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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DIALOGAS SU SOVIETAIS
ATRODO, KAD POPIEŽIAUS POVILO VI — 
GROMYKO PASIKALBĖJIMAS BUVO TIK GA
NA ŠALTAS NUOMONIŲ PASIKEITIMAS APIE 
TAIKOS IŠLAIKYMO GALIMYBES, PASIKAL
BĖJIMAS BUVO NAUDINGAS SOVIETAMS, 
KURIE NORI GERESNIŲ SANTYKIŲ SU ITA
LIJA. — SOVIETU GALVOSENA GALI PA
KEISTI NE SANTYKIAI SU UŽSIENIEČIAIS, 
BET TIK JŲ PAČIŲ „NENUORAMOS”, SISTE

MOS PRIEŠTARAVIMO KANKINAMI.

--------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS —

Apie Sovietijos užsie
nių reikalų ministerio 
Andrėj aus Gromyko vi
zitą popiežiui Povilui 
VI spaudoje iki šiol 
pasirodė visai nedaug 
žinių.

Tai nestebėtina. Nė 
vienas iš pasikalbėjimo 
dalyvių kol kas dar ne
mato reikalo apie tai 
pranešti. Tiek Vatika- 
as, tiek Kremlius yra 
tylios diplomatijos mė
gėjai. Už tat nėra ką 
ir pridėti prie oficia
laus Vatikano organo 
"Osservatero Romano” 
pranešimo: "Šventasis 
Tėvas, tęsdamas savo 
apsilankymą į Juntines 
Tautas, šiandien prieš- 
pietus, dalyvaujant Kar 
dinolui Sekretoriui, pri
ėmė jo Ekselenciją 
Andrė jų Gromyko, So
vietų Sąjungos užsienių 
reikalų ministerį, ku
ris buvo lydimas Sovie
tų Sąjungos ambasado
riaus Italijoje, .,priva
čioje audijencijoje."

Vizitas turėjo tokį pri
vatų charakterį, kad 
net automobilis, kuriuo 
"ekselenciją" Gromyko 
atvyko į Vatikaną , ne
turėjo tokiam atvejui į- 
prastos valstybinės vė
liavėlės. įdomu, kad
Gromyko pasitiko ne 
koks dvasiškis, bet
‘civilis’ markizas Giu- 
lio Sacchetti, Vatikanu 
rūmų prižiūrėtojas. Be 
jokių ceremonijų jis jį 
nulydėjo į popiežiaus 
privatinę biblioteką, kur 
Gromyko išbuvo 45 mi
nutes.

Prieš keletą metų 
toks vizitas būtų sensa
cija. Dabar buvo kalba
ma, kad sensacija būtų 
tuo atveju, jei Gromyko 
viešėdamas Romoje ne
būtų aplankęs popie

Gromyko: - Tegu taika būna su jumis...

žiaus, nepaisant to, kad 
tariamai nepriklausoma 
sovietinė valstybė Len
kija atsisakė įsileisti 
popiežių ir Vakarų kle- 
rą į katalikybės Lenki
joje tūkstanties metų 
minėjimą. Gal kaip tik 
faktas privertė Vatika
ną savo aukščiau mi
nėtam oficialiam pra
nešime paaiškinti, kad 
tai buvusi tik tąsa to 
trumpo pokalbio, kurį 
povilas VI turėjo su 
Gromyko atsilankyda - 
mas Jungtinėse Tautose.

Artimi V atikano 
sluoksniai nurodo, kad 
popiežiaus pasikalbėji
mas su Gromyko fakti- 
nai yra Vatikano Baž
nytinio Susirinkimo nu
tarimo, skatinančio dia
logą su ateistais, pildy
mas. Abi pusės tačiau 
nesvarstė ideologijų, 
bet galėjo tik pabrėžti 
savo meilę taikai ir pa
sikeisti nuomonėmis 
apie karą Vietname. 
(Gal dėl to ir JAV am
basadorius Saigone H.
C. Lodge, grįždamas 
iš Saigono pasitari - 
mams į Washingtoną , 
buvo irgi apsilankę s 
pas popiežių, nors sun
ku įsivaizduoti, kad so
vietai turėdami kokį 
priimtiną sprendimą 
tam konfliktui, jį pasiū^ 
lytų kaip tik per popie
žių, o ne kokiu kitu 
jiems įmanomu diplo - 
matiniu kanalu ).Vokie
tijos katalikams artima 
Frankfurter Neue 
P r e s s savo komentarą 
Povilo VI—Gromyko pa
simatymui taip baigia:

"Iš ledo barjero, ku
ris skiria Bažnyčią ir 
komunizmą, gal būt ir 
buvo nulaužtas mažas 
šmotukas — bet kad tarp 
abejų institucijų jau sru 

ventų gyvas vanduo, apie 
tai dar negali būti ma
žiausios kalbos."

Beje, Gromyko vizitas 
buvo reikalingas Itali - 
jos komunistams. Tai ir 
sovietų noras užmegsti 
galimai geresnius santy 
kius su Italija, kurios 
pramonė gavo užsakymų 
pastatyti autovežimių ir 
chemijos fabrikus sovie - 
tijoje, greičiausiai ir 
paskatino tą vizitą.

Grįžtant prie dialogo 
su sovietais vertės, rei
kia pastebėti, kad Vaka
ruose (skaitant ir lietu
vių išeiviją) yra dažnai 
girdima nuomonė, kad 
sovietus galima įkalbėti 
pasikeisti į geresnę pu
sę’. Sovietai bet kokia
me 'dialoge’ ar kontak
te ieško visų pirma sau 
naudos. Ir jei jie kei
čiasi, tai ne dėl ’geros’ 
vakariečių įtakos, bet 
dėl to, kad prieštaravi
mai jų sistemoje ver
čia juos pačius maištau
ti.

Geriausias tokio proce
so pavyzdi s yra sovietų 
literatūrinis žurnalas 
Novy Mir (Naujasis Pa
saulis) ir jo redaktorius 
Aleksander Tvardovski, 
55 m. amžiaus.

Savo jaunystėje Tvar~ 
dovskis atsiždėjo savo 
tėvo, kuris kaip ’kulo- 
kas’ buvo ištremtas į 
Sibirą. Būdamas 26 m. 
jis pagarsėjo kaip "Mu- 
ravijos žemė" epo auto
rius. Tame veikale, ži
noma, buvo keliama į 
aukštybes kolchozinė sis - 
tema. 1941 m. Tvardovs- 
kis gavo pirmą iš savo 
trijų Stalino premijų, o 
1950 m. jam buvo pa
vesta redaguoti "Nauja- 
si Pasaulis”, kuris save 
laiko "literatūriniu me
niniu ir visuomeniniai 
politiniu žurnalu." (Jo 
spausdinama 150.000 eg
zempliorių.)

Stalinui mirus jis pir
mas pradėjo akciją prieš 
jo kultą, tačiau netrukus 
už tai buvo pavarytas, 
tik vėliau po 1956 m. 
partijos kongreso grįžo 
atgal į savo redakto
riaus vietą. 1961 m. jis 
gavo Lenino premiją už 
antistalinistinę knygą 
"Tolumoje". Kartu jis

Philadelphijos lietuvaitės Onutė Valasinaitė ir Milda Mel- 
nikaitė ruošiasi tautiniams šokiams. Gegužės 14-15 d. Philadel- 
phijoje įvyks Tautų Festivalis, kurio metu keliolika tautų pasi
rodys įvairiose tautinio meno srityse. Festivalį ruošia Nationali- 
ties Service Center, United Fund agentūra.

PRAVDA ATSARGIAI TEISINA
JUSTĄ PALECKĮ

Lietuvoj apie Paleckio 
įvykį Australijoj viešpa
tauja oficiali tyla. Bet 
neoficialiai jau gali bū
ti kalbama, nes iš radi
jo girdėtą žinią patvir
tino Maskvos Pravda ir 
tą patvirtinimą, nors ir 
nežymiai, pakartojo vii 
niškė Tiesa ir Sovietska- 
ja Litva.

Nors "parlamentarai" 
iš Australijos išskrido 
balandžio 19 d. taigi tu
rėjo pasiekti Maskvą 
balandžio 20 ar 21, nei 
apie Canberroj vykusiu 
konferenciją, nei apie 
delegacijos sugrįžimą 

buvo išrinktas kandida^ 
tu į partijos centrinį ko - 
mitetą, viena iš aukš
čiausių postų komunis
tinėje hierachijoje.

Tik toks žmogus gali 
bandyti ką nors pakeis
ti Sovietijoje. Jis ir ban
dė , ir kaip anksčiau, 
jis pasirodė esąs grei
tesnis už viešosios nuo - 
monės keitimąsi.

Vasario mėn. nume
ryje, kuris pasirodė tik 
kovo mėn. (kaip tik 
prieš partijos kongresą) 
"Naujasi Pasaulis" iš
drįso pataisyti oficialią 
sovietų istoriją, pagal 
kurią revoliucija prasi
dėjusi šarvuoto kreise
rio "Aurora" caro žie
mos rūmų apšaudymu. 
Kiekvienas vaikas Sovie - 
tije žino, kad 1917 m. 
spalio 25 d. "Aurora" 
sugriovė Žiemos Rūmų 
fasadą." Naujasis Pasau
lis" dabar paskelbė iš
trauką iš 1917 m. spalio 
27 d. Pravdos, pagal ku
rią Aurora paleido vos 
vieną šūvį.

(Nukelta į 2 psl.) 

jokių pranešimų nebuvo 
(apie išvykimą pranešė' 
TASS). Tik balandžio 24 
d. Maskvos Pravdoj pa
sirodė Australijoj pasi 
likusio korespondento 
straipsnelis — mėgini
mas įvykį nušviesti, 
kaip nereikšmingą "mo 
terų būrelio" sukeltą 
vaidą. Balandžio 26 die
ną tą straipsnelį per
sispausdino Tiesa (lie
tuviškai išsiverstusi) ir 
Sovietskaja Litva (ru
siškai). Nei tą dieną išė
jusi Komjaunimo Tiesa, 
nei lenkiškasis Czerwo- 
ny Sztandar, juo labiau 
kiti laikraščiai nieko 
apie tai nepaminėjo. Nei 
balandžio 27 dieną dar 
niekas neprasitarė, ką 
veikia ir kur yra "drau
gas Paleckis". (Tą die 
ną tik paskelbtas prane
šimas iš Telšių, kad 
"draugas Paleckis iš
keltas kandidatu" į 
Maskvos sovietą —mat 
dabar rengiami to so
vieto "rinkimai").

Pravdos koresponden
to (J. Jasnevo) rašinėly 
ryškiai atsispindi Krem
liaus "parlamentarų " 
pergyventas ir paties Pa
leckio jau anksčiau iš
siduotas menkavartišku- 
mo kompleksas. Palec
kis jau pirmomis dieno
mis Australijoj pareiškė 
nepasitenkinimą "stoka 
pagarbos" svečiams iš 
Maskvos . Jis pyko, ko
dėl policija nesudrau- 
džia demonstrantų, jis 
"atsižod'inė jo" de
monstrantams, pamir
šęs savo padėties "oru
mą", jis ir žurnalistams 
skundėsi, išmetinėjo, 
net prasitarė, esą "pas 
mus tokių dalykų nega
lėtų įvykti"... Čia ir yra 
skirtumas, — atsakė 

vienas laikraštis veda
majame straipsnyje.

Reikalavimas sau pa
garbos ir susi skundi
mas, kad jos nebuvo tiek 
kiek norėjosi, yra ir 
Pravdos bendradarbio 
svarbiausios, susikrim
timo persunktos mintys, 
bandomos paslėpti po 
vargais negalais išspaus
tu ironišku pasišaipymu.

Valdiniai rusų žurna
listai, reikalo priversti 
netylėti apie nemalonų 
dalyką, bando skaityto
jo dėmesį ne patraukti,, 
o nukreipti į šalį kokia 
nors su dalyku nieko 
bendra neturinčia ant
rašte. Ir Paleckio įvy
kiui Pravda uždėjo ant 
raštę "Damy s listov- 
kami", tai yra, Damos 
su lapiūkščiais (ar at- 
sišaukimėliais). Tiesa 
išsivertė: "Damos su po 
pieriaus lapeliais"...

Užbėgdamas už akių 
Paleckiui, Pravdos ko
respondentas skuba pra
nešti namo, kad "Vieti
nei viešajai nuomonei 
didelį įspūdį padarė akty. 
vus tarybinių parlamen
tarų dalyvavimas Tarp
parlamentinės Sąjungos 
tarybos sesijoje ir apla
mai pirmas jų vizitas į 
Australiją".

To "didelio įspūdžio" 
vedami laikraštininkai 
išvykstančius svečius 
nebuvėlius troškę iš
klausinėti apie jų įs
pūdžius Australijoj. 
Bet —

"Staiga čia pasirodė 
tarybinės delegacijos ne 
prašytos dalyvės". (Pa
žymėtina: Reuterio ko
respondentas aiškiai 
sako, kad Paleckis su
kvietė spaudos konfe
renciją Jasnevas — kad 
korespondentai "atėjo 
interviuoti", bet jeigu 
atsirado neprašytų da
lyvių, tai laikraštinin
kai, matyt, buvo prašy
ti ...)

"Iš kur atsirado šios 
triukšmingos damos?"— 
klausia Jasnevas, iš pus
antro šimtų studentų de
monstracijos pagaminęs 
kelias "triukšmingas 
damas". Ir atsako: "Jas 
čia atsiuntė įniršusi lie
tuviškųjų'perkeltųjų as
menų’ grupė, kurią ri
kiuoja nepribaigti hitle
rininkų agentai, iš Lie
tuvos pabėgę vermachto 
gurguolėje ir galų gale 
pasiekę Australiją. Šie 
žmonės jau seniai ne
teko bet kokių ryšių su 
savo tėvyne, daugelis iš 
jų netgi užmiršo lietu
vių kalbą"...

Taip "sulikvidavęs" na^ 
miškių akyse demonstra 
cijos reikšmę, pranešė
jas prieina prie neišven
giamojo reikalo:

"Staiga jų tarpe pasi
rodė elegantiškai apsi
rengusi mergina balto
mis pirštinėmis, baltu 
rankinuku. Ji prasibro
vė pro australiečių žur 
nalistus tiesiog prie drg. 
Paleckio. — Atleiskite 
norėčiau gauti jūsų au
tografą, — maloniai 
šypsodamasi ji ištiesė 
švarų bloknotą ir iš 
anksto paruoštą pieštu- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Pravda atsargiai teisina Paleckį Ziniavskio ir Danielio
(Atkelta iš 1 psl.) 

ką. Šios merginos var
das ir pavardė Jurat 
Reisgis" (Taip parašė 
rusiškai. Tiesa Jūratės 
vardą ištaisė).

Toliau: "Užimtas po
kalbio su žurnalistais, 
drg. Paleckis atsakė ma
loniais žodžiais savo 
gimtąja kalba (Tik ką 
sakė, kad "daugelis iš 
jų netgi užmiršo lietu
vių kalbą, o čia — jauna 
mergina, matyt, ne ang 
liškai ar rusiškai krei
pėsi į Paleckį, jei tas 
atsakė savo gimtąja kal- 
be").

"Grakščiai žengdama, 
mergina pasitraukė. Ta
čiau nei drg. Paleckis,

Dialogas su 
sovietais...

(Atkelta iš 1 psl.)

Prieš tai ’Novy Mir’ 
buvo paskelbęs ištrau - 
kas iš gudo Vasil Bykov 
romano "Mirusieji ne
jaučia skausmo". Tame 
romane kapitonas Sachno 
vykdydamas Stalino įsa
kymą, kad nė vienas ka
rininkas gyvas nepatek
tų į vokiečių rankas, nu
šauna sužeistąjį, o gai
lestingą seserį nuvaro 
į minų lauką, pats ta
čiau pasiduoda Vokie
čiams ir su jais bendra
darbiauja.

Reakcija į tai buvo 
vieno pensininko laiškas 
kariuomenės, laikrašty
je "Raudonoji Žvaigž
dė". 'Straipsnio (apie 
Aurorą) autorius — ra 
šoma tame laiške — at
rodo nepajėgia supras
ti kad jis pažeidžia 
švenčiausią ir bran
giausią dalį kiekvieno 
sovietinio patrijoto šir
dyje" — buvo rašoma 
tame pensininkų kaiške. 
Pasirašė maršalas Kons 
tantin Konstantinovič Ro 
kossowski, buvęs sovie
tų kariuomenės Vidurio 
Europoje vadas ir vieti
ninkas Lenkijoje, ir dar 
keli buvo aukšti kariuo
menės vadai.

Blogiau, kad ir parti
jos bosas Brežnevas 
partijos kongrese pa
reiškė, kad "deja, me
nininkų sluoksniuose at
sirado tokių tipelių, ku
rie specializavosi mūsų 
atstatymo darbų apjuo- 
dinime". Tvardovskis 
nebuvo išrinktas kandi
datu į partijos CK, nors 
liko Novy Mir redakto
rium ir paskutiniame 
numeryje aiškinosi: 
"Tiesos kalba, kuri li
teratūrai užtikrina skaL 
tytojų pasitikėjimą ir pa 
garbą, yra ir partijos 
kalba."

Jei nebus Tvardovskio, 
kas nors kitas, progai 
pasitaikius, bandys, pa
taisyti sovietinį režimą 
tačiau jie tai galės pa
daryti daug geriau, jei- 
bus kilę iš pačių bol
ševikų eilių ir neturės 
santykių su užsieniais, 
nes kaip tik tie santy
kiai, kaip matysis iš 
Dirvoje pradėtų skelbti 
Tvardovskio žurnalo 
bendradarbių Ziniavskio 
ir Danielio bylos proto
kolo, sudaro
proga juos sunaikinti 
Tai turėtų atsiminti vi
si 'dialogo' mėgėjai.

nei greta jo sėdėję aus
traliečių koresponden
tai tuo momentu nežino
jo, kuriuo tikslu buvo 
atėjusi ši mergina bal
tomis pirštinėmis" ... 
Taip ir nesujudėjo Prav- 
dos korespondento ran
ka parašyt, ar Paleckis 
pasirašė tame" blokno
te", ar ne ... Dedasi, 
tartum nieko daugiau ir 
nematė, kaip tik baltas 
pirštines ir baltą ranki
nuką. Čia glūdi ir ko
respondento bandymas 
pateikti Paleckio teisi- 
nimosi strategijos pro
jektas neprisipažinti pa
sirašius, arba bent pa
likti tą vietą migloj ... 
Korespondentas tik sku
ba aiškintis, kad: "Au
tografo prireikė antiso- 
vietiniams agentams 
tam, kad paskui galėtų 
išgalvoti mitą, esą, ta
rybinės delegacijos va
dovas pasirašė ... neš
varią "peticiją", adre
suotą Suvienytųjų Naci
jų Organizacijai lietu
vių tautos atskalūnų ir 
išdavikų vardu" ...

Tačiau "mitas" vi
siems paaiškėjo ne ka
da nors "paskui", o ten 
pat, peticija su J. Pa
leckio parašu tuojau pat 
tapo nufotografuota ir vi 
si mato, kad vienintelis 
jos sutepimas tėra ... J. 
Paleckio aiškiai auten
tiškas'(lengvai atpažįs
tamas) parašas.

Peržengęs tą sunkiau- 
sį pranešimo slenkstį, 
korespondentas griebia
si trijų desperatiškų 
priemonių įvykiui !’už- 
glo styti":

1) Tvirtina, kad tik vie 
nas "reakcinis laikraš
tis" išspausdino sensa
cingą pranešimą, ir kad 
tas laikraštis tesižavi 
"mergina baltomis pirš

tinėmis" (iš tikrųjų nei 
tame nei kituose laikraš 
čiuose niekas nepastebė
jo nei pirštinių, nei ran
kinuko. Tik rusas, ma
tyt, nuo tokių "reteny
bių" negalėjo akių atit- 
raukt ...)

2) Skuba pasiguost, kad 
"dori australiečiai", jų 
tarpe ir Australijoj gy
veną emigrantai iš Lie
tuvos "kitaip galvoją": 
atsiuntę telegramų ir 
laiškų Paleckiui, kuriuo
se sveikinę "Lietuvos 
respublikos prezidentą" 
linkėję sėkmingai atlik
ti misiją Australijoj, ir, 
žinoma, piktinęsi laik
raščių rašymais, ku
riuose tėvynė esanti 
purvais drabstoma ... 
(Tai po ką tik dėstyto 
pasididžiavimo, kad 
laikraščiai apie sovieti
nę delegaciją plačiai ir 
palankiai rašę!)

3) Piktinasi australie 
čių laikysena (kurių "di
deliu' įspūdžiu" ką tik 
buvo pasididžiavęs). 
Esą: "Kaip suprasti el
gimąsi australietiškų 
šeimininkų, priėmusių 
užsienio delegaciją, ir 
konkrečiai, elgimąsi 
australiečių parlamen
tinės grupės, Tarppar
lamentinės sesijos or
ganizatoriams pažadėju
sios reikiamą svetingu
mą? Niekas iš jų netgi 
nepalaikė reikalingu at
vykti į aerouostą sve
čių išlydėti, jau nekal
bant apie tai, kad už
tikrintų elementari ą 
tvarką"...

Kol Paleckis aiškina
si, ką dabar daryt, Lie
tuvoj žmonės jau žino, 
kas atsitiko: per tiek 
laiko, jau moka skaityt 
ir Pravda ir Tiesą ...

(ELTA)

Bylos protokolas
Šių metų vasario mėn. Maskvoje buvo 7 ir 5 metais 

ištrėmimu i sunkiųjų darbų stovyklą nubausti rašytojai 
Andrei Ziniavski ir Juli Daniel, kurių raštai pasirodė už
sienyje. Byla užtruko 6 dienas. Į teismo salę buvo Įsileisti 
tik aukšti sovietų pareigūnai, bet... užsienyje jau pasi
rodė tos bylos privačiai stenografuotas protokolas, ku
rio kai kurias būdingas ištraukas čia skelbiame, (vm)

Kaltinamasis 
prisipažįstate

neprisipažįstu

geriausia

KAS GALI SAKYTI, KAD BRANGU? 

DIRVOS PRENUMERATA METAMS 
PER L. STUDENTU SĄJUNGĄ 

STUDENTAMS

TIK $6.00

B PLANINGAS TAUPYMAS
di/iūdendut

■— PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.
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AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOŠŲ ĮSTAIGOS

PIRMININKAS: Kaltinamasis 
Ziniavski, ar prisipažįstate kal
tas kaltinamojo akto prasmėje? 
Visame ar iš dalies?

SINIAVSKIS: Ne, nei pilnumo
je nei iš dalies.

PIRMININKAS:
Daniel, ar jūs 
kaltas ...

DANIEL: Aš
kaltas" nei visumoje nei iš da
lies.

PIRMININKAS: Pradėkime 
kaltinamojo Danieliaus apklau
sinėjimą. -

PROKURORAS: Kokia jūsų bu
vo literatūrinė veikla Sovietų 
Sąjungoje?

DANIELIS: Aš buvau vertė
jas, rašiau straipsnius. DĖTGIS 
(vaikų literatūros leidykla) at
spausdino mano apsakymą ‘Pa
bėgimas’, tačiau jos neparda
vinėjo.

PIRMININKAS: Jūsų apysaka 
yra byloje.

PROKURORAS: Tokiu būdu iš
eina, kad jūs Sov. Sąjungoje ra
šėte savo pavarde?

DANIELIS: Taip.
PROKURORAS: Kokie veikalai 

ir kada jūsų buvo parašyti sla
pyvarde?

DANIELIS: Aš nerašiau jokių 
veikalų slapyvarde. Aš tik juos 
leidau su slapyvarde paskelbti.

PROKURORAS: Gerai. Kas pa
sirodė po slapyvarde?

DANIELIS: Po slapyvarde pa
sirodė mano veikalai "Rankos", 
"Čia Kalba Maskva", "Žmogus 
iš Minap"ir "Nuodėmės".

PROKURORAS: Jūs pats juos 
parašėte, ar kas nors jums pa
dėjo?

DANIELIS: Aš rašiau vienas.
PROKURORAS: Danieli, pasa

kykite mums, ką jums sakė jūsų 
pažistami, kai jūs jiems per
skaitėt savo veikalus?

DANIELIS: Tik Garbusenko 
sakė, kad jis tuos veikalus ne
leistų užsienyje, nes jie ten ga
lėtų būti klaidingai aiškinami. 
Kiti tik šnekėjo apie meninę 
pusę.

PROKURORAS: Kokia buvo į 
tai jūsų reakcija?

DANIELIS: Aš nekreipiau į tai 
dėmesio. Mane įdomavo tik me
ninė veikalų pusė.

PROKURORAS: Kodėl neat
kreipėte dėmesį į jo (Garbusen
ko) įspėjimą?

DANIELIS: Nes negalėjau įžiū
rėti, kad mano veikaluose būtų 
antisovietiniai išsišokimai.

PROKURORAS: Jei jūs nega
lėjote įžiūrėti priešsovietinių 
išsišokimų, kodėl savo veikalų 
nesiūlėte sovietų leidyklom?

DANIELIS: Dėl to, kad žinau, 
jog tokių keblių temų niekas ne
leis.

PROKURORAS: Tai reiškia, 
Daniel, kad jūsų veikaluose yra 
kaž kas tokio, kas neleidžia juos 
spausdinti Sovietų Sąjungoje.

DANIELIS (įsikarščiavęs): Aš 
žinau mūsų leidyklų praktiką, 
kurios bijo bent kokio veikalo, 
kur paliesta kokia jautri tema.

PROKURORAS: Bet 'Pabėgi
mą’ jūs davėte mūsų leidyklai. 
Danieli, ar jūs savo veikalus 
užsieniui perdavėt legaliai ar 
nelegaliai?

DANIELIS: Aš juos pasiunčiau 
nelegaliai.

PROKURORAS: Danieli, ar 
jums atrodo, kad tai etiška, kai 
sovietų pilietis veikalus, kurie 
kaip jūs pripažįstate, turi poli
tinį antspalvį, persiunčia į už
sienį per vieną svetimšalę?

DANIELIS; Ne, taiaš nevadin
čiau etiška.

PROKURORAS: Pasakykit, kas 
yra to Zamoiskaja, kuri jums 
padėjo.

DANIELIS; Ji yra rusų litera
tūros specialistė, ji myli Rusi
ją ir (šypsodamasis) yra labai 
miela moteris. (Salėje juokas)

man neįdomu. (Danielio ir Zi
niavskio raštų išgabentoja į už
sienius buvo Prancūzįjos karo 
laivyno atache Maskvoje duktė 
Helene Pelletier. - vm)

PROKURORAS: Kaip jums pa
dėjo Ziniavskis?

DANIELIS; Persiuntime ... 
niekuo.

PROKURORAS: Nemažinkite 
Ziniavskio vaidmens. Tardyme 
jūs pasakėte, ką žinojote. Aš 
paskaitysiu, ką jūs parodėte: 
"Aš iš pradžių nenorėjau Zi
niavskio įmaišyti ir daviau 
klaidingą parodymą. Dabar aš 
nutariau pasakyti visą tiesą. 
Aš daviau rankraščius Ziniavs- 
kiui, bet kaip jis juos persiuntė, 
aš nežinau."Danieli, kodėl jūs 
atsitraukiate nuo tų parodymų?

DANIELIS: AŠ nuo jų ne
sitraukiu, bet juos iš viso atšau
kiu.

PROKURORAS: Danieli, kada 
melavote, tardymo metu ar da
bar?

PIRMININKAS (prokurorui): 
Prašau tokių žodžių vengti.

PROKURORAS: Per tardymą 
savo parodymus davėte savano
riškai?

DANIELIS: Taip. Mano paro
dymai buvo netikslūs, byloje yra 
keletas mano parodymų, duotų 
įvairiais laikais. Aš nesu ma
šina, bet žmogus. Aš negaliu 
viską tiksliai atsiminti, juoba, 
kad tai liečia net penkių metų 
laikotarpį.

PROKURORAS: Tardymo me
tu jūs iš karto nuginčijote, esąs 
Nikolai Aršak, vėliau stengėtės 
nuduoti, kad veikalai jau labai 
seniai buvo parašyti. Ar jums 
rūpėjo veikalų likimas? Ar ma
tėte atspausdintas laidas?

DANIELIS; Taip, man buvo 
žinoma, kad veikalai išleisti. 
Pelletier man juos atgabeno.

PROKURORAS: Jūs žinote ko
kiose leidyklose ir su kokiais 
Įvadais jie pasirodys?
’ DANIELIS: Ne, 
jau.

PROKURORAS: 
honorarą?

DANIELIS; Ne.
PROKURORAS:

ras ir kada jums buvo pažadė
tas.

DANIELIS: Neturiu supratimo. 
Aš tik žinau, kad honoraras duo
damas.

(Bus daugiau)

to aš nežino-

Ar jūs gavote

Koks honora-

KAIP REUTERIS PRANEŠĖ APIE
ĮVYKĮ AUSTRALIJOJE

Lietuvoj, 
šiandian, 
spaudos 

Sydney

PROKURORAS: Tai reiškia, 
kad jūs savo veikalus į užsienį 
pasiuntėt su svetimos valstybės 
laivyno atache dukters pagalba?

DANIELIS: Aš per siunčiau per 
Zamoiskaja. Kieno ji yra duktė,

Trumpas, greitas ir 
labai nesudėtingas Jūra
tės Reisgytės veiksmas 
savo turinio nepaprastu
mu sukėlė nepaprastą, 
daug sudėtingesniu būdu 
retai tesukeliamą susi
domėjimą.

Ne vien vietiniai, bet 
ir užsienio žurnalistai 
žinią apie tą įvykį 
paskleidė į visą pasau
lį. REUTER, pasaulinio 
masto žinių agentūra 
(Londonas) taip pranešė 
viso pasaulio spaudai ir 
kitoms žinių skleidimo 
institucijoms apie įvykį 
Sydney aerodrome:

"Sovietų parlamenti
nės delegacijos vadovas 
tapo suviliotas pasira
šyti peticiją, reikalau
jančią panaikint komu
nistų partiją 
Tai įvyko 
triukšmingoj 
konferencijoj 
aerodrome.

"Peticiją pateikė 16 
metų mergina, kuri pap
rašė autografo.

"Ji gavo parašą iš 
"Mr. U. I. Paleckis"(Pa- 
leckio vardo ir tėvavar- 
džio raidės paimtos iš 
jo rusiškų dokumentų), 
lietuvio, kurs vadovavo 
sovietų delegacijai Tarp 
parlamentinės Sąjungos 
konferencijoj, kurioj da
lyvavo pereitą savaitę 
50 valstybių atstovai.

"Mr. Paleckis buvo 
sušaukęs atsisveikina
mo spaudos konferenci
ją, pakalbėti apie parla
mentinės konferencijos 
darbus. Apie 150 lietu
vių studentų sąjungos na
rių demonstravo prie 
aerodromo patalpų, mū
sodami plakatais ir 
smerkdami jį, kaip iš
daviką ir žudiką.

"Mr. Paleckis aštriai 
tarė miniai: Iš kur jūs 
žinot tikrą padėtį Lie
tuvoj? Daugumas jūsų 
nesat tenai net ginę.

"Reporteriams jis sa
kė, kad buvę nacių laikų 
karo nusikaltėliai, gyve
nantieji Sydeney, esą at
sakingi už ’šįpašėlimą'.

"Mergaitė, prasikver- 
busi pro minią ir gavusi 
Paleckio parašą, Miss

Jūrate Reisgys, pasakė, 
kad dokumentas buvo pe
ticija, reikalaujanti 'iš
laisvinti Lietuvą nuo ru
sų’. <

"Ji sakė, kad peticija 
pasirašinėjama visam 
pasauly ir liepos mėnesį 
bus įteikta Jungtinėms 
Tautoms. Tikimasi gau
ti du milijonai parašų.

"Australijos Lietuvių 
Studentų Sąjungos pirmi
ninkas Mr. Henry Anta
naitis pareiškė: 'Mes tą 
dalyką planavom ilgą 
laiką ir mes tikimės, 
kad tai atgaivins domė
jimąsi pavergtomis Ry
tų Europos tautomis*.

"Lietuva, vakariniame 
Sovietų Sąjungos pasie
nyje, buvo aneksuota 
1940 metais, okupavus 
ją sovietų kariuomenei. 
Po mėnesio ji buvo pa
versta 
lika".

Nėra 
plačiai
pranešimas paskelbtas, 
bet yra tikra, kad jis 
yra gautas visų konti
nentų dienraščių, radi
jo bei televizijos re
dakcijose ir visose už-» 
sienių reikalų ministe
rijose. (ELTA)

sovietine respub-

duomenų, kaip 
šis REUTERIO

VLIKO SVEIKINIMAS 
AUSTRALIJOS 

LIETUVIŲ JAUNIMUI
Vertingi Bendros Kovos 
Dalyviai,

Savo veiksmingais žy
giais prieš sovietinės Rusi
jos „parlamentarų” delega
ciją Australijoje Jūs paro
dėt tvirtą lietuvių suprati
mą, kaip visur ir visokiomis 
priemonėmis reikia kovoti 
prieš Lietuvos okupantą.

Sveikiname visus to žy
gio dalyvius ir dėkojame 
už tai, kas taip reikšmingai 
buvo padaryta, kai Jūsų 
veiksmu Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės reikalavi
mas buvo pagarsintas visa
me laisvajame pasaulyje.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ!
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MOKSLO METAMS BAIGIANTIS
Sukaktis švenčiant, su

važiavimus ruošiant, Jau
nimo Kongresui artėjant, 
nepajuntame, Kaip vėl bai
giasi moKslo melai. Tai ne 
Kaienuoriniai metai, besi- 
oaigią nuplėšus paskutinį 
kalendoriaus lapą. Tai me
tas, kada pabyra gera sau
ja naujų diplomantų, nau
jų intelektualinių pajėgų, 
vienaip ar kitaip pasiruo
šusių savo pasirinktai pro
testai.

lViokslinimosi ir švietimo
si paprotys yra vienas iš 
v e r 11 n g iausių kiekvieno 
žmogaus gyvenime. Galėji
mas šviestis ir mokslo ei
goje pažangėti yra privile
gija, taip reikalinga ir 
naudinga šio meto jauno 
žmogaus gyvenime.

Tačiau nei išeitas moks
las, nei štampas ant diplo
mo neženklina tikrojo inte
ligento. žinojimas, nelydi
mas veiksmo( yra tuščiavi
duris, bet ir veiksmas be 
žinojimo yra daugiau negu 
pavojingas.

Akcija su žinojimu yra 
derinys, atžymintis inteli
gento paveikslą.

Mokslus baigia visa eilė 
lietuvių. Po įtampos ir dar
bo metų laisviau jie pasi
jus išgirdę paskutinį mo
kyklos varpo dundesį. Bet 
kas yra laisvė be įsiparei
gojimo, kas yra žinojimas

SVEIKINIMAI DIRVAI 
SUKAKTIES PROGA

Sveikiname DIRVĄ, sulaukusią penkias de
šimtis metų.

DIRVĄ ne silpstančią dėl pusės šimto metų am
žiaus, o vis gyvesnę, gražesnę savo išvaizda, turiniu ir 
išsiskleidusią trimis šakomis savaitėje.

Tikime ir linkime, kad vis stiprėtų ir spindėtų lie
tuvių kultūra, kova už svetimų bangų plaunamą lietuvį 
ir kad besąlyginai visada Dirva pasisakytų Lietuvos 
laisvės reikalais —

Juozas Kapočius,
Lietuvių Enciklopedijos Leidyklos 

ir redakcijos vardu

Z! '
"Dirvos" auksinės sukakties proga Komiteto ir sa

vo vardu siunčiu Jums ir visiems šio laikraščio darbuo
tojams geriausius sveikinimus ir linkėjimus. Sėkmės 

x "Dirvai", jos redaktoriams, bendradarbiams ir visiems 
kitiems darbuotojams.

Šia proga noriu padėkoti "Dirvai” ir Jums už di
delę ir nuoširdžią talką bei paramą rezoliucijų pravedi
mo žygiui. Darbas, kaip žinote, dar toli gražu nėra baig
tas. Talkos mums dar daug reikės. Tikime, kad neatsi
sakysite mums padėti.

Su geriausiais linkėjimais,
Leonardas Valiukas, 

Rezoliucijoms Remti Komiteto 
Pirmininkas

J
Auksinės sukakties proga sveikiname "DIRVĄ", 

išvariusią ryškią lietuviško darbo vagą. Linkime, kad ir 
jaunoji lietuvių kartą, sekdama savo senelių ir tėvų pa
vyzdžiu, žinių, informacijų bei lietuviško judėjimo ke
lią atrastų "DIRVOS” puslapiuose dar ilgus metus. 

Su gilia pagarba
Kristijono Donelaičio 
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be progų savo iniciatyvai 
panaudoti? Tai klausimas, 
kuriam atsakymo ne dau
gelis suras. Paskęs vieni sa
voj profesijoj, dings dalis 
siaurame savo žinių akira
tyje.

Visuomeninis ir valsty
binis darbas vykdomas visų 
profesijų, visokio išsilavi
nimo žmonių sutartinu dar
bu, pašvenčiamu ne vien tik 
savaitės čekiui užsitarnau
ti. O čia nėra vien aukos ir 
pasišventimo momentas, čia 
yra pradų, leidžiančių žmo
gui plėsti savo veiklos aki
ratį, ugdyti savo asmenybę, 
išaugti į naudingą tautai ir 
visuomenei, o ne vien tik 
sau žmogų.

Tokių jaunųjų inteligen
tų laukia ir lietuvių visuo
menė. Tokių ji yra reika
linga ir užsitarnavusi. Da
lis jų patys susiras sau tin
kamas visuomenines parei
gas. Dalis jų bandys veng
ti pridėtinių įsipareigoji
mų, kaip bereikalingos naš
tos.

Kaip ten bebūtų, kiekvie
nų mokslo pietų pabaigoje 
laukiamas derlius visuome
nei, laukiami nauji, jauni 
akcijos žmonės. Apie juos 
kalbame, jų laukiame, bet 
ar esame pasiruošę juos 
tinkamai priimti, jau kitas 
reikalas.

J. J. BACHUNO ŽODIS 
LB TARYBOS SUVAŽIAVIME
Turiu garbę pasveikinti 

Jus Pasaulio LB Valdybos 
vardu, visus čia susirinku
sius JAV Bendruomenės 
Tarybos narius ir svečius, 
linkėdamas pasisekimo Jū
sų darbuose.

Ir džiaugiuosi iš karto 
galėdamas Jums pranešti 
jau girdėtą, bet dar nepra
ėjusią ir didžiausią šių me
tų naujieną: šie metai 
mums yra istoriniai, tai 
Jaunimo Metai, ir šiemet 
Chicagoje, birželio 30 — lie
pos 3 d. įvyksta Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongre
sas.

Mūsų tautos istorijoje 
tai pirmas lietuviško jauni
mo kongresas, kuriame da
lyvaus jaunimo atstovai iš 
maždaug 20 kraštų, kur da
bar gausiau gyvena mūsų 
išsklaidyti tautiečiai. Ne
bus tiesioginių atstovų tik 
iš to krašto, iš kur jų būtų 
daugiausia ir mums svar
biausiu — iš pačios Lietu
vos. Priežastys visiems aiš
kios — Lietuvos okupacija. 
Bet Kongrese turėsime ne 
vieną jaunuolį, kuriems yra 
pasisekę dar neseniai iš
vykti į užsienius.

Iš užjūrių jaunimas at
vyks į du Amerikos punk
tus: į Los Angeles iš Aus
tralijos, Naujosios Zelandi
jos; ir į New Yorką — iš 
Europos ir Pietų Amerikos. 
Mums visiems jau dabar 
reikia pasirūpinti, kad tų 
miestų lietuviškos bendruo
menės atvykusius jaunuo
sius svečius sutiktų, kiek 
reikės paglobotų ir paskui 
savo automobiliais ar ki
tom priemonėm padėtų 
jiems pasiekti Chicagą. Tuo 
bus parodyta mūsų simpa
tija svečiams ir sutaupyta 
daug išlaidų jiems bei Kon
greso rengėjams.

Gi Chicagos lietuvius iš 
anksto maloniausiai prašy
kime priimti visus svečius 
ir juos broliškai lietuviškai 
pagloboti, duoti nakvynių, 
priimti į savo šeimas ir t.t.

Pats Kongresas įvyks 
Chicagoje, Conrad Hilton 
viešbutyje. Susitarta, kad 
viešbutis jaunimui ir Kon
greso dalyviams, kuriems 
tai bus reikalinga ir kurie 
negalės ar nenorės prisi
glausti, rezervuos papigin
tomis kainomis kambarius.

Prieš pat Kongresą bus 
įvairios jaunimo stovyklos 
gamtoje. Bus įvairių paren
gimų ir pramogų, o po Kon
greso taipgi numatyta iš
vykų. Su Kongresu surišta 
ir Peticijos parašų rinkimas 
ii- Įteikimas Jungtinėms 
Tautoms.

Kaip žinoma. Kongreso 
metu Chicagoje įvyks ir 
Trečioji Dainų šventė — 
didelis kultūrinis ir muzi
kinis įvykis, kuris ir mums 
ir ypač tolimiesiems sve
čiams leis išgirsti lietuviš
kos dainos galybę. Dainų 
Šventės Komitetas paskyrė 
Jaunimo Kongreso daly
viams 2030 bilietų į Dainų 
Šventę. Iš kitų kraštų at- 
vykusiams i Kongresą jau
nuoliams bilietai bus duo
dami nemokamai. Kongreso 
dalyviams iš Amerikos ir 
Kanados — už puse kainos.

Šiuo metu visai tiksliai 
dar negalima pasakyti Kon
greso dalyvių skaičiaus, ta
čiau organizatoriai mano, 
kad bus šimtas su viršum 
jaunimo atstovų iš kitų pa
saulio kraštų ir apie 2030 iš 
JAV ir Kanados.

Kad visi pasiryžimai pa
sisektų gerai įvykdyti, rei
kia labai daug darbo, pra- 
matymo ir lėšų, taipgi mū
sų tautiečių pritarimo, tal
kos ir piniginės paramos 
aukomis ir rinkliavomis. 
Tarpe kitų priemonių, kaip 
žinote, Kongreso Komitetas 
išleido ir platina kongresi
nius ženklus priklijuoti prie 

automobilių ir Jaunimo Ka
lendorių, kurie parduodami 
po dolerį.

Čia neįrodinėsiu Jaunimo 
Metų ir Kongreso prasmės 
ir svarbos. Tikiu, tai Įrody
ta ir visiems mums aišku. 
Jaunoji karta yra vyres
niosios tęsinys — toks pat 
ar kitoniškas, blogesnis ar 
geresnis, to mes negalime 
nustatyti, bet tai yra lietu
viško gyvenimo užsienyje 
tęsinys. Lietuvių kultūri
niame ir visuomeniniame 
gyvenime tai yra pripažini
mas fakto, kiek lietuvių 
jaunimas yra reikšmingas, 
kiek jo turime aktyviai vei
kiančio. Ir čia jis pasirodys 
sustiprinti savo pasiryži
mams, pademonstruoti lais
vojo lietuvių jaunimo pa
saulinei vienybei ir paga
liau atgaivinti ne vieno iš 
vyresniųjų pavargusią dva
sią.

Tad baigdamas savo žodį, 
dar kartą prašau Jus, ger
biamieji JAV LB Tarybos 
ir Valdybos nariai, parem
ti šio svarbaus sumanymo 
įvykdymą iki sėkmingos pa
baigos. Prašau papildomai 
atkreipti dėmesį ir para
ginti visas Apygardas ir 
Apylinkes, o taip pat kiek
vieną gyvą lietuvį, kad so
lidariai parodytume pasau
lio jaunimui ir jo Kongre
sui mūsų simpatiją ir teik
tume parama visais tais 
reikalais, kuriuos trumpai 
čia suminėjau.

ŽVILGSNIS į 
SPAUDĄ
E. Čekienė

(Pabaigą)

Dideli nuopelnai už
tarnauti visų mūsų i- 
šeivijos laikraščių , ku
rie viens po kito šven
čia savo ilgo gyvavimo 
sukaktis, ju tarpe yra ir 
tautinės minties 3 kart 
į savaitę Clevelande lei
džiamas laikraštis DIR
VA.

Neįmanoma čia sumi
nėti per 50 metų įdėto- 
jos įnašo į bendrąjį šio 
krašto lietuvių kultūrinį 
kraitį. Joje visą laiką 
atsispindėjo lietuvių lū
kesčiai ir viltys, tautos 
laimėjimai ir vargai, i- 
šeivijos kūrybinio darbo 
vaisius per 50 metų.

Per tą laiką DIRVA 
buvo liudininkė daug ir 
didelių mūsų gyvenimo 
įvykių. Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo ir 
laisvės praradimo. Dir
va skelbė savo skaityto
jams apie beviltiškas 
mūsų tremties dienas, 
ji kėlė mus naujoje že
mėje naujam gyvenimui. 
Ne kartą pati vingiuo
tais ir sunkiais keliais 
beeinant pavargdama ir 
vėl daugelio talkininkų 
ir talkininkių dėka su- 
stiprėdama.

Pirmasis Dirvos re
daktorius buvo V.S. Jo— 
kubynas, miręs prieš 7 
metus Čikagoje. Antra
sis redaktorius - Juo
zas Gedminas praeitų 
metų gruodžio 29 d. mi
rė Lietuvoje, išvykęs ten 
1920 m. ir pasilikęs gy
venti.

Iš jo Dirvą redaguoti 
perėmė Kazys S. Kar
pius, dabar jau atšven
tęs 70 m. amžiaus, gy
venąs Clevelande ir, bū
damas labai jautrus tau

SVEIKINIMAI DIRVAI 
SUKAKTIES PROGA

DIRVOS 50 metų sukakties proga prašau priimti 
mano kuklią dovaną, Lietuviškos Kamerinės Muzikos 
plokštelių 25 albumus. Jie jau yra pakeliui Dirvos ad
resu.

Jus gerbiąs
smuikininkas

Izidorius Vasyliūnas

/

Mūsų nuoširdūs linkėjimai Dirvai jos 50 metų su
kakties proga yra kur kas didesni už tą mažą kontri
buciją, kurią pajėgiama prijungti.

MOTERŲ VIENYBĖ
Helen V. Kulber 

Pirmininkė

Dirvai, švenčiančiai 50 metų sukaktį, linkime 
dar ilgus metus gaivinti ir stiprinti lietuvišką dvasią, 
kad priaugančios kartos mielai skaitytų lietuvišką spau
dą ir neužmirštų savo Tėvų žemės.

Dirvos personalui linkime geriausios sėkmės!

L. F. CLEVELANDO SAMBŪRIO 
VALDYBA

Juozas Mikonis, 
Pirmininkas 

Vladas Palubinskas,
Sekretorius

4
Auksinės sukakties proga nuoširdžiai sveikiname 

DIRVĄ, išvariusią gilią bei plačią vagą lietuvių kultū
rinio darbo baruose ir linkime Jos Leidėjams, Redakto
riams bei Administracijai nepailsti ir ateityje, nors ir 
sunkiu, bet garbingu keliu eiti, siekiant lietuvių tautai 
šviesesnio ir laimingesnio rytojaus.

Dr. A. Razma
Lietuvių Fondo Pirmininkas 

A. Rėklaitis,
Sekretorius

Zj
Auksinio Jubiliejaus proga linkiu Dirvai, mūsų 

dvasios gaivintojai ir lietuvybės skleidėjai, išlikti tvir
tai ir vis augančiai, o redaktoriams ir bendradarbiams 
ištvermės.

J. Rauktys

tiškiems reikalams, dar 
gyvai ir nenuilstamai te- 
besireiškia visuomeni
nėje veikloje ir jam taip 
artimai spaudos darbe.

Jis redagavo Dirvą iš
tisą trisdešimtį metų, 
atiduodamas gražiausią 
savo gyvenimo laikotar
pį, nesuskaitomą daugy
bę poilsio valandų, vi
są laiką talkinant jo 
žmonai Onai Karpienei.

Jo dėka, atvykę į šį 
kraštą, radome mūsų 
belaukiantį tautinės min
ties savaitinį laikraštį 
DIRVĄ. Ją perėmė Vin
cas Rastenis, bet tas 
pareigas neilgai ėjo, 
perleisdamas darbą Ba
liui Gaidžiūnui, tuo me
tu įsteigiant ir tiesio
ginę Dirvos leidėją — 
Vilties Draugiją. B. Gai- 
džiūnas Dirvą redagavo 
dešimtį metų. Po jo atė
jo dabartinis redakto
rius Jonas Čiuberkis.

Pradėjus Dirvą leisti 
du ir vėliau tirs kart 
į savaitę, vyriausiam re
daktoriui atėjo į talką 
Jonas Palukaitis ir Vy
tautas Gedgaudas. Taip 
pat buvo sudaryta re
dakcinė kolegija iš ak
tyviau spaudoje besi
reiškiančių asmenų gyve
nančių didesnėse lietu
vių kolonijose. O daž
niau leidžiant padidėju
siomis išlaidomis rū
pintis teko ir Vilties 
Draugijai, talkinant A- 
merikos Lietuvių Tau
tinei Sąjungai.

Keitėsi redaktoriai ir 
jų padėjėjai. Keitėsi 
bendradarbiai bei rėmė
jai, keitėsi ir skaityto
jai, daug jų iškeliavus 
į amžinybę. Keitėsi 
Dirvos išvaizda, leidimo 
priemonės, bet nesikei

tė jos kryptis. Visą lai
ką kovojanti už tautinės 
lietuvių gyvybės išsilai
kymą išeivijoje, už ne
priklausomos Lietuvos 
atstatymą, kelianti pa
sitaikančias mūsų vi
suomenės tarpe nege
roves, kūrybinio darbo 
vaisius, pirmoje eilėje 
tarnaudama tiesai ir 
tautai, tiksliai informuo
dama ir jungdama Tauti
nės Sąjungos ir jos idė
jai artimus žmones, iš
blaškytus visuose lais
vojo pasaulio kampuose. 
Visą laiką ta pati tau
tinė vidurio linkmė.

Vieta neleidžia man 
čia suminėti visų per tą 
50 metų darbuotojų bei 
rėmėjų, išskirtinai pri
sidėjusių, kad mūsų 
laikraštis DIRVA sėk
mingai žengtų tokį ilgą 
kelią. Mūsų pareiga, kad 
DIRVA po savo ilgos ir 
prasmingos kelionės, 
apvainikuota aukso vai
niku, būtų įgalinta ir to
liau tą kelionę garbingai 
tęsti.

Didelė pagarba pri- 
klauso pirmiesiems 
DIRVOS steigėjams, lei
dėjams, redaktoriams ir 
bendradarbiams, kurių 
nepaprasto ryžto, pas
tangų ir pasiaukojimo 
dėka ji sulaukė šio gra
žaus jubiliejaus, ėjo kar
tu su gyvenimu ir to
bulėjo. Todėl likti ištiki
mai savo idealams, sto
vėti savo tėvynės rei
kalų ir jos po platų pa
saulį išblaškytų vaikų 
tautinėj sargyboj!

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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BOSTONO MODERNUSIS TEATRAS
Bostone gimė kažkas nauja. 

Tariu "kažkas”, nes vienas vai
dinimas tai tik nelengva pra
džia, tik bandymas ieškoti ir 
ką nors atrasti. To įvykio su
laukėm balandžio 30 d. vaka
re. Ir jo pažiūrėti susirinko 
gausus būrys Bostono ir jo 
apylinkių lietuvių. Spektaklis 
parodytas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Draugijos III a. salės 
kiek padidintoj scenoj.

Modernaus vaidinimo kūrė
ja — akt. Beatričė Kleizaitė- 
Kerbelienė. Tai energinga, so
ciali ir veikli moteris. Lietuvių 
visuomenei iki šiol ji buvo pa
žįstama kaip spaudos bendra
darbė, rašanti literatūros ir 
teatro klausimais, ypač nema
žai foto nuotraukų, vaizduo
jančių Nauj. Anglijos lietuvių 
kultūrinį ir visuomeninį gy
venimą, teikianti beveik visai 
mūsų periodinei spaudai JAV. 
Vaidybos meną B. Kerbelienė 
pradėjo studijuoti Kaune ve
lionio Juozo Monkaus vado- 
vaujamoj studijoj, įsteigtoj 
Valst. Dramos Teatre. To me
no ir dramaturgijos studijas 
gilino Romoj, o vėliau šiame 
krašte. Atseit, moderniojo te
atro steigėja scenos darbui tu
ri tvirtą pagrindą ir pakanka
mą kiekį teatrinių žinių.

Kaip visi panašaus polėkio 
žygiai, ir šis buvo pradėtas 
atitinkamo pobūdžio viešu pa
reiškimu. Vaidinimo spausdin- 
toj programoj, rašydama "Ke
lias mintis apie veikalą”, Beat
ričė Kleizaitė-Kerbelienė ta
ria "Paskutiniais amžiais te
atras atėmė žiūrovui vaizduo
tės galią, patiekdamas jam pa
gamintą maistą — "gabalėlį 
gyvenimo”, toki, koks jis yra 
tikrovėje.- Realias gyvenimo 
scenas šiandien filmas gali pa
tiekti. gi teatrui privalomas 
meniškesnis būdas, negu tri
jų sienų iliuzija". Ir toliau dar 
priduria: "Teatras remiasi žiū
rovų vaizduote. Visi žino, jog 
scenoje vyksta ne tikras, bet 
į s i v a i zduojamas gyvenimas. 
Kad tuo patikėjus, žiūrovai tu
ri priimti tam tikras konven
cijas, kurios yra ne kas kita, 
kaip bendrai priimtas susita
rimas, pasikliaujant neteisy
be". Ir, lyg tom savo mintim 
sustiprinti B. Kerbelienė duo
da veikalo autoriaus Thornto- 
no Wilder’io žodį, kuriame jis 
sako: "Mūsų reikalavimai, mū
sų viltys, mūsų desperacija 
yra mūsų prote, mąstysenoje, 
bet ne daiktuose, ne "dekora
cijose”. Moljeras yra pasakęs, 
jog teatrui reikalinga tik plat
forma ir viena ar dvi aistros. 
Šio veikalo kulminaciniam 
taškui tereikia vien penkių 
kvadratinių pėdų lentos ir 
troškulio sužinoti, ką mums 
gyvenimas reiškia”.

Pasisakymų krūvon sudėjus, 
B. Klcizaitės-Kerbelienės po
lėkis atrodo platus ir drąsus. 
Jam toj nelemtoj tikrovėj įgy
vendinti reikia nors keleto 
itin svarbių teatrinio meno 
elementų: stipraus sconos vei
kalo, gerai techniškai įrengtos 
scenos (praktika parodė, kad 
"penkių kvadratinių pėdų len
tos” neužteko), na, ir nemen
ko būrio talentingų ir savo 
amatą giliai įsisąmoninusių ak
torių. Tokiame užsimojime no
riu pabrėžti ypač aktoriaus 
vaidmenį, ne ” d e k o r a c i - 
j a s ”, kurių tikrai gali nebū
ti, nesgi ir dėdė W. Shakes- 
peare’as savo teatre tų "trijų 
sienų” beveik nevartojo. Kaip 
tie pagrindiniai uždaviniai-mū
sų teatrinei modernistei pasi
sekė įveikti?

Trumpai būtų galima taip 
atsakyti: spektaklio įgyvendi
nime būta nemenko chaoso 
(mėgėjiškai nuogų improviza
cijų, bereikalingo vaidintojų

ST. SANTVARAS

.vaikščiojimą trukdančią veiks
mo eigą, neišieškoto "žaidimo” 
šviesom, ištęsto vaidinimo rit
mo bei tempo), kurio joks mo
dernizmas negali pateisinti.

Tačiau veikalas, kurį B. 
Kerbelienė pasirinko, yra įdo
mus ir vertingas. Tai Tharnto- 
no Wilder’io Mūsų miestelis, 
berods, 1938 m. apdovanotas 
Pulitzerio premija, pagarsėjęs 
Amerikoj ir už jos ribų. Spe

"Mūsų miestelio" repeticijos metu. Iš kairės Nijolė Vaičai
tytė, Norbertas Lingertas, Algis Antanavičius ir Nijolė Garlai- 
tė-Zygienė. , B. Kerbelienės nuotrauka

cialiu autoriaus leidimu lietu
vių kalbon tą veikalą vertė 
pati B. Kleizaitė - Kerbelienė. 
Veikale vaizduojamas mažo 
miestelio paprastų žmonių gy
venimas (neišvengiamai "gy
venimo gabalėlis”) su žiniom 
apie lenkų šeimoj gimusius 
dvynukas, apie vargonininko 
girtavimą, apie senienų pirklio 
siūlomą gerą kainą už seną 
kėdę, su vištų kudakavimu, 
gaidžių giedojimu (atseit, su 
visu tuo, kas mūsų vadinamo
se kaimo pjesėse jau "labai 
nusibodo”), su traukinio 
šniokštimu, lietum, lietsargiais, 
vestuvėm, laidotuvėm ir kt. Iš 
to, kiek galima spręsti tik vie
ną kartą veikalą išgirdus, ver
timas atrodo sklandus ir skam
bus. Šen ten išgirdom ”ameri- 
konizmo” sakinio daryboj, 
gausiai buvo vartojama "ne
klius”, "nekurie”, o tai yra 
slavizmas, kurį jau seniai mes 
iš lietuvių kalbos išvijom (var
totini "kai kuris”, "kai ku
rie”.

Pats veikalas yra poetiškas 
ir net filosofuojantis, o to irgi 
gal negalėtumėm vadinti pačiu 
moderniuoju dramaturgijos žo
džiu, kuris literatūrą scenos 
veikale atmeta. Gyvenimo 
prasmė, gyvenimo trapumas ir 
laikinumas, būtis ir mirtis, — 
ak, tu, pone Dieve! — juk tai 
taip pat yra jau labai sena me
džiaga! Neminint kitų, tom 
"ligom” jau sirgo antikos grai
kai ir romėnai, sirgo ir daugu- 
tnas ”protaujančių būtybių” 
per porą tūkstančių metų po 
Kristaus. Visa tai čia minima 
tik dėl to, kad žodį "moder
nus” reikia vartoti labai at
sargiai.

Gal ir tiesa, kad žmogus nie
ko nauja nekuria, iš senos ir 
išbandytos medžiagos jis ku
ria tik naujesnius pa
vidalus, naujesnes 
formas. Tuo požiūriu Th. 
Wilder'io Mūsų miestelis yra 
naujoviškas. Ir naujoviškas ne 
dėl to. kad autorius atsisako 
"dekoracijų”, bet dėl to, kad 
jo "sukirpimo” forma yra ne 
įprastinė. Čia yra veikėjas, 
pavadintas Scenos vedėju, ku
ris žiūrovų akivaizdoj organi- 

ęuoja vaidinimą. Veikalo poe
zija ir filosofija, nors graži ir 
nelėkšta, deja, jau yra seniai 
girdėta giesmė ...

Savaime suprantama, Mūsų 
miestelio statytoja ir režisierė 
B. Kerbelienė neturėjo nei pa
kankamos "penkių kvadratinių 
pėdų lentos” (dėlto scenos 
priekį teko pridurti), neturėjo 
nei prityrusių aktorių trupės. 
Jei sceną padidinti ii- nebuvo 
sunku, tai su scenos meno my
lėtojais nelengva buvo Wil- 
der’io kūrinį lietuviškai atkur

ti. Neteko man to veikalo ma
tyti amerikinėj scenoj, profe
sionalų atliekamo, todėl neži
nau, kokiom priemonėm pa
sivaduodami jie nugali dramos 
mimines ir improvizacines 
scenas, kurių veikale yra gana 
gausu. B. Kerbelienės statyme 
tos scenos nepakilo aukščiau 
mėgėjinio lygio, nes improvi
zacijos menas yra vienas tų 
elementų, kurie liudija akto
riaus meistriškumą. Savų vai
dintoji) dėl to peikti ir barti 
negalim, nes per porą ar tre
jetą mėnesių p. Kerbelienė 
jiems negalėjo vaidybinės 
technikos paslapčių įkvėpti. 
Čia galėtų kilti tik toks klausi
mas: ar derėjo pirmajam pa
sirodymui imti tokį sunkų vei
kalą, ar nebūtų buvę geriau 
darbą pradėti lengvesniu "mo
dernišku” veikalu- ...

Th. Wilder”io Mūsų miestely 
veikia 21 veikėjas ir miestelio 
gyventojai, sceniniu žargonu 
tariant — minia. Pats stipriau
sias vaidintojas, vaidinęs Sce
nos vedėjo vaidmenį, buvo 
Jurgis Jašinskas. Jis įveikė 
subtilius Wilder'io tekstus, 
dailiai juos perdavė klausyto
jams, pajėgė čia pat persikū
nyti ir į kitus vaidmenis — 
kunigo, pamokslininko ir ka
vinės savininko. "Savo vietoj" 
buvo ir Kazys Barūnas, vaidi
nęs dr. Gibbs vaidmenį, nors 
su improvizacijom ir jis turė
jo vargo. Iš didelio jaunimo 
būrio regimų vaidybinių ga
bumų parodė Nijolė Garlaitė- 
Zygienė (vaidinusi pagrindinį 
Emilijos Webb vaidmenį), 
Norbertas Lingertaitis — Jur
gis Gibbs, Nijolė Vaičaitytė — 
Rebeka Gibbs, Algirdas Anta
navičius — p. Webb, prof. 
Williard — Algis Markaitis, 
Inga Daukantaitė — p. Gibbs 
(ypač kapinėse), Valė Vakau- 
zaitė — p. Webb, Teresė Du- 
reckaitė — ponia iš žiūrovų 
salės, Danguolė Narkevičiūtė 
— ponia atskiroje kėdėje. Ro
mas Bričkus — policininkas 
Warren. Mažesniuose vaidme
nyse pasirodė Gytis Gavelis. 
Algis ir Kęstutis Makaičiai, 
Algis Starinskas, Vyt. Dam
brauskas, Romas Gudinskas

Lietuvių Fondo Taryba posėdžiavo. Pirmoje eilėje iš kairės: 
dr. Ašokis, dr. Lenkauskas, dr. Razma, dr. Balukas, dr. Kisielius, 
dr. Valaitis, dr. Balšaitytė. Antroje eilėje: inž. Naudžius, dr. 
Poškus, dr. Tauras, St. Rauckinas, I. Bagdonavičius ir dr. Ši
maitis. V. Noreikos nuotrauka

LIETUVIU FONDO TARYBOS 
PAREIŠKIMAS

"Naujienų” š. m. ba
landžio mėn. 23 d. nume 
ryje buvo išspausdintas 
straipsnis:”Slaptas spe
cialus privatus fondas 
Lietuvių Fonde”, kuria
me autorius, pasirašęs 
inicialais J. L., bando 
įžiūrėti L F kokius tai 
slaptumus be.i privatiš- 
kūmo tendencijas.

LF Taryba, dalyvau
jant dviem Kontrolės 
Komisijos nariams, š. 
m. balandžio mėn 27 d. 
posėdyje, Jaunimo 
Centre, svarstydama 
einamuosius fondo rei
kalus, svarstė ir kalba-

ir Vytautas Vasiliauskas; mi
nioj dalyvavo Dovilė ir Ramu
nė Kerbelytės. Jurgis Lendrai- 
tis, Algis Matjoška ir kt. Gana 
sunkiose mažos ir aukštos 
scenos sąlygose šviesos ir gar
su efektus rūpestingai tvarkė 
Romas Šležas. Iš jaunųjų vai
dintojų vieni stipriau pasireiš
kė (Žygienė, N. Lingertaitis, 
Antanavičius, Vaičaitytė, Mar
kaitis). kiti silpniau, bet visi 
parodė daug geros valios lie
tuviškajam žodžiui tarnauti 
scenoj). Ir visų liet, kalba bu
vo beveik be jokių svetimų 
priemaišų. Mano nuomone, to
se pastangose — įtraukti Bos
tono liet, jaunimą į kultūrinį 
darbą — ir slypi B. Kleizaitės- 
Kerbelienės didelis bei svei
kintinas nuopelnas. Jei ir atei
ty jai seksis su jaunimu susi
kalbėti — galimas dalykas, kad 
Bostone sulauksim ir žymiai 
pakilesnią jos vaidinimą.

Kritiški įspūdžiai — tai 
drauge ir nuoširdus sveikini
mas mielai p. Beatričei. Jei ji 
savo pasirodymo nebūtų pa
vadinusi Bostono Moderniuo
ju Teatru (ar nebūtų galima 
truputį kukliau vadinti — 
Bostono Lietuvių moder
niuoju teatru?), gal ir šiose 
pastabose būtų buvę mažiau 
"priekabių”. Tačiau, neblogai 
pažindamas B. Kerbelienę ir 
jos talentus, aš galvoju, kad 
dabar ir ji pati gyvai apčiuo
pė, jog daug, daug sykių yra 
lengviau samprotauti apie te
atrą, lengviau net savo nuo
mones raštu apie jį reikšti, 
negu aukšto meninio lygio 
spektaklį sukurti, o ypač pilna 
to žodžio prasme modernų 
spektaklį. 

mą "Naujienų” straips
nį. Apsvarsčiusi ir iš
nagrinėjusi jame iškel
tas mintis. LF Taryba 
vienbalsiai nutarė pas
kelbti viešai visuome
nei šį pareiškimą:

1. L F Taryba yra la
bai dėkinga ir didžiuo
jasi suaktyvinta L F or
ganizavimo veikla, pas
kutiniu laiku pasireiš
kusią LF vadovybėje,LF 
vajaus komitete ir dau
gelyje lietuvių apylin
kių vajaus komitetuose 
bei per fondo įgalioti
nius.

2. LF Taryba nepap
rastai dėkinga tiems 
LF Tarybos nariams 
bei duosniems lietu
viams, kurie, nesirek- 
lamuodami, iš savo pri
vačių piniginių padengia 
tikime, kad ir ateityje 
padengs didelę dalį L F 
organizavimo išlaidų 
palikdami visą fondo 
pelną mūsų kultūri

ATPIGINTOS GARSAUS 
AUTOMOBILIO 'MOSKVIČ” 

MODULIO KAINOS
V/O VNEŠPOSYLTORG džiaugdamosi Jums praneša, 

kad automobiliui "MOSKVIČ — 408” nustatyta nauja, žemes
nė kaina. Nuo š. m. balandžio 20 d., keturių vietų, dvejomis 
šviesomis automobilis "MOSKVIČ — 408” kaip dovana Jūsų 
giminėms gyvenantiems SSSR parduodamas už 1,954.88 do
lerius, o automobilis "MOSKVIČ — 408”, eksportinis, su ket- 
veriomis priešakinėmis šviesomis parduodamas už 2,172.02 
dolerius.

Automobilio "MOSKVIČ — 408” — motoras 50 arklio 
jėgų.

Didžiausias greitis automobilio "MOSKVIČ — 408” — 
120 kilometrų per valandą. Automobilis turi radijo priimtu
vą, langų valytuvą ir šildytuvą.

"MOSKVIČ — 408” bus puiki dovana Jūsų giminėms. 
Mes esame tikri, kad Jūs pasinaudosite proga įtaisyti savo 
giminėms puikų automobilį "MOSKVIČ — 408", nauja, pi
gesne kaina.

V/O VNEŠPOSYLTORG suteikia Jums patarnavimus, 
įteikdamas automobilius "MOSKVIČ — 408” Jūsų giminėms, 
bet kuriame Sovietų Sąjungos rajone.

Užsakyti minėtus automobilius galima betarpiškai, per 
vienintelę V/O VNEŠPOSYLTORGO atstovybę J. A. V-bėse 
— PODAROGIFTS, INC. — raštu arba asmeniškai, o taip 
pat, per bet kurį jos atstovą ir skyrius visoje šalyje.

PODAROGIFTS Ine.
220 PARK AVENUE SOUTH (kampas 18th Street) 
New York, N. Y. 10003. Telefonas: 212 — 228-9547

niams bei švietimo rei
kalams.

3. Visas Lietuvių Fon
do organizavimo bei 
planavimo darbas yra 
L F Tarybos ir Kontro
lės Komisijos žinioje 
bei priežiūroje.

4. L F Taryba reiškia 
visiems LF organizato
riams visišką pasitikė
jimą ir nuoširdžią pa
dėką už atliktus dide - 
liūs darbus, o mielus 
tautiečius nuoširdžiai 
kviečia, kurie dar ne
priklauso LF, jungtis į 
jo narių eiles per vie
tos vajaus komitetus, 
per jo įgaliotinius arba 
per LF centrą, sutau
pant organizatoriams 
laiką ir susidarančias 
išlaidas, kurios paden
giamos privačiomis or
ganizatorių lėšomis.

5. LF Taryba labai 
apgailestauja, kad spau
doje iškyla tokie sen- 
dencingi straipsniai, ku
rių tikslas yra klaidin
ti mūsų visuomenę ir 
trukdyti fondo organi
zatorių mūsų tautai gy
vybinės reikšmės dir
bamą darbą.

LIETUVIŲ FONDO 
TARYBA

VIEŠĖDAMI CHICIGIJK PIRKITE V1I J0.IE MDDKRJilUE 
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Leroux Blackberry Brandy .......5th — 3.69
2. Imported 80 proof Scotch tviskev 5th — 3.98
3. Canada Dry Vodka 80 proof ___ 5th — 2.98
4. Wisnowa Cherry Liąueur ...........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

DIVIDEND CHICKS MAILED 
OUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINOS ACCOUNTS

We Invite 
Your Savings

J L

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

iii
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Solistas Stasys Baras su plokštelės išleidimu besirūpinančio 
komiteto pirmininke Danguole Bartkuviene, po plokštelės pri
statymo visuomenei balandžio 29 d. Jaunimo Centre, Chicagoje. 

V. A. Račkausko nuotrauka

Stasio Baro plokštelei 
pasirodžius

Penktadienį vakare, 
balandžio 29 d. keli šim
tai chicagiečių susirinko 
Jaunimo Centre išklau
syti St. Baro arijų plok
štelės. Elegantiškoj ir 
šiltoj nuotaikoj muzikas 
Aleksandras Kučiūnas 
supažindino susirinku
sius su St. Baro muzi
kiniu keliu ir su jo įna
šu į lietuvišką muzikos 
lobyną. Savo labai tu
riningoj kalboj, A. Ku
čiūnas analizuoja įvai
rius meno ir mokslo su
žydėjimo laikus ir daro 
išvadas kokią įtaką tie 
pasireiškimai turi į lie
tuvišką meno, mokslo ir 
muzikos istoriją. St. Ba
ro atliktas darbas pri
lyginamas prie vieno iš 
aukščiausiu muzikiniu 
pasireiškimu.

Operos solistas Anta
nas Sprindys supažindi
na atsilankusius su plok
šteles turiniu. Danguole 
Bartkuviene praveda va
karą ir nupasakoja vi
sus techniškinius darbus 
ir sunkumus susiėjusius 
su plokšteles išleidimu.

St. Baras su muziko 

Balandžio 29 d. chicagiečiai su entuziazmu priėmė mūsų 
žymaus tenoro Stasio Baro neseniai išleistą plokštelę. Nuotrau
kos dešinėje matyti solistas St. Baras su ponia.

V. A. Račkausko nuotrauka

A. Kučiuno patyrusia 
ranka, šiam darbui pra
dėjo ruoštis jau prieš 
keletą metų. Buvo ištir
tos įvairios galimybes 
užrašymui Čia Ameri
koj ir Europoj. Tačiau 
visa eile sąmatų paro
dė, kad norint įrekor- 
duoti su pilnu simfoni
niu orkestro sąstatu, 
užrašymas Amerikoj bū
tų finansiniai tiesiog 
neįmanomas. Teko nu
kreipti tolimesnes pas
tangas į Europos mu
zikinį pasaulį ir čia, 
plokšteles leidėjams nu
sišypsojo laimė, kadangi 
Stuttgart’ o operos or
kestrą tuo metu diriga
vo jaunas ir gabus mu
zikas, kompozitorius 
Darius Lapinskas. Pak
viestas, kom. Lapins
kas mielai sutiko suor
ganizuoti ir paruošti 
dirvą rekordavimui su 
Stuttgarto simfoniniu 55 
asmenų orkestru. įre- 
kordavimui palankios 
sąlygos susidaro 1965 
metų rudenį. Bet to dar 
neužtenka, reikia grei
tai surinkti arijų parti

tūras. Kai kurias iš jų 
St. Baras turėjo savo, 
o kitas reikėjo gauti iš 
Chicagos, New Yorko ir 
San Francisco operų bi
bliotekų. Taip pat yra 
gaunamos arijų auto
riaus teisės - Copy 
Rights. Viskas skubiai 
ir atidžiai atliekama, ir 
galų gale, ’65 metų lap
kričio 22 d. St. Bara
nauskas išskrenda į 
Stųttgartą. Ten atidžiai 
dirbama, repetuojama ir 
po trijų savaičių sun
kaus darbo, įdainuojama 
visa eile arijų. Metų pa
baigoj, komp. Lapinsko 
priežiūroj, Vokietijoje 
atliekama sukarpymas, 
o pradžioj šių metų gau
nama suredaguota juos
ta.

Su tuo darbas nesibai
gia - reikia susitarti 
su išleidimo kompani
jom, reikia suredaguoti 
arijų paaiškinimus — 
tekstus, paruošti viršelį 
ir t. t. Čia į pagelbą 
ateina: Kunigas Algi
mantas Kezys padary
damas solisto nuotrau
ką; dailininkas Jurgis 
Daugvila meniškai sut
varko viršelį; lietuviš
kus arijų paaiškinimus 
parašo rašytojas St. 
Santvaras, angliškus - 
Robert D'Atillo, visą 
viršelio tekstą atlieka 
Morkūno spaustuvė; 
plokštele SERIDA re- 
cords vardu spausdina 
RCA Victor kompanija.

Baranausko šeima ne
ša visą finansavimo at
sakomybė, tačiau iš ank
sto užsisakę plokšteles, 
palengvino šią naštą.

Po įdėto darbo, var
go, rūpesčių ir viso
kių nenumatytų trukdy
mų - netikėtai susilau
kiama iš RCA Victor 
kompanijos techniškų 
klaidų. Pav. panaudojus 
naują medžiagą virše
liams, dalis viršelių su
lipo - reikėjo spausdin
ti naujus. Kitas sutruk
dymas - sumaišyti ari
jų užrašai, Šias klaidas 
RCA kompanija taiso.

St. Baro plokštelės 
pristatymo vakarą orga
nizavo komitetas susi
darąs iš Danguolės Bart
kų vienė s, Antano Sprin
džio ir Kun. I. Urbono, 
talkininkaujant Kun. Ku
biliui, S. J. inž. J. 
Briedžiui, Agai Rimie
nei, Aldonai Rimienei, 
ir skautėm akademikem.

Išklausę plokštelės 
Chicagiečiai dar ilgai 
nesiskirstė, dalinosi iš- 
pudžiais, vaišinosi kava 
ir pyragaičiais.

DIRVOJE DIDELIS
PASIRINKIMAS
PLOKŠTELIŲ,

RAMINTOS 
LAMPSATYTĖS 
REČITALIS

Balandžio 23 d., Chi
cagoje Jaunimo Namų 
salėjė vyko jaunos talen
tingos menininkės Ra
mintos Lampsatytės for
tepijono rečitalis. Tai 
bene pirmasis koncer
tas, kurio programa at
liekama nesenai visuo
menės aukomis Jaunimo 
Namų įsigytu, bet dar 
galutinai neišmokėtu 
koncertiniu fortepijonu.. 
Raminta arba, kaip jos 
tėvelis taria "tada dar 
Ramintėlė”, eidama 
šeštuosius metukus,
pradėjusi lankyti Antano 
Nako pi j ano studiją ir 
dėka savo didelių gabu
mų, o taip pat rūpestin
go atsidavomo darbui ir 
pratyboms, per dešimt
metį pasiekė kiekvienam 
pasigėrėtiną menininkės 
pijanystės lygį. O šis jo
sios rečitalis buvo vaiz
dus to visko išsakymas 
ir lietuviškajai visuome
nei prisistatymas.

Rečitalį rengiant, Ra
mintai ir josios tėve
liams - Palyrai ir Jur
giui Lampsačiams, gra
žiai talkininkavo ir dirbo 
lyg bitės darbininkės: 
muzikas Antanas Nakas 
ir arti dvidešimties as
menų koncertui ruošti 
komitetas, kun. Anso 
Trakio globojamas. Ren
gėjai išgyveno didį ma
lonumą, kai rečitaliui, 
nežiūrint tą patį vakarą 
vykusių eilės kitų dides
nių parengimų, svečių 
prisirinko pilnutėlė did
žioji Jaunimo Namų 
salė. Svečių eilėse ma
tėsi muzikai, kompozi
toriai: VI. Jakubėnas, P. 
Armonas, J. Bertulis ir 
kt.

į sceną įžengia jauno
ji debiutantė Raminta 
Lampsatytė. Visiškoje 
rimtyje nuaidi D. Scar- 
latti, Sonata No. 1 Pas
torale, Sonatą baigus, 
salėje kyla pirmieji pa
sigerėjimo plojimai. Ir 
jie lydėjo visą progra
mą, kiekvieną išpildomą 
dalyką. Toliau progra
moje: J.S. Bach-D. Ka- 
balevsky, Prelude and 
Fugue in D. Minor ir 
Prelude and Fugue in
F. Major ir pirmosios 
dalies pabaigai L, van 
Beethoven, Sonata Op. 13 
C Minor-Pathetique.

Antrojoj programos 
dalyje skambinama: M.
K. Čiurlionis, Nocturne 
in F Minor ir Prelude 
Op. No. 20 No. 1; V. 
Jančys, Vizija; F. Cho- 
pin, Fantasie Impromtu 
ir Nocturne; E. Lecuona, 
Granada ir Malaguena;
M. de Falla, Danse Ri- 
tuelle du Feu ir pabai
gai - J. Larregla, Jota 
(Viva Navarra).

Skelbta j ai programai 
pasibaigus, publika plo
jimų audra "reikalavo” 
jos daugiau. Papildomai 
itin nuotaikingai pas
kambinama E. Lecuona, 
Cordoba. Ir vėl plo
jimas. Bet vietoj toles
nio skambinimo, Ramin
ta sodriu balsu taria: 
"Muziką Antaną Naką, 
mano mokytoją, kviečiu 
į sceną!" Pakilęs į sce
ną A. Nakas, savo ta
lentingosios mokinės 
vertinimą išreiškia šil
tu rankų paspaudimu ir 
tėvišku josios apkabini-

Po sėkmingo Ramintos Lampsatytės koncerto, jos muzikos 
mokytojas A. Nakas įteikė dovaną, savo paties tapytą paveikslą. 

M. Nagio nuotrauka

mu. Raminta įteikia mo
kytojui dovaną-atminą. 
O mokytojas iš užkuli
sio iškelia jo paties ta
pytąjį paveikslą "Atsis
veikinimas" ir dovanoja 
mokinei. Raminta dar 
kartą dėkoja už josios 
mokinimą ir rūpestį ją
ją, jos muzikos pažanga 
ir džiaugdamasi paveik
slu taria, kad ji itin 
mėgstanti L. van Beet- 
hoveno muziką ir labai 
branginanti A. Nako 
Beethoveno "Atsisveiki
nimo" sonato dvasioj su
kurtąjį paveikslą bet esą 
jai po dešimties metų 
gražaus bendravimo, žo
dis atsisveikinimas sun
kiai suprantamas, todėl 
ji vadinsianti paveikslą - 
"Iki pasimatymo".

Plojimams tebeaidint, 
scenon žengia Ramintos 
gerbėjai ir artimieji, ap
dovanoja ją gėlių pluoš- 
tėmis, sveikina ... Už
danga nusileidžia.

Raminta Lampsatytė, 
šalia muzikos mokslo, 
šiais metais birželio 
mėnesį baigia su labai 
gerais pažymiais Bogen 
Public HS. Tolesnėms 
studijoms ji pasirenka 
muziką ir germanistiką. 

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, 'tu
rinti daugel metų patyrimo siunčiant

DOVANAS — SIUNTINIUS J USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 

Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos rūšies 
prekių pasirinkimas prieinąmom kainom.

Dėl informaijų ir nemokamų katalogų kreipkitės i visus 
mūsų skyrius.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• NEW YORK 3, N. Y. — 39 — 2nd Avenue___ AL 4-5456
• NEW YORK, N. Y. 10011 — 108 W. 14th St. CH 3-3005
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue __ DI 5-6808
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street_____ CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue __ LI 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. -L 327 W. Broadway AN 8-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fiilmore Avenue TL 6-2674
• CHICAGO. III. 60622 — 2222 W. Chicago Avė. BR 8-6966
• CHICAGO, III 60608 — 3212 So. Halsted St. WA 5-2737
• CLEVELAND, Ohio 44113 — 9G4 Literfary Rd. TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue __ VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N. W.

Tel. GL 8-2256
• HAMTRAMCK, Mich. — 11333 Jos. Campau __ GL 7-1575
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Avenue.

Tel. 233-8030, 246-0215
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė ES 2-4685
• YO.UNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue RI 3-0440
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd.

Tel. AN 1-2994 
-• LAKEWOOD, N. J. — 126 — 4-th Street_____ PO 3-8569

• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue BI 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. LO 2-J446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street MU 4-4619
• PASSAIC.-N. J. — 176 Market Street_______ GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street HU 1-2750 
e SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter St. FI 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 905 Bank St....... .........PL 6-6766
® WORCESTER, Mass. 174 Millbury Street SW 8-2868

Vyksta įWalparaiso uni
versitetą. Šio universi
teto ji pripažinta talen
tinga menininke ■ ir gau
na stipendija 4 metams. 
Taip pat Raminta 1965 
m. yra baigusi Chicagos 
Aukštesniąją Lituanisti
kos Mokyklą. Gerai val
do žodžiu ir raštu gim
tąjį žodį. O taip pat ji 
mėgsta, kaip ir josios 
muzikos mokytojas, dai
lininko palėtę....Jau po
rą metų ji lanko priva
čią dail. Ant. Rūkštelės 
dailės studiją ir yra da
lyvavusi nedidelio mas
to (Ford City, Tėviškės 
parapijos ir kt.) dailės 
parodose. įeidama į aka
deminį gyvenimą, Ra
minta yra pasirinkusi 
LST Korp! Neo-Lithua
nia ir jau reiškiasi jos 
junjorato gretose.

M. Valiukėnas

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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HELP WANTED MALĖ

DIE MAKERS
LAYOUT MAN ON STEEL RULE 
DIES. ALSO TRAINEES. LEARN 
STEEL RULE DIE MAK.1NG. EXCEL- 
LENT WORK1NG CONDITIONS. AD- 
VANCEMENT. ALL »BENEF1TS.
MICRO STEEL RULE DIE CO. 
30 FOSTER ST., BERGENF1ELD. N.J.

(50-56)

TOOL DESIGNERS- 
LAYOUT

MEN FOR PLASTICS
Newly formed engineering de- 

partment at Hawthorne 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. »Hawthorne. N. J.

An Equal Opportunity Employer 
(46-55)

EXPERIENCED
DIE CAST DIE REPAIRMEN 

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

10750 CAP1TAL 
OAK PARK, MICH.

313 — 564-6230
(44-53)

WANTED JOURNEYMEN 

or lst CLASS 

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

(4857)

MALĖ

ELECTRICIANS 
DIE MAKERS 

MACHINE REPAIRMEN 
DIE BARBERS 

LATHE OPERATORS
OR PROVEN 10 YEARS EXPERIENCE 

Mušt Be Journeymen

AMERICAN METAL 
PRODUCTS CO. 

8601 EPWORTH, DETROIT, MICH.
An Equal Opportunity Employer

(53-54)

MACHINE REPAIR
(JOURNEYMAN)

Cutting tool manufoeturer n««dt journoyman machin* rapair* 
men to maintain and repair production eguipmenf. Excellent 
working conditions and employee benefits. Apply In person:

WHITMAN & BARNES
DIVISION UNITED-GREENFIEID CORP.

40600 PLYMOUTH RD.
(NEXT TO BURROUGHS) 

PLYMOUTH, MICHIGAN
Ah Jtam/ Op*or*Mrty Imisleyer

(50-52)

BUSINESS 
OPPORTUNITY

BE YOUR
OWN BOSS!

Atlantic Refining Co. has 
modern ColoniaI 2 bay serv
ice station available for 
lease in North Kingstown.
High volume potential. Lo
cated on Rte. 1, adjacent to 
Kingstown Plaza.
Paid training program, fair 
rent policy. Financing avail
able.
For information, telephone 
days, Stan Grala:

401 — 343-1050
Evenings, Bill Donovan:

739-4690
Providence, R. I.

(51-53)

HELP WANTED MALĖ

TOOLMAKERS
OR

MOLDMAKERS
58 hours weekly. Top wages. All 
fringe benefits.

313 — LI 4-7778
Hazel Park, Mich.

(53-55)

MACH1NISTS
Bridgeport and lathe operators. Mušt 
be experienced. Work from blue- 
prints. Do own set-ups. ,)ob shop 
operation. Mušt be capable of air- 
craft quality.

Advanced Electronics 
Ine.

1765 Šilas Deane Highway 
Rocky Hill, Conn.

529-6881
(50-54)

PALECKIS - ĮRANKIS VIEŠAJAI 
NUOMONEI APSTATINĖTI

Nestambios, bet taiklios 
Australijos lietuvių jauni
mo demonstracijos ir ypač 
Jūratės Reisgytės pokštas 
J. Paleckiui — jo parašo ga
vimas Jaunimo Kongreso 
petici jos lape — Paleckį pa
vertė tikru australišku bu
merangu, trenkusiu atgal 
pačiai Kremliaus valdžiai.

Kremliaus sovietas, dėda
masis parlamentu, yra įsi
spraudęs į Tarpparlamenti
nę Sąjungą, kurioje daly
vauja 72 valstybių parla
mentų ar parlamentinių

MALĖ

MACHINISTS
LAHTE—MILLING— 

SURFACE GRINDER
FIRST CLASS

WELL ESTABLISHED LONG IS- 
LAND F1RM, COMMERCIAL AND 
1NDUSTR1AL MACHINERY. STEA
DY WORK, BENEFITS. SALARY 
OPEN. EXCELLENT W O R K 1 N G 
CONDITIONS. APPLY IN PERSON 
OR CALL 5 16 — 676-6700 FOR 
APPO1NTMENT.

Halm Instrument 
Co. Ine.

Glen Head Road,
Glen Head, L.I., N. Y.

(53-54)

M1SCELLANEOUS 
ORNAMENTAL

1RON WORKERS
EXPERIENCED MEN RE- 
QUIRED FOR MISCELLA- 
NEOUS IRON WORK.
"STAIRS, RAILING, ETC.” 

H E L P E R S WITH SOME 
WELDING OR SHOP EX- 
PERIENCE.
GOOD FRINGE BENEFITS.

WRITE OR APPLY

Charles Parker Co.
550 Hanover St. 
Meriden, Conn.

(53-54)

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)

DIE MAKERS
B & S SCRE!W

MACHINE 
OPERATORS 
Setup and Operate

MACHINE 
OPERATORS 

PLATING ROOM 
HELPER 

lst AND 2nd SHIFT
Hospitalization and surgical 
benefits. Paid holidays.

Apply at

EAGLE LOCK 
CORP.

Terryville, Cpnn.
(51-53)

WANTED NURSES

REGISTERED NURSES
AND

LICENSED PRACTICAL 
NURSES

OPI NINGS I ULl. AND PART T1ME 
SALARY DI.PENDING ON 

L.XPER1ENCE
REGISI! RED NURSES $3.50 Shift 

DIFFERENTIAL 
LKINSl.D PRACTICAL NURSES 

$1.50 Shift .
DIEFIREMIAL

PLIS MANY OTHER BENEFITS. 
( ALL.. \VRIT1. OR APPLY AT 

1VILLIAM BEAUMONT 
HOSPITAL

EMPLOYMENT OFFICE 
360 1 W. 13 MILE ROAD 

ROYAI. OAK. Midi. 
549-7000

(49-62) 

grupių atstovai (jų tarpe ir 
Jungtinių Valstybių Kon
greso, Kanados parlamento 
ir devynių Pietų Amerikos 
valstybių, 27 Europos vals
tybių).

Tarpparlamentinė Sąjun
ga (prancūziškai — Union 
i n t e r parlamentaire) yra 
įkurta 1889 metais, Pary
žiuje. Dabar jos vadovybės 
būstinė yra Šveicarijoj (6, 
rue Constantin, Geneve). 
Tai pusiau oficiali organiza
cija. Nariai gali būti arba 
parlamentai, arba parla
mentų narių grupės. Sąjun
gos tikslas — stiprinti as
meninius ryšius tarp par
lamentų narių ir jungti 
juos bendram darbui, sie
kiančiam stiprinti ir tobu
linti demokratines institu
cijas, taip pat stiprinti vei
klą taikos bei tarptautinio 
bendra darbiavimo labui, 
prisidėti prie parlamentinių 
institucijų išvystymo ir pa
žangos.

Kremliaus sovietas yra 
įsispraudęs į šią organiza
ciją, bandydamas pripratin
ti viešąją tarptautinę nuo
monę, kad jis irgi ”parla
mentas, toks pat, kaip ki
ti”. Bet siųsdamas delega
cijas į šios organizacijos su
važiavimus, Kremlius yra 
sumanęs siekti dar ir kito 
tikslo — pripratinti viešąją 
tarptautinę nuomonę prie 
minties, kad ir prieš 25 me
tus Sovietų Sąjungos pa
grobtieji kraštai esą laisvi 
federacijos nariai, kurių at
stovai dalyvauja Kremliaus 
"parlamente” ir tų kraštų 
''atstovams” yra patikima 
bei pavedama net visam 
"parlamentui” atstovauti. 
Šiuo sumetimu Kremlius 
jau kuris laikas J. Paleckį 
ne tik įtraukia į savo "par
lamento” delegacijas Tarp- 
pa r 1 a m entines Sąjungos 
konferencijose, bet paveda 
kaip tik jam toms delegaci
joms net "vadovauti”, tai 
yra, suteikia jam delegaci
jos pirmininko titulą, šiuo 
titulu J. Paleckis dalyvavo 
jau keliose parlamentarų 
konferencijose (prieš porą 
metų tokia konferencija 
buvo Meksikoj, į ten ir at
gal Paleckis skrido pro 
New Yorką).

Kol konferencijos buvo 
tokiose vietose, kur nėra. 
lietuvių, Paleckis tokio 
Kremliaus įrankio vaidme
nį atlikinėjo pusėtinai sėk
mingai. Bet kitaip išėjo 
Australijoj. Australijos lie
tuvių jaunimas, vadovauja
mas Australijos Lietuvių 
Studentų Sąjungos, jiems 
prieinamomis priemonėmis 
atkreipė ne tik Australijos 
bei kitų kraštų spaudos, bet 
ir konferencijoj dalyvavu
sių parlamentarų (šį kartą 
dalyvavo atstovai daugiau 
iš 50 valstybių) dėmesį į 
šią dvigubą Kremliaus klas
tą: bandymą apgaule už
glostyti 1940 metais įvyk
dytus nusikaltėliškus agre
sijos veiksmus ir bandymą 
prisidengus "parla m e n t o 
kauke”, lyg niekur nieko, 
dalyvauti grynai demokra
tinių parlamentų organiza
cijos darbuose.

Jūratė Reisgytė apstatė 
J. Paleckį, gaudama jo da
bar pasaulinį garsą įgijusį 
parašą, bet niekas jai ne- 
prikaišioja "nesąži n i n g o 
žaidimo”, kadangi ji tuo 
pokštu itin sėkmingai — 
tarptautinės spaudos atsto
vų akyse! — nuplėšė nuo 
Paleckio "parlame n t a r o” 
šydą ir visiems parodė ji 
esantį tik įrankį, kuriuo ap- 
statinėjama viso pasaulio 
viešoji nuomonė, ypač ap- 
statinėjami geros valios 
parlamentarai.

Parlamentarai, tiesa, pri
ėmė Paleckio pakvietimą 
(dar prieš įvykį Mascot ae
rodrome) ateinantį kartą 
susirinkti Maskvoj. Bet jau

A.A. VLADĄ ŽILINSKĄ PALAIDOJUS

Waterbury (Conn.)pa
simirė Vladas Žilinskas, 
kilęs iš Skapiškio, gimęs 
1884 metų rugpiūčio mė
nesį. Baigęs Skapiškio 
vidurinę miesto moky
kla, jis išvyko į Liepo
ją, kur toliau mokėsi 
ir realinėje gimnazijoje 
išlaikė valstybinius val
dininko egzaminus.

Porą metų tarnauda
mas ekonomu dideliame 
keleiviniame laive, V. 
Žilinskas iš Liepojos ap
važinėjo V. Europos ir 
Š. Amerikos didžiuosius 
uostmiesčius. Anuo metu 
didžiai lietuviškoje Lie
pojoje sutiko ir vedė 
Eleonorą Jučaitę, kurios 
brolis ir seserys buvo 
emigravę į JAV.

V. Žilinskas 1908 me
tais įstojo į Rusijos su
sisiekimo tarnybą, paš
to - telegrafo - telefono 
srityje. Pakartotinai 
kreipėsi į savo vyres
nybę, prašydamas pas
kyrimo į Lietuvos teri
toriją. Tačiau dėl kil
mės ir tikybos "kliūčių” 
toks prašymas nebuvo 
patenkintas.

Pirmojo Pas. karo 
metu V. Žilinskas iškilo 
į atsakingas pareigas. 
Kerenskio ir vėliau bol
ševikų perversmams 
vykstant, jis buvo pašto 
įstaigos viršininku. Bol
ševikų kalbinamas į ko- 
misarines pareigas su
sisiekimo tarnyboje, V. 
Žilinskas atsisakė tar
nauti ir pasiruošė grįž
ti į gimtąją Lietuvą. Po 
kelių savaičių kelionės, 
1918 metais su šeima pa
siekė savo žmonos gim
tinę. Pagyvenęs prie 
Radviliškio, persikėlė į 
Skapiškį.

1919 metų pradžioje 
nuvyko į Kauną ir stojo 
į paštų tarnybą. Baigęs 
suorganizuoti Radvi
liškio įstaigą, buvo pas
kirtas Vilkaviškio, o 
1925 metais Ukmergės 
pašto viršininku. Buvo 
apdovanotas D.L.K. Ge
dimino ordenu.

Politiškai laikydama
sis vidurio liberalinės 
krypties, V. Žilinskas 
dalyvavo įsteigime ir 
aktyviai veikė Pažangos 
partijoj. Vėliau dalyvavo 
Tautininkų Sąjungoj ir 
yra buvęs Ukmergės 
apylinkės pirmininku.

Velionis išaugino ke- 
turius vaikus: istorikę- 
mokytoją Vanda Bagda- 
navičienę, medicinos 
mokslus išėjusias Eleną 
Gureckienė ir Valeriją 
Krupenienę ir sūnų Vla
dą, buvusį Lietuvos dip
lomatinėj tarnyboj.

Vlado Žilinsko gyve
nimas nebuvo ramus ar 
paprastas net ir jo kar
tos žmogui. Pirmame 
kare pareigos laikė jį 
prie pat fronto linijų. 
BolševiKų perversmas 
1917 m. užklupo jį kone 
pačiame sūkuryje, neto
li Petrapilio. Lietuvos 
atstatymo laiku jam iš
puolė pakliūti po raudo-

dabar parlamentarų tarpe 
imamas kelti klausimas, ar 
tikrai viskas tvarkoj bend
radarbiavime su tokiu "par
lamentu”, kaip Kremliaus 
sovietas. Juo labiau kyla 
abejonė, ar Paleckis net pa
čiam Kremliui betiks toliau 
vartoti tuo Įrankiu, kaip jis 
ligi šiol kurį laiką buvo var
tojamas, kai šitaip tapo ati
dengtas jo tikrasis vaid
muo. (ELTA)

Velionis V. Žilinskas

narmiečiais, o vėliau, 
jau Lietuvos tarnyboje, 
po bermontininkais ir 
per jų likvidavimą pa
čiame Radviliškyje. Pir
mieji sovietų okupantai 
išstatė jį į gatvę po dau
giau kaip 30 metų paštų 
tarnybos, o antrasis so
vietų antplūdis privertė 
pėsčiom keliauti kelis 
šimtus kilometrų, kad 
pasiektų Vakarus.

Tie pergyvenimai su
trikdė iš prigimties sti
prią sveikatą, ir pasku
tiniai metai laikė velio
nį pririštą prie kėdės ar 
lovos. Jo vienintelė pra
moga buvo lietuviškoji 
spauda.

VARGAS SU 
KOMJAUNUOLIAIS...

Aštuntosios mokyklų 
klases Lietuvoj (atitin
kančios nepriklausomy
bės laikų gimnazijų ke
tvirtąsias klases) dabar 
yra pagrindinis komjau
nimo prieauglio šaltin
is. Teoriškai tose kla
sėse dabar yra ar turi 
būti visi keturiolikme
čiai, tai yra visi galimi 
nauji kandidatai į kom
jaunuolius. Kas čia ne
bus į tą organizaci
ją įtrauktas, vėliau bus 
sunkiau bepagaunamas, 
jei toliau mokyklos ne
belankys. Todėl šių kla
sių moksleiviai sudaro 
žymią dalį dabar skel
biamajame ketvirčio mi
lijono Lietuvoj esančių 
komjaunuolių.

To didelio skaičiaus 
dalis tačiau yra kone 
ištisai "popierinė” — 
trumpalaikė, kasmet iš
sisklaidanti. Balandžio 
13 d. Kamjaunimo Tiesa 
apie tai rašo:

"Tokia jau aštuonme
čių mokyklų komjaunuo
lių dalia. Jie ištisus me
tus suka lizdą, stiprina 
organizaciją, o pavasarį 
beveik visi nariai iškly
sta po pasaulį. Rudenį 
vėl tenka pradėti kom
jaunimo darbą vos ne 
nuo lygios vietos".

Todėl "ketvirtis mi
lijono" yra tik forma
listinis komjaunimo sti
prybės paveikslas, ypač 
kad tame skaičiuje dar 
yra daug ir kitų tuščia
vidurių vietų. Ir kai
muose, ir net skaičiuje 
muose, ir net aukšto
siose mokyklose yra pa
dalinių, kur priklausan
tieji žino, kad padalinys 
yra, bet negali pasakyt, 
ar jis veikia. (ELTA)

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

Valandėlės būstinė — 
7211 S. Francisco, visais 
reikalais kreipkitės tele- 
fonu 471-2481.
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HELP WANTED FEMALEL. .
’CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Dail. Liudas Vilimas, 
May Co. Clevelande Display 
Direktorius, tarnybin i a i s 
reikalais išskrido penkiom 
savaitėm į Europą.

• Adelė Benokraitienė, 
A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos 36 kuopos pirmininkė, 
paguldyta į Policlinic ligo
ninę, kambario nr. 124.

• Vilties žurnalo 25 metų 
sukakties minėjimas gegu
žės mėn. 15 d. neįvyks, nes 
Vyt. Beliajus šiuo metu ne
gali į Clevelandą atvykti. 
A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos 36 kuopa šį vakarą ati
deda iki rudens.

LB CLEVELANDO II-OS 
APYLINKĖS VEIKLA
LB Clevelando II-ros apy

linkės metinis narių susi
rinkimas buvo šauktas ba
landžio 24 d. Be valdybos ir 
kontrolės komisijos atvyko 
tik 11 narių. Visiems buvo 
aišku, kad šioje apylinkėje 
esant virš 200 narių, sumo
kėjusių tautinio solidarumo 
mokesčių, šis susirinkimas, 
tiek mažai į jį teatsilankius, 
turėtų būti laikomas netei
sėtu. Bet valdyba, manyda
ma, kad, antrą kartą šau
kiant ■ susirinkimą, gali ne- 
beatvykt ir dabar esantie
ji, laikė šį susirinkimą tei
sėtu.

Supsirinkimo prezidiumą 
sudarė pirm. K. Pautienis 
ir sekr. inž. R. Bublys. Val
dybos pirm. P. Mikšys pa- 
da'rė valdybos veiklos meti
nį pranešimą. Ižd. D. Sta- 
niškis patiekė apylinkės iž
do apyskaitą. Kontrolės ko
misijos pirm. J. Kazlauskas 
perskaitė kontrolės aktą. 
Susirinkimas valdybos vei
klos ir iždo apyskaitas pa
tvirtino. šv. Kazimiero li
tuanistinės mokyklos vedė
jas A. Tamulionis padarė 
šios mokyklos veiklos pra
nešimą. Valdyba atsistaty
dino. Rinkiminės komisijos 
pirm. R. Bridžius pranešė, 
kad niekas nesutiko kandi
datuoti į valdybą bei kont
rolės komisiją. Visi šio su
sirinkimo dalyviai, įskai
tant ir visus buvusios val
dybos narius, buvo surašyti 
kandidatais, bet jie visi at
siėmė savo kandidatūras. P. 
Mikšys- pareiškė, kad jis 
jau penkis metus šiai apy
linkei pirmininkauj.a, todėl 
jau pats laikas susiprasti L 
kam kitam šias pareigas 
perduoti. Prezidiumui ir su
sirinkimui plojant ir pra
šant buvusią valdybą ir 
kontrolės komisiją pasilikti 
dar vienai kadencijai, iš 
valdybos nebuvo gautas su-, 
tikimas. Kontrolės komisi
ja, kurią sudaro J. Kazlaus
kas, M. Balys ir S. Laniaus- 
kas, sutiko pasilikti sekan
čiai kadencijai.

Baigiantis susirinki m u i 
atvyko PLB valdybos vice
pirm. St. Barzdukas ir Vyt. 
Kamantas, LB Centro val
dybos pirm. J. Jasaitis ir 
PLJK Komiteto pirm. A. 
Zaparackas.

J. Jasaitis padėkojo val
dybai už nuveiktus darbus. 
A. Zapareckas kvietė at
vykti į Jaunimo Kongresą. 
Susirinkimas baigtas, o 
apylinkė palikta be valdy
bos. š. m. gegužės 1 d., bu
vusi valdyba, nerasdama 
kitos išeities, savo posėdy
je nutarė dar vienus metus 
pasilikti buvusiose parei
gose, būtent: pirm. P. Mik
šys, vicepirm. M. Aukštuo
lis ir V. Benokraitis, sekr. 
A. Kazėnienė, ižd. D. Sta- 
niškis, D. Kižys narys jau
nimo reikalams ir St. But
rimas narys švietimo ir 
kultūros reikalams. (pm)

SLA prezidentas Povilas P. Dargis su ponia tarp SLA sei
mui rengti Clevelande komiteto narių. V. Pliodžinsko nuotr.

SLA PREZIDENTAS P. 
DARGIS ATSILANKĖ 

CLEVELANDE
Jubiliejiniam SLA sei

mui rengti komiteto pro
jektams jau ryškėjant ir 
bręstant, savaime aiškėja 
pagalba Pildoma j ai Tary
bai seimo posėdžių progra
moje, delegatų priėmimas, 
laisvalaikio įvairinimas ir 
iškilmių bei pramogų ren
gimas.

Pagrindinis Susivieniji
mo 80 metų gyvavimo su
kakties minėjimas pritai
kintas pirmajam seimo po
sėdžiui liepos 11 dieną. Me
ninei daliai sudaryti ir at
likti pakviestas aktorius Vi
talis Žukauskas. Be to, ko
mitetas rengia iškilmingą 
pokylį, organizuotą Lietu
vių Kultūrinio Darželio lan
kymą, susipažinimo vaka
rą ir kt. Be SLA svečių ir 
delegatų, laukiama taip pat 
gausaus Clevelando visuo
menės dalyvavimo. Tiek 
pats seimas, tiek didžioji 
iškilmių bei pramogų dalis 
vyks Pick-Carter viešbuty
je, t. y. ten pat, kur pami
nėta Dirvos 50 metų kūry
bos ir darbo sukaktis.

Balandžio 22 d. į visuoti
nį komiteto, sudaryto iš 
Clevelando kuopų atstovų, 
Susirinkimą atvyko Susivie
nijimo prezidentas P. Dar- 
gis. Tai buvo labai naudin
ga ir aktualu. Išsiaiškinta 
svarbiais klausimais, sude
rinta skirtingos nuomonės, 
priimta tinkami patarimai 
bei rekomendacijos ir jau 
konkrečiai nustatyta bend
rinės gairės visoms ceremo
nijoms bei apeigoms.

Pirmininkavo 14 kuopos 
atstovas J. Daugėla.

• šv. Kazimiero Lituanis
tinė Mokykla baigdama 
mokslo metus, prašo tėvus 
užsimokėti už mokslą.

Užsimokėti galite pas p. 
Sušinskienę, kurią kiekvie
ną šeštadienį, prieš prade
dant pamokas, rasite mo
kykloje.

„ LB Clevelando I-os Apyl. naujoji valdyba. Sėdi iš kairės: 
J. Senbergas, inž. A. Pautienis. G. Sniečkus, A. Mockaitis. Stovi: 
F. Eidimtas — pirm., J. Mikonis ir K. S. Karpius.

V. Pliodžinsko nuotrauka

Brangintinas dabartinis 
prezidentas P. Dargis, Su
sivienijimo idėjų nešioto
jas, entuziazmo įkvėpėjas, 
įtikinamas kalbėtojas, tik
rai apgaubė visus dalyvius 
brolybės dvasia. Reikia 
džiaugtis, kad šiandien di
džiausios lietuvių organiza
cijos JAV-se priešakyje 
stovi toks asmuo.

Ponia G. Dargienė buvo 
pagerbta, apdovanojant ją 
gėlių puokšte.

Susirinkimui pasibaigus, 
čia pat jaukiai pasižmonė
ta kukliose vaišėse.

Sekančią dieną preziden
tas ir ponia, kad ir taupy
dami laiką, aplankė prielan
kios Dirvos redakciją, vie
ną kitą lietuvių įmonę ir B. 
ir J. Nasvyčių šeimą.

Šiais metais perrinktoji

HELP WANTED 
MALĖ OR FEMALE

DARBININKAI 
VIRTUVEI

Vakarų priemiesčiuose
Patirtis nereikalinga. Pasto

vus darbas, nėra atleidimų. 
Dieninės ir naktinės pamainos 
pasirinkimai. Mes mokinsime 
visuose virtuvės darbuose.

Uniformos Įmonės pristato
mos ir skalbiamos. Puikūs 
priedai. Dėl kitų informacijų 
kreiptis į vedėją.

MANNERS
Family Restaurants

Parma — 5640 PearI Rd. 
Strongsville —

8464 PearI Rd.
Cleveland —

13101 Triskett Rd.
VVestgate —

21369 Center Ridge Rd. 

beveik visa ta pati Pildo
moji Taryba teikia gražių 
vilčių SLA ateičiai.

Vladas Braziulis

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

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

HELP WANTED MALĘ

MACHINISTS
SKILLED or TRAINEES

Need experienced būt will 
consider young men with some 
experience or high sehool 
tranining for on the job train- 
ing.
Openings on precision ma
chines:
MILLING MACHINES 

TURRET LATHES 
PLANER

GEAR GRINDER 
EXTERNAL 
GRINDING

RADIAL DRILLS 
JIG BORER 

(TOOL ROOM) 
HYDROTEL MILL

Good hourly and incentive 
rates. 10% for night shift. 
Libcral company benefits. 
Ample parking.
An Equal Opportunity Employer

Harris-Seybold Co.
4510 East 71 St.

1 Mile South of Harvard
(53-54)

COOK—REL1EF
Varied hours. Position avail- 
able for experienced institu- 
tional cook. Salary commensu- 
rate with experience. Contact

DOCTORS 
HOSPITAL

12345 Cedar Road 
Cleveland Heights, Ohio 44106 

SW 5-5000, Ext. 205

HELP WANTED MALĖ

AUTOMATIC
SCREW MACHINE

MEN NEEDED
WH0 CAN W0RK ALL

SHIFTS.

TO SET-UP & OPERATE

DAVENPORT

AUTOMATIC SCREW

MACHINE

APPLY AT

NATIONAL
SCREW & MFG.

CO.,
2440 E. 75 St., 361-2650

An Equal Opportunity Employer

(52-53)

PRODUCTION
MATERIAL 

CLERK
Assistant production cont- 
rol manager writing and 
scheduling raw material.

- Issue and follow shop pro
duction.

Writing on detail parts and 
assembly.

Plant will be moving to 
Eastlake.

Call 361-5187
An Equal Opportunity Employer

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

12345 Cedar Road
Cleveland Heights, Ohio 44106 

SW 5-5000, Ext. 205

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

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

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

JAKUBS & SON

Nr. 53 — 7

LIETUVOS TEISĖS 
METRAŠTIS

Lietuvių Teisininkų Draugija 
išleidžia LIETUVOS TEISES 
METRAŠTĮ. , istoriniai moks
linio pobūdžio veikalą. Jame 
bus atvaizduota Nepriklausomo
je Lietuvoje veikusi teisė, pra
dedant konstitucijų nagrinėjimu 
ir baigiant įstatymų, teismų 
santvarkos bei administracijos 
nušvietimu. Metraštis ryškiai 
parodys, kokią, didelę pažangą 
Lietuva buvo padariusi teisės 
ir jos mokslo srityje.

Jis bus įdomus' ne tik teisi
ninkams bet ir visiems lietu
viams, Lietuvos buv. pareigū
nams, o ypač jis bus pravar
tus ir naudingas priaugančiai 
jaunajai kartai, norinčiai pa
grindinai susipažinti su Lietu
voje veikusia teise.

Metraščiui straipsnius pa
ruošė žinomi teisininkai ir tei
sės mokslų profesoriai: Č. But- 
kys, Prof, Dr. D. .Krivickas, 
Dr. S. Plateris, Prof. Dr. K. 
Račkauskas, Dr. S, Paltus, S. 
Baltūsis, B. Masiulis, J. Bra
žinskas, R. Skipitis ir kiti. Kny
ga baigiama ruošti; dabar rū
pinamasi jos išleidimų. Cen
tro valdyba jaučia, kad to svar
baus veikalo be lietuvių visuo
menės paramos nebus galima 
išleisti, tad kreipiasi į visuo
menę kviesdama šį vertingą lei
dinį užsiprenumeruoti iš anksto 
ir prisidėti aukomis prie jo 
išleidimo.

Metraštis bus: 350-400 pus
lapių. Formatas 6 x 9c. didžio, 
gerame popieriuje su kietais 
viršeliais. Kaina 8 dol. Užsi
sakiusiems ir prenumerata už
simokėjusiems iš ankšto, iki 
š. m. lapkričio I d. 7 dol. Pre
numeratą ir aukas prašoma sių
sti Lėšų telkimo komisijai Dr. 
B. Nemickas, 71-67 58 Rd. Mas- 
peth, N. Y. 11378, arba Alb. 
Ošlapas 39-99 48 St. Sunnyside, 
N. Y. 11377, arba A. Senikas. 
24 North Rd. Great Neck, N. Y. 
Kiekvienas aukos gavimas bus 
pakvituotas.

ORDERLY
X-ray dept., 8 a. m. to 4:30 p. 
m., 6-day week; 50 yrs. of age 
or over. Transporting patients. 
Excellent working conditions. 
Contact

DOCTORS 
HOSPITAL



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• DIRVA NEIŠEIS GEGU
ŽĖS 11 D. Ryšyje su ALT 
S-gos Tarybos suvažiavimu ii' 
Dirvos 50 metų sukakties mi
nėjimu, Dirva nepasirodys sa
vo gegužės 11 d. (trečiadienio) 
laida. Sekantis po tos datos 
Dirvos numeris išeis gegužės 
13 d., penktadienį.

NAUJAS P. TARULIO 
ROMANAS

Nidos Knygų Klubas 
Londone šiuo metu jau bai
gia spausdinti P. Tarulio 
(J. Petrėno) romaną, Vil
niaus Rūbas, kuriam siuže
tas yra paimtas iš Nepr. 
Lietuvos gyvenimo. Vil
niaus Rūbą Tarulis ilgokai 
ir rūpestingai siuvo: pen
ketą metų reikėjo atidaus 
ir sukaupto darbo. Tikėti
na, kad "rūbas” bus elegan
tiškas.

P. Tarulis yra suplanavęs 
gal daugiau negu penkme
čiui literatūrinių darbų: 
jau yra pradėjęs trilogiją, 
kurios pirmoji dalis, Kauno 
Gubernatoriaus Pusryčiai, 
neužilgo jau bus irgi išleis
ta; antroji dalis — Lietu
vos gyvenimas ir Vokieti
jos lageriai; ir trilogijos 
paskutinioji dalis — šių 
dienų Amerika, kokią mes 
ją matome savo akim.

DETROIT
NAUJAS INŽINIERIUS

Inž. Algimantas Jokūbaitis

Su kiekvienų mokslo me
tų užbaiga Detroito lietu
viškoji kolonija susilaukia 
vis naujų profesionalų. Tad 
ir šių metų balandžio mėn. 
30 d. gausi Detroito inžinie
rių šeima susilaukė dar vie
no nario. Tą dieną Detroito 
universitete mechaninės in- 
žinierijos bakalauro laipsnį 
gavo Algimantas Jokūbai
tis. Naujasis inžinierius gi
mė 1943 m. balandžio mėn. 
3 d. Šiaulių mieste, Lietu
voje. Mokslą nuo pirmojo 
skyriaus iki inžinieriaus 
diplomo išėjo Detroite.

Ta proga jo tėveliai Mar
tynas ir Jadvyga Jokūbai
čiai, džiaugdamiesi savo sū
naus pasiektais mokslo lai
mėjimais, savo namuose su
ruošė vaišes, kuriose daly
vavo gausus būrys lietuviš
kojo jaunimo, bei jų šeimos 
artimieji draugai iš Detroi
to ir Clevelando.

Pažymėtina, kad nauja
sis inžinierius savo studen
tavimo metais buvo veiklus 
studentų sąjungoje, lietu
vių skautų organizacijoje ir

Mielai skaučių Bičiulei ir Rėmėjai

p. STEFANIJAI KAUNELIENEI,

brangiam Tėvui mirus, reiškiame gilią užuojautą

Gabijos Skaučių Tuntas

”šilainės” tautinių šokių 
grupėje. Linkėtina jam ir 
ateityje neužsidaryti savo
joje profesijoje, bet ir to
liau reikštis lietuviškoje 
visuomenėje. Inž. Algiman
tas Jokūbaitis jau pradėjo 
dirbti JAV Krašto Gyny
bos Departamento žinybo
je. (a. m.)

CHICAGO
PRISIMINĖ DIRVĄ IR 

DRAUGĄ
Pedagoginis Lituanistikos 

Institutas, atžymint lietu
viškosios raštijos ir ypač 
periodikos reikšmę lietuvy
bei ir prisimindamas Dir
vos penkiasdešimt, kaip ir 
Draugo 50 metų dienrašti- 
nio darbo, sukaktis, pasky
rė šiems reikalams pana
grinėti vieną seminaro va
landą. Į seminarą atsilankė 
Draugo vyr. red. kun. P. 
Garšva, MIC ir M. Valiukė
nas, atstovaudamas Dirvos 
vyr. red. J. čiuberkį. Insti
tuto direktorius svečius 
perstatė auditorijai ir ta 
proga padėkojo jų asmeny
je jųjų "užnugariui", už 
p/istovų instituto darbo rė
mimą ir jame talkininkavi
mą. Sveikinimus abiems su
kaktuviniams laikraščiams 
perskaitė studentės šopytė 
ir Jasaitytė.

Svečiai savo kalbose drą
sino ir skatino jaunuosius 
akademikus lituanistus pa
tiems daugiau reikštis, lie
tuviškos plunksnos baruo
se, neaplenkiant ir šiandie 
čia sukaktis mininčių laik
raščių. Svečiams už dalyva
vimą seminare padėkojo se
niūnas stud. Mykolas Drun- 
ga. Didelį dėmesį auditori
joje iššaukė red. kun. P. 
Garšvos i seminarą atga
bentas "Draugo” 1916 me
tų, atseit, pirmųjų dienraš
čio eigos metų pilnas kom
plektas.

• Lietuviai tremtiniai Si
biro tyrlaukiuose savo siel
vartų ekstazėse pasaulio 
žmonijos sąžinei paliko jau
dinantį iki giliausių žmo
gaus buities gelmių testa
mentą. Apie to testamento 
skaudžiausius momentus š. 
m. gegužės mėn. 14 d., 7:30 
vai. vakaro Jaunimo centro 
didžiojoje salėje kalbės Si
biro tremtinys Alfonsas A. 
Milukas, šią paskaitą ren
gia LT Akademinio Sambū
rio ir Korp! Neo-Lithuania 
Va ld y bos Chic a go j e.

VASAROTOJŲ DĖMĖSIU!
Lietuviška Jansonų va

sarvietė Cape Cod vila,
AUDRONĖ

šiais metais • atidaroma va
sarojimui nuo birželio mėn. 
18 d. iki rugsėjo 15 d.

Visus tautiečius maloniai 
kviečia atvykti praleisti 
atostogas. Jau dabar pri
ima užsakymus, kreiptis: 
Dr. Ed. Jansonas, 15 Rose- 
dale Street, Boston, Mass. 
02124. Tel. 288-5999.

Sveikiname skyriaus narį
Antaną Ž i n-d ž i ų ( 

sukūrus lietuvišką šeimą su
Ona Strimelytė.

Elizabetho Tautinės Sąjungos 
Skyrius

BENDRADARBIAVIMO ŠALININKAMS 

ĮSIDĖMĖTINA

Jei galėdamas išvyk
ti į Ameriką likai so
vietinėje Lietuvoje, tai 
arba esi beprotis arba 
šnipas. Kadangi nesi be
protis, tai, ergo, esi šni
pas. 25 metai sunkiųjų 
darbų Sibiro stovyklose.

Tokia sovietinio teis
mo logika pasveikino 
Amerikoje gimusį ir 
Lietuvoje mokslus išė
jusį bei Lietuvoje antrą 
kartą sovietams okupuo
jant likusį Alfonsą-An- 
taną Miluką, kuris tik 
pernai 1965 metais po 
ilgų ir sunkių tėvų bei 
Amerikos valdžios pas
tangų buvo išleistas į 
Jungtines Amerikos Val
stybes.

Tokiose aplinkybėse 
galvoti apie bendradar
biavimą su okupanto 
agentais gali tik tas, kas 
nežino tikrosios padė
ties arba turi blogą va
lią. Su blogos valios at
stovais mums nepa
keliui. Gi dėl informa
cijos stokos suklaidin
tus reikia informuoti, 
apšviesti, leisti jiems 
praregėti.

Alfonsas Antanas Milukas 
Nepr. Lietuvos laikais.

Lietuvių. Tautinis 
Akademinis Sambūris 
drauge su korp! Neo- 
Lithuania pakvietė Al
fonsą-Antaną Miluką ge
gužės 14 d. 7:30 vakaro 
atvykti į Chicaga ir Jau
nimo Centro didžiojoje 
salėje painformuoti su
sirinkusius apie ’ savo 
pergyvenimus sovie
tams antrą kartą okupa
vus Lietuvą, 9 metus 
praleistus vergų stovy
kloje Sibire ir 9 metus 
pragyventus okupuotoje 
Lietuvoje kaip anglų kal
bos mokytojui.

Alfonsas Milukas gi
męs Philadelphijoje 1911 
metais, 1920 metais at
vežtas į Lietuvą baigė 
Aušros gimnaziją Kaune 
ir Vytauto Didžiojo uni
versiteto teisių-ekono- 
mijos fakultetą. Jokiose 
politinėse organizaci
jose nedalyvavo, buvo 
pasišventęs darbui Lie
tuvos cukraus bendrovė
je. Yra sūnus korp! Neo- 
Lithuania mecenato kun. 
A. Miluko brolio. Pernai 
grižęs Amerikon buvo 
klausinėjamas Ameri
kos kongrese ir dabar
tiniu metu lanko įvai

rius Amerikos univer
sitetus bei kolegijas su 
paskaitomis. Taigi, 
LTAS sambūrio žygis 
pasikviesti jį į lietuviš
kąją Chicagą yra netik 
didžiai pagirtinas, bet 
ir aktingai remtinas. Ge
gužės 14 d. vakare ne
renkime jokių kitų pra
mogų Chicagoje, bet vi
si rinkimės 7:30 į Jau
nimo Centro didžiąją sa
lę ir išklausykime Mi
luko pergyvenimų oku
puotoje tėvynėje. Tai bus 
savo rūšies vieningą de
monstracija, rodanti li
kusiems Lietuvoje pa
triotams, kad mes lais
vėje nesame laiko ir 
okupanto vylių sugniuž
dyti ir neužmiršome sa
vo išeivijos tikslo kovo
ti už Lietuvos išlaisvi
nimą.

Paskaita tęsis tik 45 
minutės, daug laiko pa
likdama paklausimams.

Gegužės 14, 7:30 visi 
į Jaunimo Centrą Chica
goje.

V. A. Račkauskas

• Elžbieta Ribokienė, gyv. 
Brockton, Mass., įrašyda
ma mirusį savo vyrą Petrą 
Riboką, buy. Kilimo Apy
gardos Teismo tardytoją ir 
save į Lietuvių Fondą, ra
šo: "Mano troškimas, kad 
neliktų nė vieno lietuvio Tė
vynėje ar kitur gimusio bei 
augusio, jauno ar seno, ne
įsirašiusio į LF nariais. Jei 
turėsime galimybės, ateity
je padidinsime savo įnašą. 
Lietuvių Fondas, 6643 So. 
Maplewood, Chicago, III. 
60629. PR 8-2858.

"GIEDRA” SKELBIA 
ROMANO KONKURSĄ
Korporacija "Giedra” ir 

vyre sniosios giedri ninkės 
skelbia romano konkursą 
šiais nuostatais:

1. Premijuojamas tikrai 
literatūriškai vertingas kū
rinys.

2. Premijos dydis — 
$1,000.00. Premija nedalo
ma.

3. Romano pagrindinė 
veikėja turi būti stipraus 
charakterio lietuvė moteris.

4. Kūrinys turi būti pa
rašytas mašinėle, ne ma
žesnis kaip 200 romaninio 
formato puslapių.

5. Kūrinys pasirašomas 
s 1 a p yvardžiu. Atskirame, 
uždarame voke turi būti 
pažymėta: a) tikroji pavar
dė ir vardas, b) adresas ir 
telefonas, c) kūrinio ant
raštė, d) autoriaus slapy
vardis.

6. Kūrinius siųsti "Gied
ros” romano konkurso ko
misijai, 6621 So. Troy Avė., 
Chicago, III. 60629.

7. Kūriniai turi būti pri
siųsti ne vėliau kaip 1966 
m. liepos 30 d. (pašto ant
spaudo data).

8. Konkurso komisiją su
daro ;• Kazys Bradūnas, 
Česlovas Grincevičius. Da
lia Kučėnienė, Izabelė Mo- 
tekaitienė, Juzė Vaičiūnie
nė.

9. Autorius laimėjęs šio 
konkurso premi ją, be papil
domo honoraro pirmosios 
laidos teises perleidžia vy-

Korp! Neo-Lithuania filisterė Giedrė Noakaitė ir Jonas 
Stankūnas sukūrė lietuvišką šeimą, susituokdami Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje, Brooklyne. V. Gruzdžio nuotrauka

resniosioms giedrininkėms 
ir korporacijai "Giedrai”.

10. Rankraščiai, nelaimė
ję konkurso, grąžinami au
toriams.

• Liucijos Savickaitės* 
Babickienės vienerių metų 
mirties sukaktyje gedulin
gos šv. Mišios už jos sielą 
bus atnašaujamos š. m. ge
gužės 14 d., 10 vai. Nekalto 
Prasidėjimo Marijos Sese
rų vienuolyno koplyčioje, 
Putnam, Conn.

Po šv. Mišių bus šventi
namas paminklas ten pat 
Nekalto Prasidėjimo Sese
rų Kongresijos kapinaitėse.

NEW YORK

• Moterų Vienybė, vado
vaujama dail. H. V. Kulber, 
gegužės mėn. 21 d. Mas- 
peth o Piliečių Klubo salė
je, 69-61 Grand Avė., Mas- 
peth, ruošia pavasario šo
kių vakarą-balių.

Kaip ir ankstyvesnieji 
parengimai, taip ir šis ski
riamas Įvairiems lietuviš
kųjų organizacijų darbams 
paremti.

Į pavasario balių bilietus 
iš anksto įsigyti prašoma 
skambinant p. Elenai And
ružis VI 7-4477 ar p. Helen 
Venis VI 6-7433.

• Vitalis Sirusas, new- 
yorkiečių Elenos ir Jurgio 
Sirusų sūnus, š. m. gegu
žės 1 dieną susižiedavo su, 
Virginija Paulyte, iš River 
Edge, N. J.

Abu yra aktyvūs lietuvių 
akademikų nariai. Virgini
ja baigusi ekonomijos mok
slus Rutgers University, N. 
J. Vitalis nesenai grįžęs at
likęs karinę prievolę tęsia 
inžinerijos studijas Long 
Island University Post Col- 
lege.

• Buvusios Kauno Auš
ros gimnazijos mokinės š. 
m. gegužės 1 dieną, gimta
dienio proga pagerbė savo 
mokytoją Pauliną Valavi
čiūte. gyvenančią Brookly
ne, N. Y. Buvo susirinkę 
apie 30 mokinių.

VVASHINGTON

• Antano Vaičiulaičio kū
rybos popietė įvyksta sek
madienį, gegužės 15 d., 2:30 
v. p. p., Statler-Hilton vieš
butyje (16 ir K gatvių kam
pas), Washingtone. Progra
moje dalyvauja: Vakarė 
Aistytė, Regina Norvaišai
tė - Petrutienė, A r v y d a s 

Barzdukas, Jurgis Blekai- 
tis, Henrikas Kačinskas, 
Alfonsas Petrutis ir Tada 
Vasaitis. Taip pat dalyvau
ja pats rašytojas Antanas 
Vaičiulaitis.

Rengėjai — Washingtono 
ateitininkai maloniai kvie
čia visus Washingtono, Bal- 
timorės ir kitų kaimyninių 
vietovių lietuvius popietėje 
dalyvauti.

KANADOS
LIETUVIAI

• Dailininkas J. Dagys, 
kuris yra "Colour and 
Form" draugijos narys, sa
vo kūriniais dalyvauja tos 
draugijos ruošiamoj sukak
tu vinėj parodoj. Paroda 
įvyks Ilart House Art Gal- 
lery patalpose. Atidarymas 
š. m. gegužės 8 d., 3 vai. p. 
p. ir tęsis iki gegužės 31 d. 
Lankymo laikas šiokiadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 8 
vai. vak. ir sekmadieniais 
nuo 2-5 vai. p. p.

• Niagaros pusiasalio 
skautų tėvai ir rėmėjai, no
rėdami šiais jaunimo me
tais padėti jaunimui, ruo
šia birželio 18 d. St. Ste- 
phen’s salėje Jonines.

LIETUVIŠKA
VASARVIETĖ

BANGA
CAPE COD’E, MASS. 
GREAT MARSH ROAD, 
CENTERVILLE, MASS.

• Prie Atlanto vandenyno, 
Golfo srovės šildomo gar
saus Craigville Beach.

• Patogūs kambariai ir atskiri 
namukai, kur patiems gali
ma gamintis valgį.

• Skanūs lietuviški valgiai.
'• Grynas pušų oras ir rami 

vietovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų auto

mobilių — transportacija į 
ir iš paplūdimio. „

• Šalia "Bangos” randasi eže
ras su paplūdimiu. Zuvavi- 
mo mėgėjams yra laivelis. 
Norintieji puikiai praleisti

atostogas prašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:

A. Pakštys, 
76 Alicia Road 

Dorchester, Mass. 02124 
Tel. (617) 282-8046 
o po birželio 15 d.: 
Box 188, Centerville,

Cape Cod, Mass. 
Tel. <617) SP 5-4633.
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