių 
gegužinė. Rengia L. Budžiams 
Remti Tėvų Komitetas.

RUGSĖJO 24 D. Dirvos Vaka
ras, šv. Jurgio parapijos salė
je.

RUGSĖJO 25 D. Tautos šventė- 
Lietuvių Diena. Rengia Lietuvių 
Bendruomenė.

SPALIO 15 D. šv. Kazimiero 
Lit. Mokyklos parengimas.

936 East 185th St.
KE 1 - 7770



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ALTS ROCHESTERIO 
SKYRIUS ĮSIJUNGĖ Į 

VAJŲ
Negausus ALTS Roches- 

teno skyrius šiomis dieno
mis gražiai įsijungė į vyk
domą Dirvos piniginį vajų. 
Skyriaus pirmininkas Al. 
Jančys, atsiųsdamas narių 
auką Vilčiai, praneša, jog 
Rochesterio tautininkai ne 
tik surado Dirvai 4 naujus 
prenumeratorius ir paauko
jo 10 dol., bet nepamiršo ir 
kitų tautinių organizacijų 
paremti, šia proga jie pa
siuntė ALTS centro valdy
bai 15 dol. ir LNT Fondui 
30 dol. auką.

Vilčiai, savo įnašus padi
dindami, rochesteriškiai at
siuntė 29 dol. kuriuos su
dėjo: po 5 dol. — Aloyzas 
Jančys, Jonas Pupininkas, 
Jonas Musteikis, Povilas 
Šlapelis, Kęstutis Miškinis; 
po 2 dol. — Antanas Burkū- 
nas ir Juozas Vėsa.

Už gražią auką ir para
mą ALTS Rochesterio sky
riaus valdybai ir nariams 
Viltis ir Dirva nuoširdžiai 
dėkoja.

• Vaclovas Sidzikauskas, 
Vliko pirmininkas, ryšium 
su Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo pirmininko pa
reigomis, balandžio 22 d. 
išskrido Europon, kur išbus 
3-4 savaites.

Gegužės 2-6 d. drauge su 
kitais Pav. Eur. Tautų Sei
mo atstovais, kaip stebėto
jai, dalyvaus Europos Ta
rybos posėdžiuose Strasbur- 
ge. Ten matysis su laisvųjų 
Europos valstybių parla
mentų nariais ir dalyvaus 
Europos Tarybos Neatsto
vaujamų Valstybių Komisi
jos posėdyje.

Pakeliui į Strasburgą, 
Vilko pirmininkas sustos 
Londone ir Paryžiuje, o po 
Europos Tarybos posėdžių 
lankysis Bonnoje, Miunche
ne ir kitur.

Vokietijoj Vliko pirmi
ninkas numato eilę pasita
rimų su tenykščiais lietuvių 
veikėjais ir su Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės val
dyba. Vienas iš pasitari
muose svarstysimų reikalų 
bus Vliko atstovybės Euro
poj sudarymo klausimas.

(ELTA)

Mylimam Tėveliui
A. A.

ROBERTUI KRONUI 
mirus, STEFANIJĄ ir IGNĄ KAUNELIUS ir ki
tus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime

Detroito Lietuvių Kultūros 
Klubas
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ROBERTUI KRONUI 

mirus, velionio žmoną KRONIENĘ, dukrą STE
FANIJĄ KAUNELIENĘ, sūnų LIUDĄ ir kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime

Lidija ir Vladas Mingėlai

Brangiam vyrui ir tėvui
ROBERTUI KRONUI

mirus, žmoną KONSTANCIJĄ, sūnus LIUDĄ, 
BALĮ, EDVARDĄ, ROMĄ ir dukras STEFANI
JĄ, ELENĄ ir jų šeimas bei kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia

Edvinas Balceris

DETROIT
• St. Varekojis sulaukė 

65 m. amžiaus ir išeina pen
sijon. Ta proga Dariaus-Gi
rėno klubas savo veiklaus 
nario neužmiršo. S. Vareko
jis nuo 1954 m. buvo nuo
latinis valdybos narys ir 
ėjo ūkvedžio ar iždininko 
pareigas.

St. Varekojo garbei ruo
šiami pietūs įvyks gegužės 
8 d., 3 vai. po pietų. Visi 
lietuviai, norį pietuose da
lyvauti, prašomi užsiregis
truoti Dariaus-Girėno klu
be iki gegužės 1 d. Pietūs 
įvyks Lietuvių Namuose 
3009 Tillman St. (mg)

NEW YORK
• A. L. T. S-gos 1-jo sky

riaus narių metinis susirin
kimas įvyks balandžio 30 
d-, 7 v. v. p. A. Jurgėlos na
muose, 1497 Putnam Avė., 
Brooklyn 27, N. Y.

Pranešimas apie Tauti
nės Sąjungos pirmininko 
inž. J. Jurkūno ir vicepir
mininko T. Blinstrubo apsi
lankymą š. m. balandžio 
mėn. 1-2 d.d. New Yorke.

Atstovų rinkimas į Dir
vos Auksinės,Sukakties mi
nėjimą, kuris įvyks š. m. 
gegužės mėn. 7 d., šeštadie
nį, Cleveland, Ohio, ir kiti 
svarbūs klausimai susieti 
su Tautinė Sąjunga.

Skyriaus Valdyba kviečia 
visus skyriaus narius ir 
bendraminčius šiame svar
biame susirinkime dalyvau
ti.

• ALT S-gos vienuolikto
jo — Richmond Hill sky
riaus narių metinis susirin
kimas įvyks balandžio 29 
d., penktadienį, Balsių na
muose, Woodhavene, N. Y. 
Skyriaus valdybos kadenci
ją baigia Jurgis Sirusas, 
pirm., Petras Paprockas ir 
Bronius Oniūnas.

Svarbiausiu dienotvarkės 
punktu numatoma valdybos 
rinkimai.

• New Yorko skautams 
remti komitetas gegužės 7 
d., Maspetho parapijos sa
lėje ruošia Pavasario balių. 
Programą išpildys akordeo
nistas Charles Daubaras.

Šokiams gros Joe Thomas 
orkestras.

• Pabaltijo Moterų Tary
ba, kurioje dalyvauja lietu
vių ir estų atstovės, balan
džio 24 dieną atšventė savo 
veiklos 19 metų sukaktį. 
Minėjimas įvyko Estonian 
House, 243 E. 34 Street, 
New Yorke.

• Aloyzas Jančys, iš Ro- 
chester, N. Y. Lietuvos Ne
priklausomybės Fondui pri
siuntė 30 dol. leidinio apie 
Lietuvą anglų kalba išleidi
mui.

KANADOS 
LIETUVIAI

• Lietuvių kredito koope
ratyvų, veikiančių Kanado
je, valdybų ir vedėjų bend
ras pasitarimas įvyko To
ronte, Lietuvių Namuose 
balandžio 17 d. Pasitarimą 
pradėjo ir visų pritarimu jį 
pravedė H. Stepaitis. Sekre
toriavo E. Jurkevičienė. Bu
vo svarstyta terminologijos 
s u v i e nodinimo, santaupų 
telkimo bei išskolinimo, pro. 
pogandos*, procentų ir kiti 
kooperatinę veiklą liečian- 
tieji klausimai. Ypatingai 
jautriai buvo reaguota į pa
sirodžiusį vietos spaudoj 
tendencingą straipsnį ”Lie- 
tuvių kooperaciniai bankai 
Kanadoje”, kurio autorius 
V. Matis paduodamas visų 
keturių lietuvių kredito ko
operatyvų balansus, ir ten
dencingai juos paaiškinęs, 
prieina išvados, kad Toron
te dviejų lietuvių kredito 
kooperatyvų buvimas pa- 
gelbstįs visiems lietuviams. 
Girdi, arčiau kooperatyvų 
tikslo šie bankai priartėję 
tik įsisteigus antram ban
kui. Kooperatinėj veikloj 
tokių dalykų kėlimas yra 
nekas kita kaip visiškas ne- 
nusivokimas apie kooperaci
ją ir jos tikslus. Sumany
muose buvo pageidauta, ka^ 
kad panašūs pasitarimai 
būtų daromi ir ateityj.

BALTIMORE

BALTIMORE RUOŠIASI 
JAUNIMO KONGRESUI
Baltimorės apylinkės jau

nimo sušauktame susirinki
me buvo sudarytas komite
tas ruoštis Pasaulio Jauni
mo Kongresui. Komitetą su
daro: pirm. E. Radžius,
K. česonis, J. Palubinskai
tė, D. Pukelytė, kun. K. Pu- 
gevičius, M. Bučinskienė, 
M. Pečiulienė, J. Jakubaus
kas, A. Juškus, A. Radžius 
Jr., V. Noreikaitė, V. Svo- 
telytė, E. Budelis ir J. Va- 
liukonis.

Pagrindiniai šio komite
to uždaviniai yra surinkti 
2,000 dolerių, lapkričio mė
nesį pravesti knygų vajų, 
s u o r g a nizuoti skaitlingą 
Baltimorės atsto v a v i m ą 
kongrese, surinkti 1,000 ki
tataučių ir 1,000 lietuvių 
parašų Jaunimo Peticijai.

Šiuo metu vyksta lėšų 
telkimo vajus. Surinktos 
aukos iš pavienių aukotojų, 
organizacijų ir už Jaunimo 
Metų ženkliukus, bus nau
dojamos Jaunimo Kongre
so, Jaunimo Peticijos ir 
Jacnimo Metų programoms 
paruošti ir įvykdyti, šiam 
reikalui stambesnes sumas 
aukojo:

V. Matekūnas $100.00.-
Po $50.00: S. Rutkauskas 

ir Dr. S. Ankūdas.
Po $25.00: Dr. E. Arma- 

nienė ir Radžiu šeima.
Po $20.00: Kun. K. Pu- 

gevičius ir Mrs. Adelė Tho
mas.

Tie, kurie norėtų prisidė
ti savo aukomis prašom jas 
siųsti sekančiu adresu:

Lithuanian Youth Con- 
gress, 1109 Girde Drive. 
Baltimore, Marvland 21227.

Čekius rašyti Lithuanian 
Youth Congress vardu.

Baltimorės Komitetas or
ganizuoja grupinę kelionę

CHICAGIŠKES 
_ NUOTRUPOS _

”Tai koks Tamstos būtų 
konkretus pasiūlymas per
tvarkyti VLIKą” — pa
klausė viena ponia ar pane
lė Bronio Railos po ilgos jo 
paskaitos Chicagoje tema 
— ’Kova už laisvę: kas tai 
būtų ?’ Paskaitininkas są
moningai atsakė, kad po to, 
kai tuo reikalu tiek daug 
metų buvo sukamos geriau
sios galvos ir išleista tiek 
daug pinigų, ir jis negalįs 
duoti trumpo ir paprasto at
sakymo.

VLIKo reikalus Bronys 
Raila, o per jį ir jo skaity
tojai, gerai pažįsta. Jam ir 
jo bendrininkams priklau
so, kaip šiame krašte sako
ma, kreditas už krašto pri
mato iškėlimą dar tuo me
tu, kai VLIKas norėjo vaiz
duoti Lietuvos vyriausybę 

lėktuvu į Dainų šventę ir 
Jaunimo Kongresą liepos 
mėnesį 2-4 dienomis Chica
goje. Bus skrendama TWA 
sprausminiu lėktuvu. Gru
pinė kaina ketvirtadaliu pi
giau: $64.66 ten ir atgal. 
Suinteresuoti prašomi tuo
jau pat skambinti: Balti- 
morėje: Eimutis Radžius, 
Area Code 301 tel. SA 
7-1935. Washingtone: Ar
vydas Barzdukas, Area 
Code 103 tel. 560-1410. Pra
šom rimtai pagalvoti apie 
pasinaudojimą šia proga, 
nes liepos ketvirtosios die
nos savaitgalyje keliavimas 
bet kuriomis priemonėmis 
nėra lengvas, o lėktuvu in
dividualias rezervacijas jau 
beveik per vėlu užsakyti.

Baltimorės Jaunimo Me
tų Komitetas prašo visų 
Baltimorės lietuvių ir or
ganizacijų sukaupti jėgas 
ir efektingai prisidėti prie 
jaunimo veiklos finansiniai, 
moraliniai ir ideologiniai. 
Šios apylinkės visuomenės 
parama yra būtina sėkmin
gam pravedimui ir įvykdy
mui komiteto uždavinių ir 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui atsiekti numaty
tus laimėjimus.

J. Valiukonis 

Spaudos mėnuo—Dirvos mėnuo
Naujiems skaitytojams Dirva tik $10 metams!

Šiais metais PL Bendruomenė balandžio mėnesį paskelbė 
spaudos platinimo mėnesiu, švęsdama savo 50-ties metų sukaktį, 
Dirva skelbia ypatingą nuolaidą savo naujiesiems skaitytojams:

visi tie, kurie naujai užsiprenumeruos š. m. balandžio ar 
gegužės mėnesiais,

GAUS DIRVĄ METAMS TIK UŽ $10
Nuo š. m. birželio 1 d. vėl bus taikoma normali kaina $11 metams 

Paskatinkite savo artimuosius pasinaudoti šia nuolaida. 
Panaudokite Jums atsiųsto laiško atkarpą arba greta šio skelbimo esantį 
kuponą. Suradę Dirvai naują skaitytoją, jo prenumeratą čekiu arba pini
gais siųskite

DIRVA 6907 Superior Avė. Cleveland, Ohio 44103

NAUJAS DIRVOS PRENUMERATORIUS

DIRVOS ADMINISTRACIJAI, 
6907 Superior Avė. Cleveland, Ohio 44103

Pasinaudodamas jūsų nuolaida, siunčiu $10.00 ir prašau
siuntinėti Dirvą šiuo adresu:

Adresas

Vardas-pav.

Jeigu užsakoma kitam, užsakytojo parašas ir adresas:

Vardas-pav.

Adresas

be teritorijos ir tautos. Jei 
tačiau tada — stovykliniais 
laikais — tam reikėjo tam 
tikros drąsos, šiuo metu, 
kai VLIKas susitraukė iki 
daugiau ar mažiau simboli
nės institucijos, kuri trum
pai prisimenama tik Vasa
rio 16 d. proga, tos institu
cijos ankstyvesnių klaidų 
pakartotinas iškėlimas, at
leiskite man, primena Don 
Kichoto kovą su vėjo malū
nais.

Tiesa, Raila toli gražu 
dar nėra pametęs tikreny
bės pajautimo, kad to ne
suprastų, tačiau gavęs pa
vedimą kalbėti tokia tema, 
iš tos kovos išsisukti nega
lėjo. Buvo taip. Prieš kiek 
laiko šviesa-Sandara pradė
jo aiškintis susidariusią pa
dėtį ir surengė eilė praneši
mų tema ”Veidu į Lietuvą”. 
Daugiausiai ta proga pra
garsėjo prof. J. A. Greimas, 
kurio nuomonės ir pažiūros 
kai keno laikomos ’ružavo- 
mis’, jei ne ryškiai raudono
mis. Atrodo, kad Leonui 
Sabaliūnui New Yorke atėjo 
laiminga idėja leisti tuose 
rėmuose pasisakyti ir B. 
Railai, iš kurio buvo laukia
ma daugiau konservatyvių 
pažiūrų. Raila iššūkį pri
ėmė ir pakeliui į New Yor- 
ką sustojo Chicagoje.

Techniškai žiūrint, B. 
Raila sav o paskaitą paruo
šė briliantiškai, nors jautė
si, kad jis sėdėjo tarp dve
jų dėdžių. Iš vienos pusės 
jis nelabai norėjo pritarti 
tiems, kurie nori bendra
darbiauti su bolševikais, no
rėdami prisidėti bent prie 
lietuvybės išlaikymo gali
mybių ribose, iš kitos pusės, 
jis nenorėjo iš principo pa
smerkti naujų kelių ieško
tojus. Juk jie visi, kaip ir 
pats Raila, nuo 1946 m., pri
klauso šviesos-Sandaros fe
deracijai. Tokiu būdu ne
stebėtina, kad jei kam kliu
vo, tai tik VLIKui, kuris, 
atrodo, turi reprezentuoti 
visą mūsų nerangumą ir už
sispyrimą.

Čia reikia pastebėti, kad 
pažangos, be abejo, galima 
pasiekti tik konstatavus 
esamų pažiūrų klaidingu

mą. Tą labai gabiai padarė 
Šviesos - Sandaros Chicagai 
pristatyti paskaitin inkai 
Vincas Rastenis, Algirdas
J. Greimas ir Bronys Raila, 
tačiau pirmasis ir paskuti
nysis sukėlė tik abejonių, 
neduodami savo recepto, o 
antrojo patarimai nepriim
tini ir iš praktiškos ir iš 
principinės pusės. Tokiu 
būdu susidarė įspūdis, kad 
jie nori sugriauti tegul ir 
apkerpusius griuvėsius, pa
tys neturėdami jokio plano 
naujam pastatui. O žmonės 
yra prisirišę savo griuvėsių, 
ir pastangos juos sunaikin
ti neduodant geresnio pa
kaitalo, negali būti labai 
populiarios, čia dar reikia 
atsiminti, kad pats VLIKas 
su savo išlaikytojų ALTu 
lietuvių išeivijai kaštuoja 
pigiau negu filmas ’Aukso 
žąsis’ ar vienas chisagiškės 
lietuvių operos pastatymas!

Už tat labai apsidžiau
giau išgirdęs Railos prielai
dą, kad jis ir užbaigs visą 
tą ’Veidu į Lietuvą’ bylą. 
Tai buvo šaunus turnyras 
su puikiais riteriais ant 
prašmatnių žirgų, ką nors 
panašaus šiais laikais gali
ma matyti tik ’Ajax’ rekla
mose, tik gaila, kad jų už
puolimo objektas buvo toks 
menkutis . ..

Pabaigai vienas priekaiš
tas tų paskaitų techniškai 
pusei. Buvo skelbiama: ”po 
paskaitos vyks diskusijos”. 
Tačiau iš tikro buvo leidžia
mi tik trumpi paklausimai 
prelegentui. Aš suprantu, 
kad diskusijos dažnai iš
slysta iš kontrolės ir tam
pa visuotinu chaosu. Iš ki
tos pusės, ką dar gali pa
klausti po tokios išsamios 
paskaitos kaip B. Railos: 
”Kaip Jums šiaip einasi?” 
Arba dr. Greimui pastebė
jus, kad užsienio politikos 
laukuose jo žinios yra gana 
miglotos: ”Kokia ponia
Jums tai sakė?” Po Raste- 
nio paskaitos paklausimai 
buvo reikalaujami patiekti 
raštu. Gerai, kad dar be no
taro patvirtinimo. Niekas 
nepanorėjo ir to vargo. Gal 
verta būtų pagalvoti apie 
viešų diskusijų surengimą 
tarp dviejų priešingų nuo
monių šalininkų, maždaug 
panašaus intelektualinio ly
gio? žinoma, kai vėl kada 
nors pribręs koks reikalas. 
Kol kas visiems reigalingas 
poilsis. (vm)


	1966 Bal.27 0001
	1966 Bal.27 0002
	1966 Bal.27 0003
	1966 Bal.27 0004
	1966 Bal.27 0005
	1966 Bal.27 0006

