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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VOKIEČIŲ KOALICIJA
PIRMASIS ŠIMTAS VALDYMO DIENŲ GERO
KAI PADIDINO NAUJOJO KANCLERIO KIE- 
SINGERIO AUTORITETĄ, TAČIAU TOLI GRA
ŽU NEIŠSPRENDĖ VISŲ PROBLEMŲ PRIEŠ 
KURIAS ATSIDŪRĖ VAKARŲ VOKIETIJA. — 
DĖL JŲ SPRENDIMO NUOMONĖS IR TOLIAU 

SKIRIASI.

-------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ------------

Šimto dienų naujosios 
vokiečių vyriausybės 
darbo rezultatais kanc
leris Kurt Georg Kie- 
singer galėjo būti pa
tenkintas. Prieš 100 die
nų tik 55% Vakarų Vo
kietijos gyventojų žino
jo, kas jis yra. Dabar 
tas nuošimtis pakilo ligi 
96. Viešosios nuomonės 
tyrinėjimo rezultatais 
jis laikomas ‘gabiausiu’ 
vokiečių politiku, bent 
taip pasisakė 32% visų pa
klaustųjų, visi kiti jovar. 
žovai toje srityje surin
ko žymiai mažiau balsų. 
Kiesingeriui simpatijų 
jaučia bent 60% visų vo
kiečių. Tuo tarpu Kiesin- 
gėrio partija —krikščio
nys demokratai — iš to 
dar neturėjo jokios nau
dos. Atvirkščiai, skai
čiuojama, kad jei šian
dien būtų naujo seimo 
rinkimai, jie gautų 41% 
visų balsų (per 1965 m. 
rinkimus gavo 47,6%). 
Gi koalicijos partnerio 
— socialdemokratų — 
populiarumas gerokai pa
šoko. Jie galėtų šiandien 
surinkti 48% visų balsų, 
palyginus su 39,3% gau
tais per 1965 m. rinki
mus.

Nuošimčius ir apskai
čiavimus, kuriuose visa
da galimos didelės pa
klaidos, užmiršus, ten
ka konstatuoti , kad vy
riausybė savo pirmuo

ŠIANDIEN IR RYTOJ
PASKUTINIU METU tarptautinės politikos stebėtojai susi

rūpinę dėl arabų kraštų stipraus ginklavimosi. Po Egipto ir Siri
jos, dabar ypač Alžiras su sovietų pagalba smarkiai ginkluojasi 
ir sudaro rimtą pavojų visai šiaurės Afrikai.

Alžiras būdamas dar jauna valstybe, skiria milžiniškas su
mas apsiginklavimui, tuo stabdant krašto ūkinį klestėjimą. Iš da
lies tai daro dėl įtemptos padėties su Maroku, bet tai ne tikroji 
priežastis.

Jau prieš gaunant nepriklausomybę, Alžiras buvo laikomas 
ginklų trafikantams tikru "Eldorado". Įvairių kraštų ginklų fab
rikantai prekiavo su sukilėliais, bet 1962 m. legalizavus padėtį, 
sovietai perėmė ginklavimą į savo rankas ir šiandien jie yra svar. 
blausieji Alžirui ginklų tiekėjai. Alžiriečiai lakūnai ir armijos 
karininkai apmokami sovietų karo mokyklose.

Apie Alžiro armijos pajėgumą nedaug turima žinių. Dabar
tinis vyriausybės vadas pulk. Boumedienne stengiasi išlaikyti 
didžiausioje paslapty. Bet yra užtenkamai pagrindo galvoti, kad 
Alžiro armija dabar viena stipriausių iš visų Afrikos arabų vals
tybių. Ji turi 250 tankų T34-85 ir T54 tipo ir didelį skaičių šar
vuotų automobilių, ginkluotų raketom ir sunkiosiom patrankom. 
Visi armijos ginklai yra sovietų gamybos. Alžiro aviacija turi 50 
modernių lėktuvų MIG 21 ir 18 bombonešių IL 28 tipo. Yra žinių, 
kad sovietai Alžire baigia įrengti raketų bazes ir nuo praeitų me
tų Alžiro uostuose dažnai lankosi sovietų povandeniniai laivai.

Visa tai nėra skirta Alžiro apsigynimui, bet labiau ofenzy- 
viniam karui. Tad artimiausias kaimynas Marokas, dėl to neri
maudamas, priverstas ieškoti Amerikos pagalbos, nes būsimame 
konflikte Alžiras savo jėga dominuotų.

Sovietai, ginkluodami Alžirą, siekia paimti jį visiškon savo 
globon ir padaryti Viduržemio jūroje savo pagrindine baze, per 
kurią galėtų nukreipti ginklų tiekimą Gilinėjai ir Mali valstybėms. 
Kitaip sakant, Alžiras būtų sovietams tramplinu į Afrikos konti
nentą.

sius kvotimus išlaikė ge
rai. Greičiausiai todėl, 
kad problemos, kurios 
nuvertė Erhardo vyriau
sybę , buvo .daugiau psi
chologinio negu esminio 
pobūdžio. Erhardui buvo 
sunku subalansuoti vals
tybės biudžetą dėl to, kad 
kiekvienas ministeris 
smarkiai kovojo už ins
titucijos vis didėjančias 
išlaidas ir grasė atsi
statydinimu, jei jo norai 
nebus išpildyti. Kiesin- 
gerio finansų ministeris 
Franz Josef Strauss tu
ri labai griežto žmogaus 
vardą. Su premjero palai
minimu jis griežtai ap- 
karpė visų įstaigų biudže - 
tą beveik 1 bilijono dole
rių (3.68 milijardų mar
kių) sumai, daugiausiai 
sumažindamas sumas so
cialiniams reikalams, ir 
dėl to niekas neatsista
tydino. Žinoma, tam pa
dėjo dabartinės vyriau
sybės sudėtis. Jei krikš
čionys demokratai vieni 
būtų apkarpę sociali
niams reikalams numa
tytas išlaidas, tai labai 
išnaudotų opozicinė so
cialistų partija. Dabar, 
jie patys būdami val
džioje, turi aiškinti, kad 
taip reikėjo.

Subalansavusi biudže - 
tą naujoji vyriausybė at
palaidavo kai kuriuos 
kredito suvaržymus,pra
dėtus kovai su infliaci

ja. Ar tų priemonių pa
kaks pradėjusiam 'sting
ti’ ūkio atkutimui, šiuo 
tarpu dar sunku pasaky
ti, tačiau, aplamai imant 
vokiečių ūkinė būklė ne
buvo labai bloga, būkš- 
tauti pradėta dėl tos prie
žasties, kad vokiečiai 
jau du kartus yra pergy
venę totalinę infliaciją 
ir jos labai bijo.

Užsienio politikos sri
tyje Kiesingerio vyriau
sybė irgi galėjo pada
ryti tai, kas Erhardui bu
vo neįmanoma, būtent su
tikti su nusistovėjusia 
tarptautine būkle. Vaka
rų Vokietija šiandien ne
turi jokio moralinio ir 
net karinio prestižo, ta
čiau ji yra vistiek dide
lis ir turtingas kraštas, 
kuris gali būti naudingas 
didiesiems šio pasaulio 
galiūnams: ir amerikie
čiams, ir sovietams. Už 
tat jos politikoje, pagal 
dabartinės vyriausybės 
samprotį, turi būti geri 
santykiai su visais. Ne
silaikydamas nė vienos 
valstybės skverno, Kie
singeris staiga įgijo pa
garbos visur. Viceprezi
dento Humphrey pasiun
timas į Vokietiją tai la
bai gražiai parodo.

Tačiau jo ’ištiestos į 
rytus’ rankos politika 
kol kas nedavė jokių re
zultatų. Už tat jis nesi
skubina pripažinti Ode
rio - Neisės sienos su 
Lenkija ir oficialiai at
simesti nuo 1938 m. Mu- 
encheno susitarimo Če
koslovakijos sąskaiton. 
Dėl to naujasis kancle
ris neturi jokių iliuzijų, 
tačiau jo nuomone nėra 
jokio pagrindo susidariu
sią padėtį pripažinti tei
sėta, jei priešinga pu
sė nedaro jokio žesto 
iš savo pusės. Šiam mo
mentui esą užtenka vo
kiečių pažado esamai pa
dėčiai pakeisti nesi- 
griebti jėgos. Vokietijos 
sujungimo, svarbiausio 
buvusių vyriausybių už
sienio politikos tikslo, 
Kiesingeris tiesiogiai ne
siekia, ko jis pageidauja 
— yra tik teisė Rytų Vo
kietijos gyventojams pa
tiems pasirinkti tokią

Chicagos Lietuvių Operos meno vadovybė ir valdybos nariai tariasi dėl operos Gražinos pastatymo, 
kuri įvyks š.m. gegužės 20 ir 21 d. Chicagoje. Nuotraukoje iŠ kairės: dail. V. Virkau, režisierius K. 
Oželis, muz. Aleksandras Kučiūnas, dail. Br. Jameikienė, valdybos pirm. V. Radžius ir P. Vaitaitienė. 
Plačiau apie pasiruošimą operos premjerai 5 psl.

santvarką, kokios jie no
ri. Bet tos teisės neda
vimas nekliudo palaikyti 
gerus santykius su Mask 
va ir komunistinėm vals - 
tybėm.

Kaip matome, tai yra 
beveik 100% esamos pa
dėties pripažinimas ir 
nuo tolimesnės tarptau
tinės politikos raidospri - 
klausys , ar tam pritars 
vokiečių dauguma ar ne. 
Kiekvienu atveju, krikš
čionių demokratų tarpe 
tokiai politikai yra nema 
žos opozicijos.

Nėra vienodos nuomo
nės ir dėl ateities ūkinės 
politikos. Dėl jos ir krikš 
čionių demokratų ir so
cialdemokratų tarpe yra 
įvairiausių pažiūrų ir siū
lomi įvairiausi receptai, 
tačiau, jei ūkinė būklė 
pasirodys ir toliau esan
ti pastovi, Vokietijoje ir 
toliau viešpataus dabar
tinis gerbūvis, ir Kiesin
geriui neturėtų greitai 
grėsti didesnis pavojus. 
Kai jam pradedama aiš
kinti kokias sunkias prob
lemas, ji s tuč tuojau atsi
kerta tokiu anekdotu. Gir
di t sykį vienas kardino
las skundėsi popiež. Jo
nui XXIII jam pavestų už' 
davinių gausumu ir sun
kumu. Išklausęs skundą, 
Jonas XXIII prisipažino 
kardinolui, kad ir jis 
pats taip jautėsi savo pa
reigų spaudžiamas , iki 
vieną naktį neprisisap
navęs Pats Viešpats Die
vas ir jįnuraminęs: "Jo
neli, nemanyk, kad tu čia 
pats svarbiausias!"

VIENKIEMIŲ NAIKINIMAS
Dar apie 280 tūkstan

čių buvusių Lietuvos 
ūkininkų šeimų tebegy
vena senosiose sody
bose, vienkiemiuose.

Greit sueis 20 metų, 
kaip gyvenimas vienkie 
miuose atžymėtas "lai
kinumo" antspaudu. Kol
chozinė santvarka sie
kia vienkiemius panai
kinti ir žmones suvary
ti atgal į kaimus.

Rusų komunistų par
tija tebėra žūtbūtinai nu
sistačiusi kolchozinę 
santvarką išlaikyti. Lie
tuvoj tos santvarkos įgy
vendinimo pati sunkiau
sioji dalis kaip tik yra 
vienkiemių panaikini
mas. Jei tas užsimoji
mas vyktų tokiu grei
čiu, kaip jis vyksta lig— 
šiol, tai vienkiemių nai
kinimas turėtų trukti 
bent pusantro šimto me
tų ar dar ilgiau.

Žmonės, kol gyvena 
senosiose vienkieminė
se sodybose, jaučiasi 
dar ne galutinai sukol- 
chozinti. Todėl stengia
si jose ko ilgiau išsilai
kyti, nors valdžia nuo
lat primena, kad reiks 
keltis į bendras gyven
vietes, ir ne tik nelei
džia vienkiemiuose nie
ko nauja statyti, bet la~ 
bai sunkiai teleidžia įsi
gyti medžiagų net ir 
esamiems trobesiams 
pataisyti bei palaikyti.

Iš kitos pusės, tas nau

jas gyvenvietes valdžia 
ligšiol organizavo lyg 
ir "atgalia ranka". Ke
letą metų kaitaliojo 
kolchozų dydžius. Pas-

(Nukelta į 2 psl.)

IŠ VISO PASAULIO

* PREZIDENTAS JOHNSO
NAS pareiškė, kad JAV vyriau
sybė sutinkanti su JTO Gen. 
Sekretoriaus U Thant siūlymu 
taikai Vietname atstatyti. Bet

i čia pat prezidentas turėjo ap
gailestauti, kad Hanoi jau spė
jo tą pasiūlymą atmesti.

Būdinga, kad taikos pasiūly
mams nesiliaujant, tie pasiū
lymai komunistų atmetami siū- 
lytojams tik spėjus prasižioti.

* POPIEŽIUS PAULIUS VI sa
vo ką tik paskelbtoje encikliko
je konstatuoja, kad "pasaulis 
serga" ir siūlo visą eilę prie
monių socialinėms ir ūkinėms 
negerovėms pašalinti. Encik
likoje sutinkama su gimimų 
kontrolės įvedimu auklėjimo 
priemonėmis, bet tiek, kiek tai 
neprieštarauja moralės dės
niams. Tai liečia tautas, ku
riom gręsia gyventojų prieaug
lio eksplozija.

Aplenkęs pasaulį suskaldžiu- 
sį ideologinį klausimą, Popie
žius visą dėmesį atkreipė į tau
tų pasiskirstymą pagal ūkinį pa
jėgumą, pasmerkiant "kapitalis
tinio pasaulio socialines nuodė
mes". Čia daugelis įžiūri po
sūkį kairėn, net.gi marksisti
nę tonaciją, nors enciklikoje 
ir randamas labai, bendras 
"ateistinio materializmo" pa
smerkimas.

* BOLIVIJOS KARIUOMENE 
apsupo kelių šimtų komunistinių

ŠIAULIUOSE du draugai susitiko restorane.
— Kaip čia yra, kad tu dar nesi kompartijos narys, nors užimi 

tokias atsakomingas pareigas fabrike?
— Visai paprastai. Kai būnu išgėręs, rajono sekretorius ne

nori mane įrašyti partijon, o kai aš esu blaivas,.pats nenoriu.
(vg)

partizanų gaują, kuri esanti re
miama Kubos ir suorganizuota 
Kubos partizanų "eksperto" Che 
Guerara. Pastarasis paslaptin
gai buvo "dingęs" iš Kubos.

* VICEPREZIDENTAS H.H. 
HUMPHREY lankosi Vak. Euro- 
pos sostinėse, kur jis susidu
ria su eile klausimų, liečiančių 
Atlanto sąjungai priklausančių 
valstybių tolimesnes pažiūras
į bendrą užsienio politiką. Olan
dų premjeras, pvz., sako, kad 
toji politika reikalinga "naujos 
šviesos".

* JAV OFICIALŪS duomenys 
sako, kad Vietkongo partizanai 
Vietname išžudė 11,967 civilius 
gyventojus.

* 23.000 TONOS karinės me
džiagos buvo pergabenta iŠ Šiau
rės į Pietinį Vietnamą trijų die
nų paliaubų metu.

* POLITIKIERIAI, daug pasi
darbavę, kad J.F. Kennedy būtų 
išrinktas prezidentu, dabar nu
siskundžia, kad Robert Kenne
dy įtaigoją ideologai kenkia jo 
politinei ateičiai per dideliu nu
krypimu į kairę.
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Prezidentai ateina... ir išeina
Štai sukako trys metai, 

kai Brazilijos 80 milijonų 
žmonių vadovavimą yra per
ėmę kariai. Naujasis pre
zidentas, maršalas Artur da 
Costa e Silva, kovo 15 d. 
perėmęs pareigas iš savo 
pirmatako taip pat maršalo 
Castelo Branco, yra 64 me
tų amžiaus. Jis save vadina 
eiliniu piliečiu-kariu, "liau
dies maršalu". Jo gimtinė 
yra plačioji Rio Grande do 
Sul valstija, žinomas kaip 
."gaučų” ar amerikoniškai 
tariant kaubojų kraštas.

Prezidentas Costa e Sil
va yra septynerių vaikų 
šeimos narys. Vos vienuoli
kos metų amžiaus būdamas 
įstojo į karišką mokyklą. 
Sulaukęs 23 metų amžiaus 
leitenanto laipsnyje jis jau 
dalyvavo 1922 m. ginkluo
toje revoliucijoje, siekusios 
nušalinti Epitacio Pessoa 
režimą. Po revoliucijos tais 
pat 1922 m. jis vedė gene
rolo dukra Iolandą. Jų sū
nus Alcio, dabar 40 metų 
amžiaus, jau yra atsargos 
pulkininkas. Maršalas Cos
ta e Silva yra pasižymėjęs 
kaip gabus karys studijuo
damas Karo Akademijoje ir 
šarvuočių taktiką JAV ka
ro akademijose. Jis yra at
stovavęs Braziliją kaip ka
ro attache trejetą metų Ar
gentinoje.

Naujasis prezidentas su 
savo pasirinktu kabinetu 
valdys kraštą ketverius me
tus. Prieš perimdamas šio 
milžiniško krašto vairą į 
savo rankas Costa e Silva 
įvykdė ilgą politiško pobū
džio kelionę. Jos metu jis 
aplankė Vakarų Europą, 
Tol. Rytus ir JAV, užmegz
damas asmeniškus ryšius 
su lankytų kraštų politikos 
ir ekonomiško gyvenimo 
vairuotojais. Nėra jokios 
abejonės, kad tai jam tu
rės padėti orientuoties po
litiškuose taip ir finansiš
kuose reikaluose. Tačiau 
kelionėje marš. Costa e Sil
va išvengė įjungti į savo 
maršrutą taip vadinamas 
"liaudies demokratijų" val
stybes ir Sovietų Sąjungą. 
Maršalui Costa e Silva ruo
šiantis į šią priešprezidenti- 
nę kelionę, Sov. Rusijos 
"demokratai" jam taip pat 
siūlė užsukti pasisvečiuoti į 
laimingiausių kolchozininkų 
ir darbo vergų "socialisti
nę" imperiją. Tačiau marš. 
Costa e Silva, vadovauda
masis giliomis šio krašto 
demokratiškomis tradicijo
mis, velijo lankyti tik lais
vąjį pasaulį.

Čia tenka priminti, kad 
marš. Uosta e Silva yrą 
buvęs vienas pirmųjų 1964 
m. kovo -31 d. revoliucijos 
vadovų, kurie nušlavė nuo 
Brazilijos žemės bolševi
kams atsidavusį buvusį 
prezidentą Joao Goulart. 
Jis taip pat buvo pirmasis 
padėjęs savo svarų parašą 
po čia žinomu "Instituciniu 
aktu", davusiu pradžią re
voliucijos režimo įsigalėji
mui.

Kovo 14 d. įtakingieji 
Brazilijos dienraščiai kaip 
"Jornal do Brasil", "O Glo-

JURGIS ŠATORIUS, 
Brazilija

bo" ir kiti stambiomis ant
raštėmis skelbė, kad "Kovo 
15 d. su naujo prezidento 
inauguracija prasi dėsiąs 
Brazilijoje II-sis revoliuci
jos tarpsnis". Ir kaip to bu
vo galima tikėtis, pareigų 
perdavimas ir perėmimas 
tarp atsisveikinančio ir 
įžengiančio į naujas parei
gas prezidento buvo labai 
sklandus. Visos didžiosios 
valstybės, palaikančios dip
lomatinius santykius su 
Brazilija, buvo atstovauja
mos tame iškilmingame ak
te.

šį prezidentų pasikeiti
mą taip pat atžymėjo ir už
sienio spauda. Toks N. Y. 
Times savo vedamajame III. 
15. komentavo, kad "Costa 
e Silva pageidavimas įsigy
ti plačiųjų masių paramą 
esąs viltingas ženklas. Ta
čiau tokia parama negalė
sianti būti greitai sulauk
ta, nes kraštas vis dar te^ 
bekenčia nuo infliacinės 
rykštės. Senai žadėta žemės 
reforma vis dar tebesanti 
planavimo stadijoje ir gi
liai paslėpta biurokratų 
stalčiuose, švietimas ir bu
tų statyba yra toli atsilikę 
nuo dienos reikalavimų. 
Taigi(revoliucija ir revoliu- 
cijonieriai turėsią nueiti il
goką kelią, kad paspartintų 
krašto ūkišką pažangą ir 
sugrįžtų į demokratišką 
santvarką."

Nesama jokios abejonės, 
kad N. Y. Times pastabos 
yra labai vietoje ir teisin
gos. Stebėjęs Brazilijos gy
venimą eilę metų, sutinku, 
kad pažangiosios revoliuci

JUDITH COPLON ŠNIPINĖJIMO 

BYLA NUTRAUKTA
ų Prieš 17 metą Teisingumo 
Departamento pareigūnė Judith 
Coplon, susitikusi New Yorko 
gatvėje rusą Valentiną Gubiče- 
vą, norėjo perduoti slaptus do
kumentus, liečiančius Amerikos 
saugumą. Abu FBI agentą buvo 
sulaikyti, perduoti teismui ir nu
bausti po 15 metą kalėti.Tuoj po 
teismo Gubičevas buvo išleistas 
vykti Rusijon, o J. Coplon byla 
ir likimas paskendo rūkuose. Tik 
šių metą sausio 29 dienos Det
roit Free Press dienrašty žurna
listas Arthur Everett savo re
portaže "This is Judith Coplon 
today" atidengia tos bylos slė
pinį ir finalą.

Mažiukė, brunetė, tamsių 
akių, žaislų fabriko savininko 
(Brooklyne) duktė Judith Coplon 
baigusi Bernard kolegiją, pradė
jo 1943 m. Teisingumo Departa
mente politikos analistėsdarbą, 
gaudama 4479 dol. metinės al
gos. Jei tikėti Judith Coplonpa
rodymais, ji netikėtai susitikusi 
ir susipažinusi Moderniojo Me
no muziejuje New Yorke rusų pa
tikėtinį Jungtinėse Tautose inž. 
Valentiną Gubičevą. Tarp jų stai
giai užsimezgęs meilės roma
nas ir dažni pasimatymai. Jos 
meilė kiek ataušusį, sužinojus, 
kad storulis, mažiukas, prade
dąs plikti Valentinas Gubičevas 

jos šalininkams teks daug 
dirbti ir niekam ne paslap
tis, kad krašto ekonomiškas 
gyvenimas yra griaužiamas 
nuolatinių negerovių, ku
rios vis giliau įsiskverbia į 
gyvybinius centrus, šis vė
žys ėda ne tik vieną Brazi
liją, bet taip pat ir visą li
kusį lotynų Amerikos kon
tinentą. Jam gydyti yra pri
rašyta daug vaistų, bet dar 
nei vienas neparodė savo 
veikimo. Gi Brazilija, kaip 
vadovaujantis centras pie
tų Amerikos kontinentui, 
kai tik pagys iš infliacinės 
ligos,tuo pačiu sudarys są
lygas naujam ūkiškam at
kutimui visame pietų Ame
rikos pusrutulyje.

Kaip mes visi gerai žino
me, prezidentai, kokie jie 
bebūtų, ateina ir išeina, jei
gu juos prievarta neišva
ro... Gi šį kartą Brazilija 
pasauliui parodė puikų de
mokratiškos tvarkos tęsti
numo paveikslą. Visas kraš
tas iš naujo prezidento lau
kia, sakyčiau, stebuklo! Ir 
ne tik brazilai, tikrieji šio 
krašto šeimininkai. Geros 
valios ženklo iš naujo pre
zidento taip pat laukia ir 
lojalūs šio krašto gyvento
jai lietuviai, čia gimę ar 
atvykę iš bolševikų paverg
tos Tėvynės. Lietuviai lau
kia, kad naujasis preziden
tas savo politiškų darbų 
dienotvarkėje taip pat leis 
veikti Nepriklausomos Lie
tuvos atstovybei Rio de Ja- 
neiro mieste. Lietuviams 
yra gyvybinės svarbos rei
kalas kad š. m. vasario 6 d. 
mirusį buvusį Lietuvos įga
liotinį Dr. Friką Meierį pa
keistų veiklus Lietuvos by
los gynybai ir atstovavimui 
atsidavęs asmuo.

vedęs. Į meilės pasimatymą ji 
vykusi ir tą dieną (1949.3.4), kai 
jie buvo areštuoti ir jos ranki
nuke buvo rasti 34 lapai slaptų 
dokumentų.

1949 m. vasarą ji buvo teisia
ma Washingtone prisiekusiųjų 
teismo ir nuteista dešimčiai me - 
tų kalėti. Tačiau, uždėjus 20.000 
dol. užstatą, buvo paleista ir iš
vyko į New Yorką. Čia ji buvo 
teisiama antrą kartą kartu su Va
lentinu Gubičevu. Tai buvo bene 
pirmas kartas, kad Rusi jos pilie- 
tis buvo apkaltintas šnipinėjimu 
ir teisiamas Amerikos teismo. 
Abu, kaip anksčiau minėta,buvo 
nuteisti kalėti po 15 metų. Gu- 
bičev buvo paleistas vykti į Ru
siją, o Judithai Coplon teisėjas 
pasakė esąs įsitikinęs jos nelo
jalumu ir blogai sėklai joje bu- 
jojant. Tačiau, uždėjus užstatą, 
buvo paleista.

Judith Coplon, dažnai lankyda
ma savo advokato įstaigą, susipa - 
žino su tos įstaigos advokatu Al- 
bert H. Socolovu, kuris ta byla 
buvęs labai susidomėjęs ir ne
mažiau susidomėjo pačia Ju- 
ditha. Advokatas A.H. Socolovas, 
baigęs Ohio valst. universitetą, 
New Yorko universiteto teisių 
fakultetą, turįs Įeit, laipsnį ir da - 
lyvavęs Normandijos invazijoje, 
tuo metu buvo 29 metųamžiaus. 

Prasidėjo pasimatymai penkias 
naktis savaitėje. Jie lankė ki
nus, parkus, teatrus ir resto
ranus, kol Socolovas "įsitikino", 
kad Judith yra nekalta ir papra
šė jos rankos.

1950 m. gegužės 28 d. Man- 
hattan rabinas juos sutuokė. Grį
žę iš povestuvinės kelionės, ku
ri buvo teismo apribota, Albert 
ir Judith Socolovai apsigyveno 
Brooklyne trijų kambarių bute. 
Kadangi FBI suėmimo metu tik - 
rino Judith Coplan rankinuką 
negavus teismo leidimo, tai JV 
apeliacinis apygardos teismas 
nutarė jos bylą peržiūrėti. Taip 
pat apeliacinis teismas nutarė 
peržiūrėti ir Washingtono teis
mo sprendimą, jei Judith So- 
colov įrodys, kad FBI agentai 
tikrino jos telefoninius pasi
kalbėjimus su advokatu. Ir taip 
abi bylos "įšalo", o Judith So- 
colov dingo iš viešumos ir at
sidavė šeimos gyvenimo ruti
nai. Jau ji 45 metų, susilaukė 
4 vaikų ir žilų plaukų.

Pernai Socolovai Brooklyne 
nusipirko baltų plytų mūrinius 
namus. Kaimynai ir jų gatvės 
kampe delikatesų krautuvės sa
vininkas dažnai mato juos iš
vykstant ir atvykstant, bet ne
žino jų praeities.

Š.m. sausio mėn. 6 d. Judith 
Socolov gavo iš Washingtono 
pranešimą, kad jos sena šni
pinėjimo byla dėl stokos įro
dymų nutraukta. Gavusi tokįpra - 
nešimą, Judith Socolov apsi
džiaugė ir sakosi esanti laimin -

NAUJOS, JDOMIOS KNYGOS!!! 
. UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

Bronys Raita — LAUMIŲ JUOSTA ....................... $2.50
V. Šliogeris — A. Smetona — žmogus ir

valstybininkas ..................................... $2.00
VI. Ramojus — KRITUSIEJI Už LAISVĘ ............... $2.50
Pr. Naujokaitis — ŽYDINČIOS DIENOS ............... $3.50
J. Balys — LIETUVIŲ LIAUDIES PASALĖJAUTA $3.00 
Gintarė Banaitytė-Ivaškienė —r

BALTASIS STUMBRAS ............................. $3.60
A. Baronas — TREČIOJI MOTERIS ........................... $2.50
KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON ........... $3.00
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00 
ŠIRDIES PRIEPUOLIAI ..............................................$3.75

Be to, Dirvoje galite įsigyti ar užsisakyti plokšteles: 
LIETUVIŲ TAUTINIAI ŠOKIAI — Stereo ........... $5.00
A. Stempužienės — D. Lapinsko — DAINOS

Stereo — $7.00, Mono — $6.00 
St. Baro — Operų arijos. Stereo — $7.00, — Mono — $6.00 
AURELIA — šokių muzika ....................................... $5.00

Siunčiant čekį ar perlaidą, pridėkite 25 centus per
siuntimo išlaidoms.

DIRVA,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joseph F. Grlbauskat
Mk. Executive Secretary
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VIENKIEMIU NAIKINIMAS...

(Atkelta iš 1 psl.) 
kui niekaip negalėjo su 
tarti, ar kolchoze turi 
būti viena gyvenvietė, ar 
gal dvi-trys. Pagaliau, 
vieni projektuotojai iš
renka vietą, suplanuoja, 
o kiti (kartais jau net ke
letą namų pastačius) vi
są tą planą atmeta ir pa
siūlo gyvenvietei kitą vie
tą... Pačių gyvenamųjų 
namų projektai buvo be
ne keturi, ir visi pasiro
dė netikę....

Dabar, pagaliau atro
do, jau ir valdžia ryžo
si tą uždavinį vykdyti 
rimčiau ir žmonėms 
šiek tiek priimtinesnių 
būdu.

Jau 'anksčiau buvo 
skelbta, kad pirmoj eilėj 
vienkiemius imsis nai
kinti ten, kur bus vyk
domi žemės nusausini
mo darbai. A. Baltušis 
(vad. respublikinis že-

ga, bet su laikraštininkais nei ji, 
nei jos vyras į jokias kalbas ne - 
sileidžia.

K. Jurgutis

F

Jp
ON BONUS SAVINGS

Unitu of $1,000.00
For 3 Teari 

Dividendu Paid 
Ouarterly 

or Compounded 

mės ūkio ministro pa
vaduotojas) Valstiečių 
Laikrašty (kovo 15) ra
šo, kad nusausinimo dar
bai palies apie 100 tūks
tančių vienkiemių, tai 
yra, daugiau kaip treč
dalį. Tiek šeimų turė
tų būti perkeldinta be
vykdant nusausinimo dar
bų planą, tai yra, gal jau. 
šį penkmetį (?).

Sprendžiant iš minė
to A. Baltušio aiškinimo, 
dabar tas perkeldinimas 
žada būti žmoniškiau su
tvarkytas. Visų pirma, 
sako, jau esąs baigtas 
rajoninis išplanavimas 
ir jau esą galutinai aiš
ku, kur kiekviename ūky
je bus gyvenvietė ir kur 
statytis kokį namą. Ly
ginant su ankstesniu iš
planavimu, gyvenviečių 
skaičius padidėjęs be
veik dvigubai. Atseit, di
desniuose kolchozuose 
bus daugiau kaip po vie
ną gyvenvietę, kad nebū
tų perdaug toli žmonėms 
vykti į laukų darbus.

Svarbiau yra tai, kad 
nusausinamose žemėse 
esamų vienkiemių per
kėlimo išlaidos esančios 
įtraukiamos į nusausini
mo darbų sąmatą. Tai, 
sako, reiškia, kad vien
kiemio šeimininkui bus 
apmokėta visa statinių 
vertė, kokie jie bebūtų. 
Be to, būsią atlyginama 
ir už vaismedžius, vais
krūmius ir kitokius žel
dinius.

Jeigu pastatas senas 
ir neapsimoka jį perkel
ti, tai jį nugriaus nusau
sinimo valdybos darbi
ninkai, o jeigu griaus 
pats savininkas, tai jam 
už darbą apmokės. Be 
to, savininkas galės pa
siimti dar tinkamas me 
džiagas. Naujoj vietoj na 
mui statydintis duos 3, 
500 rublių paskolą iš ban
ko, kurią grąžinti reiks 
per 15 metų, mokėjimą 
pradedant po trijų metų. 
35% tos paskolos grąžin
ti nereikėsią, valstybė 
užmokėsianti.

Jeigu namas dar tin
kamas, tai galėsiąs būti 
perkeltas į naują vietą 
nusausinimo valdybos lė
šomis, net papuvusias da
lis nemokamai pakeisią.

Vienkiemių trobesius 
ir medžius ar krūmus 
įvertina tam tikra komi
sija. Dėl permažo įkaino
jimo galima skųstis vie
tos administracijai. 
Praktikoje jau buvę to
kių įkainojimų: priklau
somai nuo trobesių sto
vio, įkainojimas svyruo
jąs tarp vieno ir septy
nių tūkstančių rublių.

Naujoj vietoj trobe
sius statydintis galima 
pagal tipinius projektus, 
arba pagal savo planą. 
Tipinių projektų kaina 
iš anksto žinoma. Dvi e-

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 
nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.

• Metinis dividendas 4% % išmokamas du kart per metus už PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS 

MUTUAL Federal SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL. 60608 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, Pfesident

jų kambarių namas kaš
tuosiąs 6.168 rublius, tri
jų — 6,523.

Tuo būdu neišvengia
mybė galutinai susikol- 
chozinti pateikiama žmo
nėms lyg ir paskaninta
me padaže. Kitas klausi
mas, kaip tas "pada
žas” atitiks receptą. Jau 
ir dabar tas pats A. Bal
tušis nuogąstauja, kad ei
lėje rajonų dar nebaigti 
sudaryti netgi perkelia
mųjų šeimų sąrašai, ne* 
išsiaiškinti klausimai, 
kurie turėtų būti išsiaiš
kinti. Tai, esą, — "nie
ko gero nežadanti rimto 
darbo pradžia".

(ELTA)
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UŽPAKALINĖS 
DURYS

Auksas, žinoma, auksui nelygus. Lygus ir paprastas auksinis 
Žiedas tūlai nuotakai bus už visus pasaulio turtus brangesnis, o vals 
tybėms keli milijonai bendroje sąmatoje ryškaus rėžio beveik ne
palieka. Todėl nei septynetas arba ir dvylika milijonų svarų (sva
ras lygus 2.8 dolerio) tokioms valstybėms kaip D. Britanija arba 
Sovietų Sąjunga ypatingos sąmatinės reikšmės turėti negali. O vis 
dėlto britų užs. reikalų ministras George Brown neabejotinai iš
reiškė abiejų vyriausybių nuotaikas, po pereitųjų metų lankymosi 
Maskvoje pareikšdamas: "tai yra įkyrus erzėlis britų - sovietų 
santykiuose".

Sovietiškasis erzėlis -- akivaizdus. Didžiosioms Vakarų vals
tybėms ištisus 27 metus vis dar nesutinkant pripažinti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos de jure prijungimo prie Sovietų Sąjungos, Krem
liaus diplomatai tokį pripažinimą įvairiais būdais stengiasi išsi
derėti, taip sakant, per užpakalines duris.

Baltijos respublikų komunistinių valdžių pareigūnų siuntinėji
mas po tarptautines konferencijas yra vienas tokių užpakalinių du
rų ieškojimo pavyzdys. Justas Paleckis, sakysime, eilę metų pir
mininkavo sovietų delegacijoms tarptautinėse parlamentarų konfe
rencijose, nors tai rimtesnių tarptautinės teisės implikacijų turė
ti negalėjo -- tarpparlamentariniai sąskrydžiai nebuvo valstybinio 
lygmens veiksmai. Rimtėlesnio politinio dėmesio jau buvo vertas 
Latvijos tarybinės vyriausybės* ministro pirmininko figuravimas 
Kosygino oficialiųjų palydovų tarpe, pastarajam pereitaisiais me
tais viešint Prancūzijoje. Nei egziliniai baltiečių veiksniai, nei ki
ti politiniai .stebėtojai tam faktui didesnės reikšmės vis dėlto nesu
teikė, nes... Prancūzija, mat, yra Prancūzija. Pirmiausia Elizie
jaus rūmuose jau eilė metų kaip nėra akredituotų Baltijos respub
likų pasiuntinių, o de Gaulle tarptautinės politikos nuotykiai pasta
raisiais metais dažnai pasireikšdavo, palyginti, paviršutiniškais 
bakstelėjimais JAV-bėms.

Politiniai stebėtojai rimtesnį dėmesį atkreipė, kai Kosyginui 
šių metų pradžioje lankantis Londone, jo svitoje oficialiai buvo įra
šytas ir Estijos komunistinės vyriausybės ministras pirmininkas 
V.I. Klasson. Šv. Jokūbo dvare (oficialiai išsireiškus), arba, kitaip 
tariant, pas Britanijos karalienę vis dar yra akredituoti Baltijos res
publikų atstovai, o tai, tarptautinės teisės plotmėje, reiškia ne ką 
kitą, kaip Lietuvos, Latvijos ir Estijos prie Sovietų Sąjungos pri
jungimo de jure nepripažinimą.

Susirūpino tuo ne tik baltiečių egzilai Londone ir kitur, susido
mėjo tokiu Klassono iškėlimu ir patys britų.... komunistei. Kosygi
no viešnagės proga įvykusioje britų Užsienio reikalų ministerijos 
spaudos konferencijoje komunistinio Morning Star reporteris iškėlė 
klausimą, ar pilnai tituluoto Klassono įtraukimas į oficialiųjų sve
čių sąrašą reiškia, kad D. Britanija pagaliau pripažįstanti de jure 
Estijos įjungimą į Sovietų Sąjungą. Užsienių reikalų ministerijos kal
bėtojas pareiškė, kad Klassono dalyvavimas oficialiųjų svečių tarpe 
neturįs jokių tarptautinės teisės implikacijų. įdomu, kad Morning 
Star kitą dieną buvo vienintelis Londono dienraštis tą klausimą ap
lamai palietęs...

Kremliaus diplomatai, aišku nėra tokie naivūs, kad manytų, jog 
komunistinių baltiečių dignitorių siuntinėjimas po Vakarus jiems ga
lėtų atnešti norimų vaisių. Tai tėra durelės, ne durys, nors savo 
kruopštume sovietai ir jų nepamiršta paklebenti. Daug rimtesnis ir 
jautresnis "koziris" Kremliaus diplomatiniame užpakaliniųdurųar- 
senale, be abejo, yra tas auksas. Iš tikro, ne vien tik auksas, bet 
aplamai turtas.

1940-jų metų birželio mėnesį sovietų kariuomenei įžengus į 
Baltijos respublikas ir tų respublikų vyriausybėms netekus poli
tinio savarankiškumo, D. Britanijos Valstybės taryba (Privy Coun- 
cil) užšaldė Londono bankuose padėtuosius baltiečių turtus. Tas Vals
tybės tarybos nutarimas palietė ne vien tikai valstybinius Baltijos 
respublikų aktyvus Londone, bet ir privačių, ūkiniųarba visuomeni
nių organizacijų turtus (pvz. Maisto akcinės b-vės aktyvus Britani
joje)^

Žymią, nors ne didžiausią, šito turto dalį sudarė Lietuvos Ban
ko Londone deponuotasis auksas. Kremlius, aišku, Baltijos valsty
bių prisijungimą laiko teisėtu ir todėl reiškia pretenzijas į šiuos 
turtus. Tuo tarpu D. Britanija, de jure nepripažindama tų respu
blikų prijungimo prie Sovietų Sąjungos, iki šiol Kremliaus reikala
vimus atmesdavo kaip nepagrįstus.

Tiksli šitų turtų vertė nėra visiškai aiški, nes nei sovietiniai, 
nei britų šaltiniai iki šiol nėra paskelbę detalizuoto tų turtų išvar- 
dinimo. Sovietai yra linksniavę 10 milijonų svarų sumą, tuo'tarpu 
Londono finansiniuose sluoksniuose kalbama apie 7 su puse milijo
nų, kas vėliau oficialiai pasitvirtino. Į šią sumą įeina ir apie 5 
milijonų svarų vertės Lietuvos aukso.

Antra vertus, D. Britanija sovietams reiškia savo reikalavimus, 
kurie siekia 15 milijonų svarų. Tai nėra valstybiniai britų turtai, bet 
Britanijos piliečių arba bendrovių investicijos Baltijoje (viso 12.4 
mil. svarų vertės) ir Sibire. Į šias sumas įeina akcijos bendrovė
se, kurios sovietų buvo nacionalizuotos ir viešosios paskolos (Esti
jos 1927 metais, Rygos miesto 1913 metais ir Vilniaus miesto 1931 
metais), kurių sovietai nerodo noro išlyginti.

Abipusių reikalavimų dydžiai, kaip matome, nėra vienodi, bet, 
nežiūrint to, tas "įkyrus erzėlis britų - sovietų santykiuose" Kosy
gino viešnagės Londone metu buvo pašalintas -- finansinis susitari
mas pasiektas. Dideliu susirūpinimu tenka stebėti, kiek tas susita
rimas palies de jure pripažinimo klausimą.

R.E. Maziliauskas

tlĮiuiiS rašo
APIE PREZIDENTO 
ANTANO SMETONOS 
RELIGINGUMĄ

Žodeliai apie religingumą. Re
ligija — lot. religio — reiškia 
pagarbą. Religija yra dorybė,

geras įprotis, kuris žmogų len
kia reikšti pagarbą Dievui.

Religingumas tai vien išorinis 
dalykas. Tai apraiška, kuri pa
eina iš vidujinių įsitikinimų.

Religingumas yra žmogaus gy
venimas. Tai nėra tik Sekmadie
ninis rūbas. Religija puošia žmo
gų kiekvieną dieną. Religingu
mas žmogaus gali būti mato

mas jo raštinėje, darbovietėje, 
santykiuose su žmonėmis. 
Pulk. V. Šliogerio atsiminimuo
se: "Prez. A. Smetona kaip žmo
gus" mūsų prezidentas atvaiz
duotas kaip religingas žmogus. 
Tas matosi jo būde, elgesyje su 
žmonėmis.

Vyt. Alantas rašo: "Valstybės 
galvai dalyvauti bažnytinėse iš
kilmėse tam tikrais atvejais bū
davo pareiga". Atsakykime A. 
Merkelio žodžiais, užrašytais 
"Antanas Smetona" pusi. 348: 
"Sekmadieniais A. Smetona... 
pėsčias eidavęs į Vytauto Di
džiojo bažnytėlę, per didžią
sias ir tautines šventes A. Sme
tona dalyvaudavo pa maldos e Kau
no Bazilikoje".

259 p. Merkelis rašo: "Šią 
bažnyčią (Vytauto) A. Smeto
na mėgo ir kas sekmadienį į 
ją vykdavo pamaldų". Mačiau 
ir aš 1928-29 metų sekmadie
niais prezidentą Vytauto Baž
nyčioje.

Taigi paprastais sekmadie
niais prezidentas būdavo baž
nyčioje.

Velykų naktį prezidentas da
lyvaudavo Įgulos bažnyčioje pri
sikėlimo pamaldose.

Taip aš pats mačiau 1937 me
teis.

Vyt. Alantas klausia: "Ar pre
zidentas skaitydavo maldakny
gę, kalbėdvo rožinį ir t.t.?"

Kalbėti rožinį-rožančių lai
ke šv. mišių nepatartina. Ro
žančius graži, naudinga mal
da, bet ne mišių laike. Žmo
gus, kuris neskaito maldakny
gės, tai dar nereiškia, kad jis 
nesimeldžia. Mokytes žmogus, 
suprantąs mišių reikšmę, seka 
šv. mišių eigą, seka, stebi, ką 
kunigas Kristaus vardu daro. 
Jis gali melstis mąstymo pagal- 
ba. Tai malda, kuri plaukia iš 
gilių tikėjimo įsitikinimų, iš 
mylinčios Dievą širdies.

Tais laikais Bažnyčia ne
reikalavo tokio aktyvaus daly
vavimo šv. mišiose, kaip kad 
daro Bažnyčia po Visuotinojo 
Vatikano II Susirinkimo.

Lietuvoje sklido posakis: "ro
žančius iki kelių, o liežuvis 
šluoja kelią". Gal šis posakis 
buvo taikomas toms vadina
moms "davatkėlėms". Jos ne
šiojo ilgus rožančius, bet ir daug 
plepėdavo.

Toliau Vyt. Alantas klausia: 
"ar jis (prezidentas) skaityda
vo ištraukėlę iš Šv. Rašto". Šv. 
Raštas yra Dievo žodis, kalbąs 
i žmogų. Kad žmogus geriau 
Jį girdėtų, suprastų, ieško vie
natvės tylos.

Pulk. V. Šliogeris mums pa
sako puslapyje 49 "nemaža kny
gų buvo miegamajame kamba
ryje" ir 48 puslx rašo: "Prezi
dentes miegoti eidavo vėlai".

Tame vėlume gal preziden
tas ir skaitė Šv. Raštą iš kurio 
primindavo -- "prašykite ir bus 
jums duota, ieškokite ir rasi
te" -- taip rašo Merkelis pus
lapyje 38.

Vyt. Alantas ir toliau klausia: 
"ar jis (Smetona) eidavo išpa
žinties"? Išpažintis ne viešas 
dalykas. Tai yra sąžinės daly
kas.

Galėjo prezidentes atlikti iš
pažintį net savo kambarėly, ne
stovėdamas viešose eilėse baž
nyčiose prie klausyklos.

Kad pulk. Šliogeris stengiasi 
mus "Įtikinti prezidento religin
gumu", kaip sako Alantas, tai 
neaišku.

"Neo-Lithuania J922-1964" lei
dinyje pusi. 38 pasakyta: "Ant. 
Smetona pajuto, kad jis lietuvis, 
kad jis maldą mokykloje nori 
kalbėti sava kalba". Atrodo, kad 
Smetona jau mokykloje nesibai
dė maldos, religingumo.

Merkelis 451 pusi, rašo: "Sme
tona yra giliai tikįs katalikas". 
Jei taip buvo pasakyta, galvota, 
tai matyti pulk. Šliogeris netu
rėjo mintyje plačiai aprašyti 
prezidento išorinį religingumą.

Pulk. Šliogeris apie Smetoną 
teturi 180 puslapius, kuriuose 
visos smulkmenos negalėjo tilp
ti. Taipgi negalėjo pulkininkas 
adjutantas prezidento matyti ar 
prezidentas "nešiojo kokius me- 
dalikėlius ar škaplerius"? kaip 
klausia ponas Alantas.

Reikia galvoti, kad adjutan
tas vakare neišrengdavo arba 
ryte neapvilkdavo prezidento. 
Medalikėliai, škapleriai nešio
jami po rūbais. Medalikėliai 
dar neišreiškia žmogaus reli
gingumo.

Šliogeris 31 p. rašo "Valgis 
būdavo pradedama malda, kurią 
kalbėdavo kun. dr. Bielskus, 
arba kun. Mironas". Kur yra 
prie stalo kunigai, tai, jei yra 
reikalas, paprotys, kunigai kai-

KULTŪRINĖ POPIETĖ EAST CHICAGOJ

ALTS-gos East Chi
cago skyriaus valdybos 
rūpesčiu, š.m. kovo 18 
d. parapijos salėje, bu
vo surengtas Bronio Rai
los naujosios knygos — 
Laumių Juosta — prista
tymas.

Susirinkimą pradėjo 
skyriaus pirm. K. Po
cius ir pristatė šio va
karo kalbėtoją Mečį Va
liukėną. Valiukėnas savo 
išsamioje kalboje supa
žindino klausytojus su 
Br. Railos nueitu gyve
nimo keliu, jo išsimoks
linimu bei pasiruošimu 
laikraštininko - rašyto
jo darbui. Bronys Raila 
spaudoje aktyviai bendra
darbiauja nuo ankstyvos 
jaunystės. Dabar yranuo- 
latinis Dirvos bendradar
bis, žinomas savo aki
mirkų kronikomis. Jo 
Laumių Juosta yra tokių 
akimirkų rinkinys, rašy
tų įvairiomis progomis, 
o dar įvairesnėmis te
momis. Be Laumių Juos
tos (1966) Br. Raila yra 
išleidęs dar du rinki
nius: Tamsiausia prieš 
aušrą (1960) ir Iš pasken
dusio pasaulio (1962).

Br. Railos Laumių 
Juosta parašyta labai gy
vai, stilingai ir žodin
gai. Rašo apie gyvus ar 
mirusius mūsų rašyto
jus, teatralus, politikus, 
visuomenininkus ar kito
kias išeiviško gyvenimo 
progas. Dėsto taip įdo
miai ir gyvai, kad kny
gą padedi tik paskutinį la
pą užvertęs. Akimirkų 
turinį sunku atpasakoti, 
reikia pačiam perskaity
ti ir pasidžiaugti lietu
vių kalbos grožiu, gry
numu ir turtingumu. Ta 
proga stud. Eglė Juod
valkytė su įsijautimu pa
skaitė iš Laumių Juos
tos "Liudvinavo išvada
vimas".

Susirinkusiųjų ploji
mams aidint, pirm. K. 
Pocius padėkojo prele
gentui Mečiui Valiukėnui 
už supažindinimą su ra
šytoju Broniu Raila ir 
jo kronikų rinkiniu Lau
mių Juosta, o taip pat ir 
Elgei Juodvalkytei už 
gražų paskaitymą.

Vaišinantis skanumy
nais ir gurkšnojant kavą, 
užsimezgė gyvos diskusi
jos ne tik dėl Laumių 
Juostos, bet ir jo aki
mirkų, spausdinamų 
Dirvoje.

Pasibaigus diskusi
joms, K. Pocius ir M. 
Valiukėnas susirinku
sius painformavo apie 
tautinės minties žmonių 
pastangas įsigyti namus 
Chicagoje...

ba maldas. Tikėtina, kad kuni
gui darant kryžiaus ženklą, tai 
darydavo ir prezidentas.

Merkelis mums parodė pre
zidentą Smetoną kaip didelį lie - 
tuvį, Lietuvos prezidentą, Šlio
geris davė gražius Smetonos 
kaip žmogaus bruožus.

Ant mano stalo stovi mažas 
a.a. prezidento Antano Smeto
nos atvaizdas. Jame matau rim
tą, ramų, tylų, nusižeminusį, 
be puikybės ir pykčio žmogų.

Jame matau žmogų, kuris pa
skendęs šv. mišių paslaptyse, 
klūpo netoli altoriaus Vytauto 
bažnyčioje. Žiūrint Į Jo atvaiz
dą, norėtųsi sušukti: -- Garbin
gasis Prezidente, išmelsk 
mums iš dangaus tokių troški
mų, ryžtų, pasiaukojimų, kokius 
pats parodei mūsų Tėvynei Lie
tuvai.

Didelė pagarba p. Vyt. Alan- 
tui.

Kun. Jonas Žvirblis 
Grand Rapids

Konsularinės sutar
ties tvirtinimo proga, 
skyriaus valdybos pa
vedimu, sekretorius Sta
sys Kalvaitis parašė vi
siems 100 senatorių 
laiškus, prašydamas tos 
.sutarties netvirtinti. Sa
vo argumentams sustip
rinti prie kiekvieno laiš
ko pridėjo Chicago Tri
būne vedamąjį, kuriuo 
tas laikraštis buvo pasi
sakęs prieš tokios su
tarties tvirtinimą. Kaip 
žinome, nei mūsų, nei ki
tų pastangos tikslo ne
pasiekė ir sutartis, ad
ministracijai spaudžiant, 
buvo patvirtinta.

(aj)

ITALU FIAT - 
ZOPOROŽIETIS

35,000 bonkų, po 400 
gramų, juodųjų serbentų 
uogienės, gamintos Vil
niaus konservų fabrike, 
pardavė Italijon, —pra
neša Czerwony Sztan- 
dar (kovo 15). O marinuO’ 
tų grybų siuntą rengia 
Australijai. Jau kuris lai
kas privatiems asme
nims nebeleidžia siųsti 
iš Lietuvos net ir labai 
mažų kiekių grybų. Už 
dovanai išsiųstus gry
bus, mat, valdžia negau
na užsienio valiutos.

Tai smulkios, bet bū
dingos rusų valdžios cha
rakterio žymės. Didžiuo
jasi, kad savo kolonijų 
pramonės gaminius eks
portuoja užsienin, bet 
vengia namiepasisakyti, 
kad italai jiems ne uogie
nę, o automobilius gami
na. Valstiečių Laikraš
tyje (kovo 5 1 su pasidi
džiavimu pasakoja, kad 
Zaporožės "komunaro" 
gamyklos inžinieriai jau 
pradėjo gaminti automo
bilius "Zaporožietis — 
966". Nors keturi jo va
riantai, esą, "nukeliavo 
į metalo laužą,", vistiek 
gabūs inžinieriai savo pa
siekė... O juk žinoma, 
kad tas naujas "Zaporo
žietis" yra pagal italų pa
gamintus planus ir italų 
įrengtame fabrike per
dirbtas italų "Fiat"...

Neleidžia dovanai 
siųsti nei kilogramo gry
bų, nors žinoma, kad gry
bų siuntinėliai būdavo . 
lyg simbolinis atsidė
kojimas už stamblius do- 
vanų siuntinius, už ku
riuos vien muito sumoka
ma — užsienine valiuta 
— nepalyginti daugiau, 
negu vertas visas mažas 
grybų siuntinėlis.

Knygas, ypač bran-. 
gias, iš užsienio mielai 
priima (bibliotekoms), 
ir siūlosi atsilyginti irgi 
knygomis, tačiau daž
niausia tokiomis, kurios 
ten atliekamos ir kitur 
nereikalingos. (E)

Baltimorės lietuvių radijo valandėlė kovo 5 d. perdavė tūkstantinę 
programą. Nuotraukoje programos vedėjai Albertas J. Juškus ir 
J. K. Laskauskas.

Mims IR
ŽVILGSNIAI

NETEISINGĄ IŠVADĄ rado 
reikalo atitaisyti J. Butėnas, kal
bėdamas apie Vilniuje išleis
tos "Lietuvių Literatūros Isto- \ 
rijos" IlI-me tome rastus "ne
apsižiūrėjimus". Literatūra ir 
Menas žurnalo kovo 18 d. lai
doje jis cituoja ištrauką apie 
Butkų Juzę — "Buržuazinė val
džia persekiojo ir Butkų Juzės 
kūrybą. Cenzūra dažnai brauk
davo jo eilėraščius iš periodi
kos, neleido jų spausdinti at
skiromis knygomis. -- Ketvir
toji Butkų Juzės eilėraščių kny
ga "Darbas ir prakaitas" (1928) 
taip pat išėjo užsienyje -- Ry
goje... Taigi, nė viena Butkų 
Juzės poezijos knyga neišėjo 
buržuazijos valdomoje Lietu
voje. "

Dėl tokios išvados J. Butėnas 
šoka sakydamas, jog "ne visai 
taip"f

— "Tuo laiku", rašo jis, "kai 
buvo atspausdinti pirmieji Būt-, 
kų Juzės eilėraščių rinkiniai 
(1920-1923 m.), ne jo vieno kny
gos buvo spausdinamos ne na
mie. Ne maža aritmetikos, ge
ografijos bei istorijos vadovė
lių buvo spausdinama užsieny
je, daugiausia Vokietijoje 
(Leipzige, Berlyne, ypač Til
žėje). Užsienyje buvo spausdi
nami ir Ks. Vanagėlio ir V.Krė
vės raštai ir Main Rido romanų 
vertimai.

Kodėl? Ogi dėl to, kad Lietu - 
vos poligrafinė bazė tais laikais 
buvo dar silpna ir brangiai at
siėjo spausdinimas. Tuo tarpu 
Vokietijoje infliacijos laiko
tarpiu žymiai geriau apsimokė
jo spausdinti knygas: pigiau, ir, 
be to, geriau atspausdindavo. 
Pavyzdžiui, "Švyturio" bendro
vė didžiąją savo produkcijos da
lį spausdino užsienyje, tai darė 
ir "kultūros" bendrovė ir kt.

Vadinasi, čia iš neapsižiūrė
jimo padaryta neteisinga išva
da. Butkų Juzės užsienyje spaus
dintieji eilėraščių rinkiniai, 
kaip "Žemės liepsna","Verkian
čios rožės", gulėjo Lietuvos kny- 
guonuoe ir juos nevaržomai bu
vo galima nusipirkti."

"KAS TAIP JUOKAUJA,VEL
NIUI TAS TARNAUJA". — Nore 
tume atkreipti skaitytojų dėme 
sį į kitą operą -- Vietnamo ka
rą. Prezidentes Johnsonas sa
vo laiku kalbėdamas Kongrese 
pareiškė, kad karas Vietname 
vyksta SEATO sutarties dva
sioje. Tai reikštų, kad karo ve
dime tariamasi su tos pietry
čių Azijos valstybių grupės 
vyriausybėmis. Negana to, pa
gal JTO chartą išeina, kad to
kių regionalinių sandėrių veiks
mai privalo būti derinami su 
JTO Saugumo Tarybos nusista
tymu, nes 54-tas chartos parag
rafas aiškiai pasako, jog "Sau
gumo Taryba privalo būti pilnai 
informuojama apie veiksmus, 
daromus regionaliniu pagrin
du sudarytų grupių ar jų agen
tūrų...

Saugumo Taryboje generali
nio sekretoriaus padėjėjo ti - 
tulu saugumo ir politiniams 
reikalams veikia tūlas A. E. Nes - 
terenko, Sov. S-gos pareigū
nas. Laikantis SEATO, o tuo pa
čiu ir JTO chartos raidės ir 
dvasios, A.E. Nesterenko pri
valo būti informuojamas apie 
visus karinius ir politinius 
veiksmus susijusius su Vietna
mo problema.

Kas iš ko čia nori pasijuokti? 
Tokių klausimų ne vienas pa
sitaiko spaudoje -- skaitytojų 
laiškų skyriuose.,,
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AKIMIRKOS

Prieš
Nuteisti žmones taip rūsčiai 

- sunkiesiems literatūros dar
bams ligi gyvos galvos, - tai ne 
juokas. Kad anąkart mano parū
pintas ketur vėj įninku teismo ap- 
rašymas ten nebuvusiems ir nie
ko apie tai negirdėjusiems ne
atrodytų teismu "už uždarų du
rų" ir jo sprendimas tik kokių 
supykusių senukų smurtu, rei
kėtų kiek daugiau davinių apie 
anos kultūrinės kovos ir bylos 
esmę.

Bet tai būtų platesnė tema, 
ne laikraščiui, o knygai, atski
rai studijai. Reikėtų pasidėti 
ant stalo ir visus tiesioginius 
įrodymus: kaltinamųjų žurna
lą ir jų visas knygas, kaip ly
giai ir kaltintojų bei priešų žur
nalus ir knygas.

ŠĮ kartą dabarties skaityto
jui aš galėčiau pateikti tik ke
lius būdingesnius bruožus, 
remdamasis nepatikima savo at
mintimi ir dar labiau nepatiki
mu, visada tendencingu ir fak
tus iškraipančiu sovietiniu šal
tiniu — jų parašyto "Lietuvių 
Literatūros Istorijos" trečio
jo tomo pirma dalimi (Vilnius, 
1961), kur Keturių Vėjų maištas 
ir jo padariniai, be abejo, mė
ginama aiškinti ir įvertinti 
"socialistinio realizmo" ir ap
lamai kompartijos politinių in
teresų bei maskolinių įstaty
mų rėmuose.

Tikėdamas, kad pajėgsiu at
riboti, kur yra politiniai ir kur 
kultūriniai lietuvių literatūri
nio sąjūdžio interesai per pir
mąjį Nepriklausomybės dešimt
metį, ir atskirti, "kas mūsų, 
kas rusų", čia labai trumpai 
pamėginsiu aną konfliktą at
statyti.

O jis buvo aštrus, gana rim
tas, turėjęs gerų priežasčių ir 
pagrindo. Ir jis nėra nei iš
spręstas, nei visai pasibaigęs, 
- nei Lietuvoje, nei išeivijo
je, kiek ji dar gyvena kūrybi
niais polėkiais ir rūpinasi me
no kūrybos problemomis.

Kaip visuomet ir visur, visi 
konfliktai, maištai ir revoliuci
jos turi du elementu: - prieš ką 
ir už ką? Paparastai "prieš" 
yra ryškesnis, aiškesnis,triukš- 
mingesnis, o "už" -bendrybinis 
skystesnis, miglotas. Keturi Vė
jai čia nes ūda r ė. išimties.

Jų PRIEŠ buvo aiškūs ir smar
kūs. Ir jei čia dėl tvarkos maiš-

to šūkius sugrupuoti, juose ra
sime tokių užsimojimų: -

1. Prieš "senelius" iš viso ir 
prieš romantikus, idealizuojan
čius didingą Lietuvos praeitį, be 
perstojo seilinančius savo pseu- 
dopatriotinius (reiškia, netikro, 
pamėgdžiojančio, pretenduoja
mo patriotizmo) šūkius.

2. Prieš simbolistus ir "aukš
tastiebį" estetizmą, negailestin • 
gai "mindyti pasenusio jų poe
tinio darželio gėlynus" ir nusi- 
spiauti Į jų "gelmes, kurios tik 
arbatinio šaukštuko gilumo te
siekia".

3. Prieš it piktžolę greit iš- 
sikerojantį vulgarų miesčioniš
kumą ir miesčionius, kurie no
ri, kad "menas švelniai ir at
sargiai kasytų jų papades", tai
gi, "skelti miesčioniškam, se
nam estetiniam skoniui į pačią 
viršūnę".

4. Prieš visus įprastus ir iš- 
dėvėtus poetinius kanonus, 
prieš "kenksmingą prietarą"
- įkvėpimą, prieš "gerą skonį" 
(mes "vietoj vyturių ir lakštu
čių mieliau klausysimės kad ir 
karvės maurojimo"), prieš da
vatkišką pagarbą Dievui ir jo 
šventiesiems (daugumas ketur- 
vėjininkų buvo skeptikai, ag
nostikai, vienas kitas ateis
tas).

5. Prieš svajingą ramybę, lė
tumą, jausmingą ekstazę.

6. Griežtai prieš toninį rit
mą, maironiškus rimus, seną
ją sukalkėjusią kalbos sintak
sę, iš viso prieš "gražius žo
džius"...

•

Pasakius PRIEŠ, savaime 
ima labiau aiškėti UŽ ką. Deja, 
kaip visuose revoliuciniuose są
jūdžiuose, pozityvioji Keturių 
Vėjų programa buvo žymiai mig
lotesnė. Daugiausia ji buvo tik 
skambiai šūkiška, nėščia, vidi
niais prieštaravimais, o litera
tūroje tokia sunki, kad ją sėk
mingai Įgyvendinti galėtų tik ge
nijai. Nelengva ją ir tiksliai 
formuluoti, bet maždaug buvo 
agituojama: -

1. Už industrinę ir "betoninę" 
Lietuvą!

2. Už technikos ir mašinų kul
tą, už darbo žmogų ir demokra
tiją, už miestų civilizaciją. (Nuo 
šio polėkio kaip tik daugumas ke- 
turvėjininkų netrukus aiškiai.at- 
sisakė, pseudoliaudiškai imda
mi idealizuoti sodžių, klumpes,

BRONYS RAILA

ką?
žemės ūkį, artojėlį, mužiką ir 
"tamošių bekepurį", ypač Bin
kis, Tilvytis, iš dalies Rimy- 
dfis, Tarulis, Butkų Juzė...).

3. Už maištą, nuolatinį judė
jimą, greitį, tempą ir jėgą, už 
"kosminį stilių", grubių instink
tų žmogų, už nervingumą...

4. Už žodžių sandaros ir gra
matinių taisyklių laužymą, už 
kalbinius eksperimentus, vis 
naujus, tik orglnialius tropus ir 
figūras, - "iš žodžio minkštimo 
dirbti naujus daiktus".

5. Už atsirėmimą lietuvių liau - 
dies poetinės kūrybos duome
nimis, praktiškai ypač keiks
mažodžiais ir "riebesniais" po
sakiais.

6. Ne už turinį, siužetą ir in
trigą, bet ypač už pagilintus for
malistinius lukštenimus prozo
je, ko subtilesnį nuotaikų per
teikimą, už minčiai nepajung
tą vaizdingumą, apie kurį ketur- 
vėjininkų žymiausias prozinin
kas Petras Tarulis pasisakė: 
"Žodžiai veržiasi į laisvę, o 
prasmė, kaip perekšlė višta kiau 
šinius savo karštu kūnu stengia
si juos aptūpti, savo išskėstais 
sparnais apgaubti. Tačiau džiu
gu, kada žodis išsprunka iš pa
senusių prasmės rieškučių ir 
laisvas pats sau spindi, skamba 
ir aplinkui skrieja!"...

•

Gilinantis į detales, "už" ir 
"prieš" būtų žymiai daugiau. 
Tačiau ir iš to bendras vaiz
das jau gana aiškus. Šiandien 
daugelis iš tokios revoliucijos 

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
VLRISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

1. Asbach Uralt Import. brandy .... 5th — $5.49
2. M. & Moore 5 years old

86 proof Whiskey........................ 5th — $3.19
3. Cointreau Liąueur & Brandy .... 5th — $4.95
4. Chateau De PARAMA

New York Statė Shamp.............. Bot. — $2.98
5. French Bordeaux Wine .........   5th — $0.98

6. May Wine Imported
From Germany ..........  5th — $0.98

7. Imported 5 Star Greese Brandy 5th — $4.98

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

gal šypsosis, bet prieš 40 su 
viršum metų tai buvo didelis 
ir ne vienam baisus dalykas.

Be abejo, visi patriotai ro
mantikai, estetai ir simbolistai 
buvo užgauti, įžeisti, nužemin
ti. Ir jie turėjo piktintis, pro
testuoti, keturvėjinlnkų užsimo
jimus vadindami "apgailėtinune
susipratimu", "tuščiais muilo 
burbulais", nesąmonėmis ir, 
net, kaip ir dabar tokiais atve
jais įprasta, bolševizmu.

Keturi Vėjai gera dalimi, bent 
Ūpu ir stiliumi, patiko daliai 
jaunuomenės, bet šiaipjau - nė 
vienai srovei ir nė vienai ide
ologinei ar politinei grupei.

Tautininkai buvo nepatenkin
ti dėl jų pajuokimo ir apkaltini
mo "pseudopatriotizmu". Kata
likai dėl perdaug įtartino maiš
tingumo, ypač dėl išsišokimų 
prieš moralės ir krikščioniškos 
etikos normas, nepagarbų Dievo 
ir šventųjų traktavimą. Libera
lai ir šiaip "pažangieji", nevirš
kinantieji humoro, tai laikė vien 
nerimtu triukšmavimu, praktiš
kai nepateisinančiu skelbtuosius 
pažangumo šūkius. O Lietuvos 
bolševikinės literatūros "va
das" V. Kapsukas, Maskvoje sė
dėdamas, juos irgi nuteisė, kaip 
"besiblaškančios prieš galą bur
žuazinės inteligentijos sielos 
reiškėjus" ir "vėjopamušalus", 
kurie "jokių principų ir idėjų 
nepripažįsta". Tiksliau sakant, 
Kapsukas Keturiuose Vėjuose 
nerado jam patinkamų ir Mask
vos internacionalui naudingų idė - 
iy.

Bet nežiūrint to šimtaprocen
tinio iš visų pusių pasmerkimo 
ir nubaudimo sunkiesiems dar
bams ligi gyvos galvos, nežiū
rint skalsių kūrybinių vaisių ir 
keturvėjininkų literatūrinės par
tijos tragiško išsiblaškymo, šio 
avangardinio' sąjūdžio reikšmė

PRAMOGINIAI ŠOKIAI
Maskvos ryšininkai su 

Vakarais nebenusisuka 
nuo jokios progos būti 
visuose dalykuose, kurie 
tik dedasi Vakaruose. 
Stengiasi pasirodyti net 
ir Vakarų Europoj ren
giamuose... pramoginių 
šokių konkursuose!

Bet rusai, per 50 
metų nuo savo revoliuci
jos, pramoginių šokių 
mene, atrodo, yra atsi
likę (neapleido tik sce
ninių šokių). Tad šioj 
srity stengiasi gelbėtis 
naujųjų savo kolonijų ta
lentais; Šiuo metu daro
ma šokėjų atranka Lon
done įvyksiančiam kon
kursui. Vasario pabaigoj 
Vilniuje buvo "tarprespu- 
blikinis pramoginių šo
kių konkursas". Konkur
so rezultatas — rusai 
(ir tie "vakariečiai", iš

lietuvių literatūros istorijoje, 
kaip Enciklopedijoje aptarė A. 
Nyka Niliūnas, "atrodo gana di
delė". Jų maištas, arogantiš
kumas, stabų griovimas, eks
travagantiškų bandymų drąsa vė - 
liau darė įtakos jauniesiems ir 
net vyresniems.

Nuo tų laikų visa lietuvių li
teratūra pradėjo darytis labiau 
"moderniška", o jai pakisti ko
kio nors smūgio būtinai reikė
jo. Jei Binkio ir Tarulio nebū
tų buvę, kas nors būtų turėjęs 
kitus panašius vėjų pamušalus 
išrasti.

Leningrado) į pirmą 
vietą prasiveržė tik D 
(ketvirtos rūšies) kla
sėj. C klasėj nugalėjo 
estai. B klasėj visas tris 
pirmąsias vietas užėmė 
lietuvių, šokėjų poros. O 
aukščiausioj — A kla
sėj pirmą ir trečią vie
tą užėmė irgi lietuviai, 
tik antroji vieta teko le
ningradiečiams.
Jūratė ir Česlovas Nor

vaišos (iš Kauno) esą ge
riausi pramoginių šokių 
šokėjai. Jiems dar teks 
persirungti su viena estų’ 
pora Taline, kur paaiš
kės, kas Londone turės 
šokti už rusus. (E)

VOCATIONAL GUIDE

SEEING 
LOVING AND 

SERVING

CHRIST
in the 

HOMELESS 
and 

HELPLESS 
for the aged 

and
by mothering neglected children 
SISTERS OF THE DIVINE 

HEART OF JESUS 
Write to the

PROVINCIAL MOTHERHOUSE 
nearest you

10341 Manchester Rd.
St. Louis, Mo. 63122

ALBERT ENGSTROEM

SARGAI
NOVELĖ

(2)
— Iš kur tu ištraukei, kad jis ir šiandien 

ateis, jeigu vakar buvo? — paklausė Stenbergas 
— Jeigu vagis bent kiek patyręs, jis negali būti 
toks kvailas.

— Ateis ar neateis — mano viskas pareng
ta: ir spąstai, ir dar kai kas! — atsakė Karlso
nas, rodydamas pro skverną butelio kaklelį.

— Na, dėl šito tai būk ramus, aš irgi pasi
ėmiau dėl visa ko, — tarė Stenbergas.

— Gerai, bus, kaip Dievas duos, užtai tegu 
pamėgina pasakyti, kad aš blogai saugau jų tur
tą.

Sode jie padarė gerą apylanką, kad neužlip
tų ant Karlsono virvių, kurias Stenbergas labai 
išgyrė.

— Jis jau įkliuvęs, Karlsonai, kaip mane 
gyvą matai, įkliuvęs, gali sakyti, kad jis jau be
langėj. Negerai tik, kad mums patiems teks sė
dėti lyg kokiam karcery, tenai juk taip tamsu, 
kad nors pirštu į akį durk.

— Nieko, į burną vis pataikysim.
Juodu užėjo į virtuvę, kurios durys buvo 

vos už kelių žingsnių nuo liūdnai pagarsėjusios 
obels. Patamsy apgraibom nusigavo prie stalo, iš
dėjo ant jo sviestainius ir pastatė butelius.

— Sėdėk dabar tyliai kaip pelytė, — su- 
šnibž’dėjo Karlsonas. — Šis namas — lyg iš kar
tono, o vagys visada pastatę ausis kaip zuikiai.

— Na, koks čia triukšmas, tiktai kliuksėji
mas, — pajuokavo Stenbergas. — Verčiau išge
riam, kad medžioklė gerai sektųsi. Bent vieną dary
bą nudirbsim. Būk sveikas, Karlsonai!

— Į sveikatą, Stenbergai! O dabar atsikvėp- 
kim truputį, tuo tarpu negerkim, juk mums gal 
visą naktį teks sėdėti. Pats metas užkąsti — var
gu ar jis išgirs mus kramtant.

Netrukus pasigirdo čiaumojimas, kartais tai 
vienas, tai kitas atsirūgdavo. Protarpiais buvo gir
dėti ir tyliai kliuksint. Seniai pašnibždom varė 
šnekas apie žvejybą, apie nuotykius jūroje, paskiau 
vėl gėrė ir kramtė. Laikas slinko.

— Tai biaurybė, nenori vogti, — tarė Sten
bergas. — Gal jį sąžinė ėmė graužti, nevidoną?

— Nieko, ateis, pakentėkim. O parakas ir pis
tonas — sausi kaip taboka, šaudyklė tikrai neuž- 
sikirs. Kažkodėl miegas piauna. Blogai, kad ne
galima kojų ištiesti.

— Tai išgeriam, Karlsonai, kad miegas neim
tų. Dieve duok ne paskutinę!

— Taip Dieve duok ne paskutinę, Stenbergai!

Dangus už medžių ėmė šviesėti.
— Zinai, aš būtinai turiu išeiti, nes gali būti 

blogai, — atviraširdiškai prisipažino Karlsonas. 
— Nebegaliu kęsti, velniai jų nematė, tų vagių!

Jis pakilo, bet vos nustovėjo ant kojų.
— Šimts kalakutų, kaip viskas važiuoja ap

linkui. Štai kas pasidaro, kai ilgai sėdi nejudėda
mas, — galvą apsisuko.

— O-ho-ho, kurgi ne, — nusižiovavo Stenber
gas. — Eik greičiau, tik tyliai.

Karlsonas paėmė kursą į duris, perkopė slenks 
tį, nusileido laiptais, žengė svyruodamas kelis 
žingsnius ir...

Baisus šūvis padrioskėjo nakties tyloje, at
simušė aidu kalnuos anapus įlankos, sudrebino 
orą — tarytum perkūnas nugrumėjo viršum namų 
ir žvejų pirkelių.

Po obelim pasigirdo tylus, gailus dejavimas. 
Stenbergas, pagaliau atkakęs iš virtuvės įvykio 
vieton, rado ten Karlsoną.

_— Oi, ojoi... o-oi...
— Tu peršautas, Karlsonai? Gal nemirtinai?
— Ojojoi... nežinau, ojojoi...
— Jei pataikė tiksliai ten, kur reikėjo tai ne

pavojinga. Leisk, aš tau padėsiu kaip gailestingo

ji sesuo ir nuvesiu pas tavo senę, juk tave dabar 
slaugyti reikia, be jos neapsieisi. Tik nešauk taip 
baisiai, visą kaimą išbudinsi... Sauja druskos — 
baisus čia daiktas! Klausyk, liaukis rėkęs, sakau 
tau! Aš, žinoma, išgėręs, bet namo tave nugaben
ti galiu. Kelkis, Karlsonai, o jei riktelėsi dar 
sykį, aš užtaisysiu audyklę kaip reikiant ir kad 
dėsiu tau šratais... Kelkis pagaliau, vargšeli... 
Tik nesičiupim ėk, nes dar labiau įsibauginsi, ver
čiau einam. Tik tyliau! Aš juk visada sakiau: ne
kask duobės kitam — pats įkrisi. Na-a, judinkis! 
Ženk kaip kareivis — viens du, viens du...

Vargais negalais nukėblino juodu iki keliuko.
— Na, nepaikiok, Karlsonai, eik namo ir gul

kis, o aš grįžtu, paimsiu šaudyklę, surinksiu kuoliu
kus ir butelius, viską sutvarkysiu ir užrakinsiu. 
Pamėgink eiti vienas. Žiū, juk tu eini taip, lyg ta
ve taliais prilaikytų. Na, tuo tarpu! Eik prie šuli
nio ir šliukštelėk į tą vietą šimtą sykių vandeniu, 
o paskui dar šimtą — laiko juk turi. Ir pasitepk 
kiauliniais taukais, jie gerai gydo šūvio žaizdas, 
taigi ir tau tiks. Sudie, vargšeli!

Žaizda pasirodė nepavojinga, druskos už
taisas įsmigo negiliai, tiktai kelnės buvo vienų 
skylių. Karlsonui teko gulėti ant pilvo, o senė 
niekaip negalėjo suprasti, kas jam nutiko. Bet 
ji nemurmėjo, slaugė jį kaip mokėdama, girdė 
ir valgydino, o tai — vienintelis vaistas kurs 
gydo visas ligas, jei, žinoma, ligonis turi ape
titą. Ką jau ką, o valgyti Karlsonas galėdavo 
už septynis.

Per pietus senė pavaišino Karlsoną obuo
liniu pyragu, kuris tirpte tirpo burnoje. Tačiau, 
vos atkandus pirmąjį kąsnį, jam dingtelėjo bai
sus įtarimas. Jis paklausė: -

— Iš kur tu gavai obuolių, Lota?
— O kas tau rūpi? — burbtelėjo Lota.
Kas gi išplepėjo apie tą atsitikimą, nors ir 

buvo imtasi visų atsargumo priemonių? Veikiau
siai Stenbergo senė, kuri neiškentė nepapasako
jusi senei Šeldun, o ši ne veltui praminta laik
raščiu. Šiaip ar taip, Karlsonas, kol sirgo, visą 
laiką valgė obuolinius pyragus, kuriuos Lota ke
pė ypač skanius.
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Kuris iš mūsų protiniai nesveikas?
klausimas

Atsaky-
Kam toks 

reikalingas? 
mas: mažiausia vienas 
iš dešimties JAV gyven
tojų protiniai ir jausmi
niai nesveikuoja ir yra 
reikalingas psichiatri
nės pagalbos - gydymo. 
Taigi, iš viso per 19 mi
lijonų tokių žmonių esa
ma JAV. Kas iš mūsų 
ar mūsų artimųjų galė
tų būti jųjų tarpe?

Neseniai, 1964 m., vie
nas iš pačių žymiųjų 
Amerikos psichiatrų — 
Kari Menninger — pa
rašė knygą (531 pusi.) 
"Vitai Balance". Lietu
viškai tą pavadinimą tek
tų išversti "Pagrindinė 
pusiausvyra". Toje kny
goje Menninger šitaip 
pasisako: "Jau nebesu
grįžtamai išnyko ta pa
žiūra, kad proto ligonis 
yra kokia tai išimtina re
tenybė. Dabar jau žino
me, kad dauguma žmonių 
turi sunkesnę ar lengves
nę proto ligą viename ar 
kitame savo gyvenimo 
laikotarpyje. Bet gi dau
guma žmonių turi sunkes
nę ar lengvesnę proto li
gą per visą savo gyveni
mą. Čia ištikrųjų nėra 
nieko nuostabaus. Ar gi 
mažai kas iš mūsų turi 
kokią kūno ligą vienu ar 
kitu laiku? Ar gi mažai 
kas iš mūsų turi kokią 
nuolatinę kūno ligą?"

Ir dar truputis skai
čių. 1962 metais 3 mili
jonai ir 200 tūkstančių 
JAV žmonių buvo vienaip 
ar kitaip gydomi nuo pro
tinių ir jausminių nega
lavimų. Gi 1963metųpa- 
baigoje vien tik JAV pro
to ligų ligoninėse buvo 
580 tūkstančių tokių li
gonių. Ir dar pažymėti
na: proto ligų ligonių nuo
lat yra JAV ligoninėse 
daugiau negu kitų ligonių 
bendrai paėmus. (Visi 
skaičiai paimti iš "Blue 
Cross" 1966 m. vasaros 
biuletenio). Tai tiek yra 
tokių ligonių ligoninėse, 
tiek gydosi kitais būdais. 
Bet kur gi kiti iš tų 19 
milijonų? Kur jie, ką jie 
veikia ir kaip jie jaučia
si?

Galima apytikriai sa
kyti: dauguma dirba. Dir
ba įmonėse, raštinėse, 
prekyboje ir kitokiose 
biznio srityse, politi
koje, literatūroje, žur- 

Chicagos Lietuvių Operos choras repetuoja operą Gražiną, kurios pastatymas įvyks š.m. gegužės 20 
ir 21 d. Civic Opera rūmuose Chicagoje. Diriguoja muz. A. Kučiūnas. Prie pianino muz. Darius Lapins
kas. V.A. Račkausko nuotrauka

dien dar nėra vienos, vi
sai neginčijamos proto li
gos sąvokos. Kas gi iš 
esmės yra proto liga? 
Minėtas Menninger savo 
knygoje pasakoja tokį da
lyką: "Vieną kartą gar
sus kolega parašė psi
chiatrijos vadovėlį, ku
riame išvardino du tūks
tančius ir keturis šim
tus proto ligų rūšių. 
Trims metams praslin
kus ir įgavęs papildomo 
klinikinio patyrimo, tas 
kolega išleido kitą tos pa
čios knygos laidą, kurio
je iš tų 2400 proto ligų 
bepaliko tik 4." Toj e pa
čioje knygoje Menninger 
nurodo kaikuriuos žino
mus psichiatrus (Hein- 
rich Neuman ir Benja- 
min Rush), kurie kalba 
tik apie vieną proto ligų 
rūšį. Būtent: proto liga. 
Pagaliau smarkiai gar sė- 
jantis psichiatras Tho- 
mas S. Szasz (atvykęs į 
JAV iš Vengrijos) įro
dinėja, kad iš viso nėra 
proto ligų. Jis parašė ir 
knygą: "Proto ligų mi
tas". Taigi,nėra proto li
gų — yra tik mitas. Tai 
tik truputis pavyzdžių, 
kaip kalba ir rašo kaiku- 
rie proto ligų specialis
tai.

nalistikoje, scenoje, gry
name moksle ir kitur. Ne 
mažas jų skaičius kanki
nasi kalėjimuose. O kiek 
šeimų ir vaikų kenčia ir 
kankinasi dėl to? Deja, 
dauguma net nenujaučia, 
kad jų protas ir jausmai 
pradėjo pakrikti ir kad 
reikalinga skubi psichia
trinė pagalba, kol dar ne
vėlu. Daug kas iš tokių 
ligonių mano ir save ra
mina, kad tai tik toks 
ūpas užėjo, kad tai tik 
didelio pervargimo ar 
kokio nusivylimo pase
ka. Samprotauja: pasil
sėsi, išsimiegosi ir bus 
vėl gerai. Kai kas mė
gina gydytis aspirinu ar 
net "stikliuku". Tiesa, 
daug taip "besigydyda- 
mi" ir taip besamprotau. 
darni nugyvena savo am - 
želį ir "laimingai" iš
keliauja į kitą pasaulį. 
Kai kada ir ištikrųjų pa
sitaiso, nors ir laiki
nai. Bet gi šimtai tūks
tančių nepasitaiso ir šau
kiasi pagalbos tik tada, 
kai pamato bepročių na
mų ar kalėjimo mūrus, 
kai prieina "liepto galą". 
Tada tragedija. Ir pa
gelbėti jau sunku — nors 
ir galima. Kas reikia 
daryti, kad "neprieiti 
liepto galo"?

Specialistai mano,kad 
viena iš pačių svarbiau
sių priemonių kovoti 
prieš proto ligas yra ga
limai gilesnis plačiųjų 
masių informavimas 
apie proto ligų priežas* 
tis, jų pradžią, galimu
mus išgyti ar jų išveng
ti. Panašiai kaip žmo° 
nės yra informuojami 
apie kūno ligas, žino kaip 
nuo jų saugotis, žino kad 
reikia nedelsiant kreip
tis į gydytoją, žino, kad 
pavėlavimas yra pavojin
gas dalykas. Tačiau in<= 
formavimas apie proto li
gas yra žymiai sudėtin
gesnis reikalas negu 
skleidimas žinių apie 
kūno ligas. Kūno ligų sri
tyje jau yra daug pasto
viai žinomų, dalykų, dėl 
kurių nebėra jokių gin
čų - abejonių. Proto li
gos yra gerokai skir
tingoje padėtyje.

Tiesa, apie proto ligas 
yra daugybė knygų pri
rašyta ir visokių teorijų 
sukurta. Pažanga padary
ta milžiniška. Bet ir šian- šiame antro aukšto kam. 

_______________ __ ______ pe. Kaip gi kitaip būtų

Nepaisant visų sunku
mų ir prieštaravimų, 
JAV proto ligų atsako- 
mingi gydytojai deda di
deles pastangas kiek gali
ma daugiau žinių apie pro 
to ligas paskleisti plačių -

Dabar jau pats galas ateina
Chicagos Lietuvių 

Operos choristams sek
madienių popietės yra ne 
poilsio ar pramogos, o 
įtempto darbo laikas. Iki 
"Gražinos" premjeros 
nebeliko nė dviejų mėne
sių. Paskiri balsai savo 
partijas jau moka, tačiau 
prieš akis dar pats sun
kiausias darbas: susidai
nuoti, apšlifuoti, išgauti 
norimus niuansus detalė
se.

Jaunimo Centro šei
mininkas Tėvas J. Kubi
lius Operos choro repe
ticijoms paskyrė didelę 
klasę pačiame tolimiau-

vienas iš A. Dargio aliejaus kūrinių, kurie bus išstatyti parodoj.

Balandžio 8 d. 7:30 v.v. Chicagoje, Standard Federal Savings patalpose, 4192 Archer Avė. atidaroma 
dail. Alfonso Dargio tapybos paroda. Bus išstatyta 20 jo naujausių darbų. Parodos atidaryme kalbės 
dail. A. Valeška. Nuotraukoje

jų masių tarpe. Lietuviš
koje spaudoje, bent iki 
šiol, nesimato pakanka
mai tokios informacijos. 
Suprantama kodėl. Tema 
sunkoka. Lengva suklys
ti. Tiesa, jau yra ir lie
tuvių aukštų tos srities 
specialistų. Jų ne daug. 
Reikia spėti, kad jie yra 
perkrauti tiesioginiais 
darbais ir nebeturi laiko 
spaudos darbui toje sri
tyje. Šios eilutės yra ra
šomos tik populiarinimo 
tikslu.

Kazys Sruoga, Ph.D.

įmanoma susikalbėti ki
tose klasėse nuolat vyks
tančių įvairių susirinki
mų dalyviams? O ir 
dabar į lauką ir korido
rius kartas nuo karto 
prasiveržia darni ir tran
ki sutartinė:
Iš kur jis? Iš kur jis, tas karys? 
Kokį žygį tas svetys 
Paslaptingą rengia?

Atvažiuodamas auto
busu gerokai išsikalbė
jau su ilgamečiu choro 
valdybos pirmininku Vy
tautu Radžium.

— "Gražina" yra pir
moji originali lietuvių 
opera sukurta nepriklau
somoje Lietuvoje. Jos 
premjera įvyko Kauno 
Valstybės teatre 1933 
metų vasario 16 dieną. 
Pastatymas buvo įspū
dingas. Betgi, šalia 
džiaugsmo ir entuziaz
mo, bent muzikų tarpe su
kėlęs ir nemaža kontra- 
versijų, ypač dėl sti
liaus nevieningumo.

— Sezonui pasibaigus 
kompozitorius Jurgis 
Karnavičius, dirigento 
Vytauto Marijošiaus pa- 
dedamas/'Gražiną" per
dirbinėjo, lygino, trum
pino, karpė silpnesnes 
vietas. Taip atnaujinta 
opera vėl buvo pastatyta 
1939 metais. Dabar ji nu* 
stebino ir skeptiškes- 
nius muzikus. Gaila, kad 
ilgiau repertuare nega
lėjo išsilaikyti Lietuvą 
netrukus okupavus ru
sams, o vėliau — vokie
čiams. Ir vieniems ir ki-

Alfonso Dargio dailės paroda
Chicagoje

Alfonso Dargio naujų 
darbų paroda balan
džio 8 d. 7 vai. 30 min. 
vak. atidaroma Chica
goje, Standard Federal 
Savings patalpose, 4192 
Archer Avė.

Alfonsas Dargis yra 
vienas ryškiųjų kūrybin
gosios V. Petravičiaus,
P. Augiaus, V. Vizgir
dos, A. Valeškos, V.K. 
Jonyno kartos dailinin
kų. Prieš kelerius me-

• • •

tiems ji nebuvo priimti
na dėl tos pačios politi
nės priežasties — "anti- 
vokiškumo”, tačiau ant
rosios rusų okupacijos 
metu, vokiečių-sovietų 
paktui nebegalio j ant,
''Gražina" vėl buvo įkel
ta į sceną ir repertuare 
sėkmingai išsilaikė gana 
ilgą laiką.

— Kuri operos versi- 

Dail. Alfonso Dargio kūrinys, kuris su kitais 19 aliejais bus 
išstatytas parodoj Chicagoje, Standard Federal Savings patalpose.

tus Čiurlionio galerijoje 
ir tose pačiose Standard 
Federal Savings patal
pose vykusios jo parodos 
chicagiečių dar ir dabar 
yra ryškiai atmenamos.

1965 metais Alfonso 
Dargio tapybos darbų pa
rodos buvo suruoštos ir 
Vakarų Vokietijoje — 
Keolne, Mannheime. Vo
kiečių meno kritikai į jas 
atkreipė akylų dėmesį, 
recenzijoms uždėdami 
antraštes "Žėrinčios 
spalvos ir senoji gele
žis" ir pan. Naujausioj 
savo parodoj Chicagoje 
dalininkas išstatys dau
giau kaip 20 aliejų.

Parodos 
kalbės

atidaryme
dail. A. Valeška.

Mončio skulptūros 
Belgijoje surengė

• A.
parodą
"L’Associafion pour le pro- 
gres intelectuel et artisti- 
que de la Wallonie” kovo 
18-30 d. Liege mieste.

• E. Budrys, gyvenantis 
Švedijoje, Gotlando saloje 
kovo 16-31 d. savo tapybos 
darbus buvo išstatęs Zunini 
ga 1 e r i j o j e, Paryžiuje.
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(Atkelta iš 5 psl.) 

ja bus statoma Chicago
je?

— Laikysimės 1939-tų 
metų paties kompozito
riaus ir dirigento Vyt. 
Marijošiaus pataisyto
sios versijos.

— Kaip "Gražina" at
rodo, ar patinka tau pa
čiam ir kitiems choris
tams , "dantį atkandu- 
siems" čionykštės mūsų 
Operos pastatymuose, 
garsesnėse, plačiai iš
populiarintose operose?

— Mes juk visą laiką 
lyg ir ugdėm savo jėgas 
lietuviškai operai. "Gra
žina" ne tik skambi, nuo
taikinga, bet ir mūsų dū
šiai artimiausia. Juk jo
je panaudota bene ketu
riasdešimt lietuviškų 
dainų melodijų, — kal
bėjo V. Radžius.

Dabar ir jis įsijungęs 
į triukšmingą "Graži
nos" priešfinalį...

Juk tai mūsų geradėjas 
Į pagalbą mum atėjęs, 
Mūšį kruviną laimėjęs, 
Kunigaikštį gynęs.

— Bosai! Dar kartą 
paimkit nuo 244 pusla
pio: "Kokį žygį paslap
tingą rengia..." — per
traukia chormeisteris 
Darius Lapinskas.

Bosai, pustoniais su
dunda pažeme, lyg toli
mas griaustinis. Aš kaip 
tik šalia jų, susėdusių 
paskutinėse eilėse. Tarp 
tų užsigrūdinusių, saky
tum, veteranų bosų. Ma
tau Antanavičių Princu 
vadinamą, ir "Žemą" 
(Poškų) ir "Daktarą" 
(Juodeika); matau Vacį 
Petrauską, Vytautą Gu
tauską, Kazį Skaisgirį, 
Kupcikevičių, Narą...

Trys pavėlavusios 
choristės kiek išblaško 
darbingą nuotaiką.

— O iš kur jūs? 
"Bowling’e"užtrukot ?

Cha, cha, cha...
— Tai kaimyninė užei

ga, kur vyrukai kartais 
per pertraukas užsuka 
čierką išmesti, — paaiš
kina man kaimynas bo
sas ir choro valdybos na
rys Bronius Mačiukevi
čius. Jį tai gal jau reikė
tų prie solistų skirti, 
nes atlieka Trečiojo Vai
dilos rolę...

— Va, čia mano solo 
partija, — pirštu praver
čia keletą lapų gaidose. 
— Užtrunka maždaug 
dvi minutes, —nusišyp
so.

— Dabar — antri sop
ranai ir altai. Be pirmų
jų. Pradėkime nuo "Ko
kį žygį", — pakelia ran
ką Darius. — Prašau!

Darbas ir vėl norma
liose vėžėse. Savo pa
ruoštų chorisčių daina
vimą įdėmiai sekachor- 
meisterė Alice Stephens

— Bosai, ne taip tam
siai! Šviesiaupaimkit!... 
O kas čia sako "mums"? 
Juk aiškiai parašyta 
^mum"...

— Matyt kokis suval
kietis, — sumurma tū
las choristas.

— O ką pats prieš su
valkiečius? — pasišiau
šia kitas.

— Tylos! Pradėkim 
nuo "Juk tai mūsų gera
dėjas..." — kairiąja ran
ka perbėga pianino kla
višais Darius.

Su pirmininku buvome 
kalbėję ir apie "Graži
nos" autorių - kompozi
torių Jurgį Karnavičių. 
1910 m. jis Petrapilio 
konservatorijoje baigė 
N. Rimskio-Korsakov ve
damą kompozicijos kla
sę, o 1912 m. — dainavi
mą. Jau 1918 m. buvo pa
keltas profesorium. Į 
Lietuvą sugrįžo 1927 m.

Dėstė konservatorijoje, 
grojo orkestre. Be "Gra
žinos" (kuriai libretą pa
rašė poetas Kazys Inčiū- 
ra) ir keleto stambesnių 
instrumentinės muzikos 
kūrinių yra parašęs ope
rą "Radvila Perkūnas", 
statytą Kaune 1937 me
tais. Paskutiniuosius sa
vo gyvenimo metus pra
leido perkomponuoda- 
mas Miko Petrausko ope
rą "Eglė žalčių karalie
nė". Ją bebaigdamas ir 
mirė 1941 metų Kūčių die
ną nuo kraujo užkrėti
mo, būdamas penkias
dešimt penkių metų am
žiaus.
Gyvas! Liutauras’ Gyvas!
Mūs brangus valdovas gyvas! 
Klokim po kojų žydinčias alyvas I 
Gyvas Liutauras, gyvas! — 

džiūgauja įsisiūbavusi 
choristų minia.

— Bosai ir tenorai: 
garsiau paimkit po to, 
kai Krivis dainuoja "Mes 
ginsime savo tėvynę nuo 
priešų kryžeivių klas
tingų..." O tą žodį "kry
žeivių" paimkit truputį 
žemiau...

— Dabar jau pats ga
las ateina, — įspėja ma
ne pašnibždomis Bro
nius Mačiukevičius.

WAREHOUSEMEN
Immedlate full-tlme openlngs avsit 
able for men who:

1— Are wiUing to work nights 
(9:30 p.m. to 6 a.m.)

2— Have had 3 years’ work ex- 
perience

3— Are H.S. Grada or eąuivalent 
preferred i

Excellent worHng' eonditions and 
liberal employee benefits.
Apply in person (9 a.m. to 4 p.m., 
Monday thru Friday)

TO 
PERSONNEL DEPARTMENT

ROYAL DAIRY PRODUCTS,Ine.
631 Division St. Elizabeth,N.J.

(36-38)

INDIANA OPPORTUNITY!
O. J. SHOEMAKER CO., INC.

SOUTH BEND, INDIANA

CHIEF .ENGINEER 
(MECHANICAL)

F.xper. in design of commercial heat- 
ing and air conditioning systems, 
build, develop and direct engineering 
dept.

Generous salary commensurate vvith 
individual qualif ications—

SEND RESUMES TO:

O. J. SHOEMAKER CO., INC.
BOX 418

SOUTH BEND, INDIANA
(32-38)

Wanted at once Ist Class Skilled 
or Semi Skilled MECHANICS. After- 
noon shift. Ambitious, sincere men, 
with some experience. Operating 1 or 
more of the following. RAD1AL 
DRILLS.ROTARY GR1NDERS. & HO- 
RIZONTAL MILLS. Good starting pay 
vvith exc. fringe benefits. Only con- 
scientious men vvho prefer steady 
employment need apply in person, 
ALMO MANIFOLD & TOOL CO., 
11444 Kaltz, Warren. Mich. (37-43)

'ŽIBUOKLES’

Liutauras
Jis vejas

valdovas! Liepsnoja!
Gražiną Anapilės go

juos...

susitiksim kitąKada 
kartą, sužinosiu daugiau, 
apie ką čia operoje rei
kalas eina.

a. pavėjis

HELP WANTED MALĖ

PAVASARINIAI IR
VASARINIAI SIUNTINIAI

1967 METAMS

STRUCTURAL ENGINEER
Highly regarded AAA- I Ceneral Con- 
tractor has opening for well-qualified 
structural engineer vvith minimum 
of 5 years’ experience and some 
background in architectural engineer- 
ing desired. College degree not es- 
sential. Young and progressive man- 
agement. Profit sharing and pension 
plan plūs usual benefits. Salary open. 
You vvill vvork on the design and 
drafting of substantial industrial and 
commercial assignments. 
your family vvill live in a 
community vvith just 2.5% 
meni . . . tvvo universities, 
leges, tvvo prep schools 
fli'ght public schools . . .
neighborhoods and exceptional rec- 
reational facilities. Send resume to: 
Vai Olshevvsky, Vice-President, Sollitt 
Construction Co., Box 87, South Bend, 
Indiana 46624. (37-40)

You and 
revitalized 
unemploy- 
three col- 
and top- 
attractive

WANTED EXPERIENCED 
CONT1NUOUS Form Coilator Opera
tor—Experienced, to head depart' 
meni and train tab form operators. 
Good take charge man needed.

M1DWEST ROTARY MAN1FORMS 
COMPANY

Caro, Michigan 48723
(37-46)

WANTED EXPERIENCED 
MACHINE REPAIRMEN 

Steady vvork for qualified men. Days 
only, 53 hrs. vveek.

Apply in Person
CORBAN SCRAPING & MACH1NERY 
8905 Dickens Cleveland, Ohio

216 — 721-3737
(32-39)

MILLING MACHINE OPERATOR
Day shift. Mušt have Milling Ma- 
chine Shop experience. Liberal com
pany benefits. High hourly pay. 
Apply in person

NEW ERA MFG. CO.
33z Centrai Avė., Havvthorne, N.

201 — 427-7000
An Equal Opportunity Employer

(37-43)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

J.

Vos prieš mėnesį bu
vo ' "pakrikštyta" prof. 
dr. J. Stuko knyga "Awa- 
kening Lithuania", trum
pa, anglų kalboje, Lietu 
vos istorija. Ir štai š.m. 
kovo 19 d. Viliaus ir Al
donos Pitkunigių bute, 
dalyvaujant muzikams, 
spaudos atstovams ir 
dainų mylėtojų būreliui, 
buvo patiekta nauja lie
tuviška plokštelė "Ži
buoklės". Šią plokštelę 
įdainavo neperseniau
siai suorganizuotas Liu
do Stuko sekstetas. Sek
stete dainuoja: Florence 
Shirm, Edna Mack, Aldo
na Pitkunigis, OnaSkur- 
vydas, Bronė Venckus ir 
Loretta Stukas. Plokš
telė ne tik savo pasiro
dymu, bet ir užmoju. Tai 
pirmoji plokštelė, ku
rios dauguma dainų ne
girdėtos, seksteto vado
vo ir kitų muzikų naujai 
harmonizuotos, be to 
plokštelėje viena daina 
versta iš latvių ir viena 
iš anglų kalbos, abi la
bai populiarios.

Plokštelė, kaip šio 
seksteto pirmagimė, ge
rai pavykusi ir maloni pa
siklausyti. Pasirodo, 
kad New Jersey lietuvių 
tarpe kyla nauja gan ša
kota meninė asmeny
bė — tai Liudas Stukas. 
Jis ir solistas, ir pianis
tas ir dirigentas ir kom
pozitorius. Gaila, kad to
kiom kylančiom asme
nybėm neturim užnuga
rio paremti, o nėremiant 
jie dažnai priversti iš
plaukti į svetimus van
denis.

Pavieniai lietuviai,pa
remkime naujai kylan
čias meno jėgas, pirki
me jų išleidžiamas plokš
teles, jų klausydami pa
jusime lietuviškos dai
nos grožį ir įgalinsim me 
nininkus daugiau atsidė
ti lietuviškai kūrybai. Ši 
plokštelė yra puiki pava
sarinė dovana.

Plokštelę galima gau
ti pas Seksteto vadovą 
Liudą Stuką, 1264 White 

Hillside, N.J. ir pas

visas "Žibuoklių" solis
tes.

P. Puronas

• ”Į Laisvę" politikos 
žurnalo naujas numeris pa
sirodo spaudos rinkoje šio
mis dienomis. "Į Laisvę" 
žurnalas išeis ateityje tris 
kartus metuose; jį leidžia 
Lietuvių Fronto Bičiulių 
Vyriausioji Taryba, šiame 
numeryje pasisakoma ak
tualiomis Lietuvos ir lietu
vių politinėmis temomis; 
duodama plati apžvalga 
apie laisvųjų lietuvių pa
stangas, darbus ir žygius 
kovoje dėl Lietuvos laisvės. 
”Į Laisvę" žurnalo nauja
me numeryje rašo: dr. A. 
Damušis, kun. K. Pugevi- 
čius, dr. P. Pamataitis, J. 
Gliaudą, J. Kojelis ir kt. 
Kitas ”Į Laisvę" žurnalo 
numeris išeis birželio mė
nesį. žurnalą redaguoja 
Leonardas Valiukas. Visais 
"Į Laisvę" reikalais rašyti: 
"Į Laisvę", Post Office Box 
77048, Los Angeles, Cali- 
fornia 90007. Prenumerata 
(JAV-se ir Kanadoje) $5.00 
metams; kituose kraštuose 
— $3.00 metams; atskiro 
numerio kaina — $2.00. 
P r e n u m e ratos mokestis 
siųstinas žurnalo adminis
tratoriui: Mr. Aleksas Kul
nys, 1510 East Merced Ave
nue, West Covina, Califor- 
nia 91790.

♦ CHICAGOS LIETUVIŲ IS
TORIJA (1869-1959), 1967 m. iš
leido Am. Liet. Istorijos Drau
gija. Autorius Aleksas Ambro
se. 664 psl., kaina 10 dol.

Knyga gausiai iliustruota. Iš 
patiektos naudojimui vartotos 
medžiagos sąrašo atrodo, kad let 
dinys yra daugiau kronikinio 
veiklos pobūdžio ir tik gal ke
liais faktais gali turėti istorinės 
reikšmės.

S C H O O L S

SACRED HEART
ANDOVER, MASS.

Resident school for boys in 
GRADES 4—8

Conducted by Brothers of 
The Sacred Heart-.

Modern Fireproof Building 
—Large Campus.

(28-42)

Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 
metų pavasariui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai 
praktiški, ųž žemą kainą ir į juos yra įtraukta viskas, kas 
labiausiai reikalinga Jūsų artimiesiems.

Žinoma, taip pat, kiekvienas siuntėjas gali sudaryti 
dovanų siuntinį savo nuožiūra pasinaudodamas mūsų kai
noraščiu.
MOTERIŠKAS (1967).

Nailoninis su diržu itališkas lietpaltis, 3 yd. vilnonės 
angliškos kostiumui medžiagos, 4 yds. puikios suknelei 
medžiagos, 1 komplektas nailoninių apatinių rūbų, 2 p. 
geriausios rūšies nailoninių kojinių, 1 šilkinė gėlėta ska
relė, 1 nailoninė skarelė, 12 specialiai parinktų namų dar
bui adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trumpom ranko
vėm megstukas.

Kainuoja $75.00.
VYRIŠKAS (1967).

Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis 3% 
yds. angliškos vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai 
vyr. maškiniai, 1 terylyno kaklaraištis, 1 komplektas apa
tinių rūbų, 2 p. nailoninių arba vilnonių kojinių, 12 įvai
raus dydžio adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 3 jardai vil
nonės paltui medžiagos.

Kainuoja $75.00.
Jungtinis moteriškas 1967 ir vyriškas 1967 siun

tinys kainuoja $135.00.
Tebesiunčiame ir visus kitus mūsų anksčiau skelbtus 

siuntinius dar vis už tą pačią kainą.
Automobilius, dviračius, motociklus, siuvamąsias ma-< 

šinas, svaiginamus gėrimus, tabaką ir maistą (sov. gamy
bos), pristatome iš kooperatyvų Lietuvoje ir Sov. Sąjun
goje.
Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES LTD. (Z. JURAS)
421 Hackney Rd., London, E. 2., England.

Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garan
tuotas pristatymas.
Atstovai:
A. Kušinskis, 167 College St., Sudbury, Ont., Canada. 
L. Radzevičius, R. R. #2, Port Arthur, Ont., Canada.

191
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Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę 
pasirinkti kas jam patinka iš specialių krautuvių.

1

16 17

Naudojame ši kalendorių nuošimčių apskaičiavimui.
Balandžio mėn. atidarę taupymo sąskaitą ar ją papildę iki 10 die

nos — gaunate nuošimčius nuo 1 d.
Mes padedame jūsų pinigams augti saugiai ir su didžiausiu ban

kams nuošimčiu, 4 G j metus, apskaičiuojant ir išmokant kas pusmetį, 
sąskaitoms, išlaikytoms bent metų ketvirtį.

Taigi, davę 10 papildomų taupymui dienų, prašome naudotis — 
kiekvienoje iš 78 Cleveland Trusto įstaigų. Cleveland Crust

pederal Deposit Insurance Corporation Narys OHIO DIDŽIAUSIAS BANKAS
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• SLA 14 kuopos narių 
susirinkimas įvyks balan
džio 2 d. (sekmadienį), 12 
vai. Lietuvių salėje.

* HARLEM GLOBE- 
TROTTERS «— populia
riausi krepšininkai, at
vyksta į Clevelandą ir 
balandžio 2 d. (sekmadie
nį) 7 vai. vak pasirodys 
Arenoje, žaidžiant su 
New York Nationals.

Harlem Globetrotters 
nereikalingi pristatymo. 
Mėgstą jų sportinius 
pokštus, gali bilietus jau 
iš anksto įsigyti Arenos 
kasoje ar RICHMAN^ 
krautuvėje, 736 Euclid 
Avė.

Pertraukos metu įdo
mi ir įvairi cirko akro
batikos programa.

Miss LonI, pasirodanti su Ha r - 
lem Globetįrotters programa.

HELP WANTED MALĖ

/

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

DĖMESIO!

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

Cleveland, Ohio 
341-1700 

A Subsidiary of 
PNEUMO-DYNAMICS 

Corp.
MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

SUTAUPOS, ĮNEŠTOS IKI BALAN
DŽIO 10 D. IR PALIEKAMOS ME
TŲ KETVIRČIUI, DUODA NUOŠIM
ČIUS NUO BALANDŽIO 1 DIENOS. 
NUOŠIMČIAI APSKAIČIUOJAMI PUSMEČIAIS.

NATIONAL BANK
PILKO PATARNAVIMO BANKAS

FEDERALINĖS DEPOSITŲ DRAUDIMO BENDROVĖS NaRYS

♦

HORIZONTAL 
BOR1NG 
MILLS

BILIETAI JAU PARDUODAMI!

METROPOLITAN OPERA
APRIL 24-29 IN PUBLIC AUDITORIUM

Bal. 24, vak.: LA GIOCONDA
Bal. 25, vak.: MASKED BALL 
Bal. 26, vak.: LOHENGRIN 
Bal. 27, vak.: FLEDERMAUS

KAINOS: $2.50, $3.50, $4.50, $5.fco.
Bilietų yra visoms operoms .. . Kainos skirtingos įvairioms operoms.

KASOS: Broadview Savings & Loan įstaigoje, 299 Euclid — tel. 621-8897 
Atdaros 9:30 v. r. iki 5:30 v. p. p. Parduodami libretai 

Vartoti Knabę piano išimtinai.

Bal. 28, vak.: AIDA
Bal. 29, diena: LA TRAVIATA
Bal. 29, vak.: OTELLO

$6.50, $9, $11, $13, $13.50 (No Tax)

SUPERIOR
SAVINGS

tlMCt l«O«

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

AVĖ. 
AVĖ.

TURRET 
LATHES

GAF TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.

HOME .nd 
REMODELING 

LOANS
• • • • 

INSURED SAVINGS

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

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ!

OKUPANTAI TIĘSIA 
RANKAS Į MŪSŲ 

PRAKAITĄ
Dėl įvairių tarptautinių 

komplikacijų JAV nebenori 
šalto karo su sovietais ir 
žūtbūt ieško bendradarbia
vimo. Tai padrąsina sovie
tus atkakliau brautis ir į 
JAV lietuvių reikalus. So
vietinis kišimasis į mūsų 
tarpą reiškiasi įvairiais bū
dais: okupuotų lietuvių mi
gracija pas Amerikos lietu
vius, jų siunčiama literatū
ra, viliojimas lankyti Lie
tuvą ir pan.

Paskutiniu laiku sovietai 
tapo labai atkaklūs ir Ame
rikos teismuose, kur spren
džiamos palikimų bylos. 
Toms byloms vesti jie turi 
Maskvoje neva privatišką 
akvokatų centralę (sunku 
Amerikos teismui įrodyti, 
kad Lietuvoj negali būti ne 
tik laisvos advokatų tary
bos, bet neleidžiama veikti 
net rožančiaus brolijai). 
Maskvoj veikianti advoka
tų kolegija turi gana stip
rų JAV advokatų centrą 
New Yorke, o šis veda by
las visoj Amerikoj per sa
vo advokatų skyrius įvai
riose vietovėse, pvz., San 
Francisco, Chicagoj ir pan.

Mūsų mirusieji savo tei
sių apginti nebegali. Jų tes
tamentų reikalus mažai kas 
ir gina, todėl rusai dažnai 
pasiima gana dideles pini
gų sumas. Pinigus jie suge
ba pasidalinti. Didelė dalis 
atitenka JAV ir Maskvos 
advokatams, likusius paima 
sovietinė valdžia ir duoda 
tik 90 kapeikų už dolerį, 
kai praktiška dolerio vertė 
yra bent 5 rubliai.

Amerikos teismai priima 
sovietų pristatomus įpėdi
nių įgaliojimus ir daro iš
mokėjimus doleriais, nepai
sydami, kad už dolerius so
vietai perka ginklus Viet- 
namui ir kviečius Kubai, o 
įpėdiniams atmoka kapeiko
mis. Jei susidaro didesnė 
suma, tada įpėdinį atleidžia 
iš darbo ir moka jam iš pa
likimo „senatvės” pensiją 
(apie 30 rublių mėnesiui). 
Dirbti neleidžia.

Mūsų veiksniai nėra taip 
turtingi kaip sovietai, kad 
galėtų byloms lietuvių la
bui ginti pasamdyti stip
rius advokatus. Be labai 
gabaus advokato nėra ko ir 
pradėti, kai rusai samdo 
pačius geriausius, gudriau
sius.

Todėl visi lietuviai turi 
labai susirūpinti ir apgal
votai elgtis, kad jų paliki
mai giminėms į Lietuvą ne
patektų į okupantų rankas.

Balfo Reikalų Vedėjas

AUSTRALIJA

NETIKĖTA MIRTIS 
PAKIRTO KAZĮ 

LISAUSKĄ
Iš Australijos atėjo skau

di žinia: eismo nelaimėje 
žuvo Kazys Lisauskas, ki
lęs iš Dzūkijos.

Baigęs Karo Mokyklos 7- 
ąją laidą, tarnavo aviacijo
je. Išėjęs į atsargą, tarna
vo Utenos pasienio polici
jos bare rajono viršininku.

Organizuojant generolui 
Plechavičiui Vietinę Rink-

tinę, stojo ginti tėvynės. 
Deja, vokiečių sąmoningai 
buvo užvesti į karines len
kų partizanų pinkles. Dau
geliui draugų žuvus, Lisaus
kas skaudžiai išgyveno. Bet 
gi tragedija tuo dar nesi
baigė, karininkus suėmė ir 
uždarė Latvijoje į kacetą. 
šeimos ir tėvynės ilgesys 
įkūnijo neįgyvendin amus 
užmojus. Draugai atkalbi
nėjo, nurodė pavojus, nepa
klausė ir su kitu karininku 
pabėgo, bet labai nelaimin
gai, tuojau buvo suimti, čia 
prasidėjo baisus kankini
mas. Vokietijoje kacete va
landomis laukė mirties. Iš 
kaceto išėjo nepanašus į 
žmogų. Atsigavęs, tuojau 
išvyko į Angliją, o iš ten. 
giminių rūpesčiu į Austra
liją. Lietuviško darbo dir
voje buvo labai veiklus ir 
visa kas jam buvo pavesta 
gražiai atlikdavo.

1967 m. kovo mėn. 10 d. 
grįžęs iš darbo, išėjo apsi-. 
pirkti ir einant skersai gat
vę, automobilis mirtinai su
važinėjo. Palaidotas gimi
nių ir lietuvių gražiomis iš
kilmėmis kovo mėn. 14 d.

Lietuvoje liko dideliame 
nuliūdime: žmona, du jau 
šeimas sukūrę sūnūs, daug 
giminių ir draugų išsiblaš- 
kusių plačiame pasaulyje.

Ilsėkis svetimoje žemėje, 
mielas Kazimierai, nesulau
kęs pamatyti mylimos šei
mos ir taip išsiilgtos Lietu
vos,dėl kurios Tu kovojai ir 
kentėjai;

V. Tamošiūnas

f
JAKUBS & SON

JEI GALVOJATE PIRKTI NAUJĄ MASINĄ, BŪTINAI 
SUSTOKITE PAS:

PETRĄ MORKŪNĄ
ATSTOVAUJANTĮ

FRIEDMAN BUICK CO
12500 St Clair Avenue

Čia gausite malonų ir nuoširdų patarnavimą ir Jums duodama vartoti mašina, 
kada jūs paliksite savo patikrinimui; Dabar galite sutaupyti virš $800.00.

Pavyzdys:
1 967 BUICK —ELECTR A

STANDART EQUIPMENT
AUTOMATIC TRANSMISSION
P0WER STEERING
POWER BRAKES
ELECTRIC CLOCK
DELUXE WHEEL COVERS
CARPETING

2 2 5 2 D R.

Pilna kaina $4,497.00, galite pirkti už $3,697.00. Galite panašiai sutaupyti ant 
kitų modelių. Pasirinkti galite iš su viršum 300 įvairiausių mašinų.

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

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

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

ACCESS0R1ES
AM RADIO
WHITE WALL TIRES
REMOTE MIRROR 
CUSTOM VINYL TOP

851-2200

MAROUETTE PARK CHICAGO
2533 V. 71 St. Tel gr 6-2345-6

*

CICERO IILINOIS
1410 S. 50 Avė., Tel TO 3-2101!



DIRVA PAGERBTAS ANTANAS SAULAITIS

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LB VYRIAUSIOS 
TARYBOS RINKIMAI
LB Chicagos Apygardos 

Valdyba ragina visus Chi
cagos apygardoje gyvenan
čius lietuvius imtis akty
vios iniciatyvos išstatyti 
kandidatus į LB Vyriausios 
Tarybos rinkimus, kurie at
stovautų rinkėjų nuomonę 
ir interesus. Kandidatų pri
statymo laikas baigiasi š. 
m. balandžio mėn. 7 d. (paš
to antspauda). Kandidatai 
pristatomi pagal LB įsta
tuose nurodytas taisykles.

”10. Renkamasis LB Ta
rybos narių skaičius yra 37.

11. Būti renkamu į LB 
Tarybą turi teisę kiekvie
nas lietuvis, įtrauktas į 
apylinkės rinkikų sąrašą.

Pastaba: kandidatais ne
gali būti rinkimų komisijos 
nariai.

12. Kandidatų sąrašą rin
kiminės apygardos rinkimi
nei komisijai gali siūlyti ne 
mažiau kaip 10 rinkikų 
grupė. Atskiru sąrašu gali 
būti pasiūlyta ne daugiau

kaip 7 
kandidatai. Apygardoje pa
siūlytų renkamųjų kandi
datų skaičius turi būti ne 
mažiau 10.

13. Kandidatų sąraše:
a. nurodoma, kad tai 

kandidatų sąrašas JAV Lie
tuvių Bendruomenės V-sios 
Tarybos rinkimams;

b. įrašoma kandidato pa
vardė, vardas, amžius, pro
fesija ir adresas;

c. nurodoma apylinke, 
kurios rinkimų, sąraše kan
didatas yra įtrauktas;

d. pridedamas kandidato 
sutikimas būti renkamu;

e. nurodomi kandidatų 
siūlytojų vardai, pavardės 
ir adresai, paliudyti jų pa
čių parašais;

f. nurodomas sąrašo įga
liotinis sužinojimo reikalui.

14. Kandidatų sąrašai 
rinkiminių apygardų rinki
minėms komisijoms įteikia
mi ne vėliau kaip iki 1967 
m. balandžio mėn. 7 d. (paš
to antspaudo data). Tas 
patj asmuo kandidatu, te
gali būti siūlomas tik vie
name sąraše ir savo gyve
namo] rinkiminėj apygar
doj”.

Lietuviai, atlikime savo 
lietuvišką, bendruomenišką 
pareigą.

LB Chicagos 
Apygardos Valdyba

(Sk.)

• Jonas Jasaitis, JAV LB 
CV pirmininkas ir Vaclovas 
Kleiza, CV narys jaunimo 
reikalams, kovo mėn. 18 d. 
su paskaitomis dalyvavę 
New Yorke įvykusiame Ry
tinio pakraščio LB darbuo
tojų sritiniame suvažiavi

Jurų Skautijos Bičiuliui

p. K. MARCINKEVIČIUI

ir jo šeimai, mylimam tėveliui Lietuvoje mirus, 

gilią užuojautą reiškia

L. J. S. Clevelando ”Klaipėdos” 
Jūrų Skautų Junginys

Mylimam tėveliui Lietuvoje mirus

K. MARCINKEVIČIUI

ir’jo šeimai reiškiame gilią užuojautą

Antanina, Pranas Petraičiai 
Juozas Kaklauskas

me. Kovo 19 d., grįždami iš 
New Yorko sustojo Cleve
lande, atsilankė į Clevelan
do I-sios ir Il-sios apylinkių 
susirinkimus ir turėjo pasi
tarimus su PLB valdybos 
atstovais Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės II-jo seimo 
reikalais.

• Dalia TallatKelpšaitė 
Pietų Amerikos lietuvių 
kongrese atstovavo JAV LB 
Centro Valdybą. Kovo 13 d. 
CV posėdyje D. Tallat-Kelp- 
šaitė išsamiai pranešė apie 
Pietų Amerikos valstybėse 
gyvenančių lietuvių tautinę 
veiklą ir iškėlė gražių min
čių artimesnių ryšių su P. 
Amerikos lietuviais palai
kymo reikalu.

• JAV LB Tarybai rinkti 
rinkiminių apygardų komi
sijos pageidauja, kad kan
didatų sąrašai jų išstatyto- 
jų būtų kiek galima anks
čiau, nelaukiant paskutinės 
dienos, įteikti apygardų rin
kiminėms komisijoms. Tai 
žymiai lengvins komisijų 
darbą. Apylinkių valdybos 
prašomos laiku sudaryti 
rinkimų komisijas apylin
kėse.

Vietovėse, kuriose nevei
kia organizuotos LB apy
linkės, rinkimų komisijas 
gali sudaryti vietoje vei
kiančios lietuvių organiza
cijos susitarę su LB Centro 
Valdyba. CV adresas: Jo
nas Jasaitis, 7252 So. Whip- 
ple St., Chicago, III. 60629. 
Tel. HE 4-2165.

• Lietuvių Tautinių šo
kių Institutas intensyviai 
ruošia JAV ir Kanados lie
tuvių III-sios tautinių šokių 
šventės repertuarą. Į reper
tuarą įtraukti šokiai, kurie 
bus išpildyti palydint cho
rams.

New Jersey Lietuvių 
Tarybos draugijų atstovų 
suvažiavimas įvyks gegu
žes 21 d., 4 vai; p. p., 1967 
m. šv. Jurgio parapijos ma
žojoje salėje, 180 New York 
Avė., Newark, N; J. Drau
gijos prašomos atsiųsti at
stovus.

• Dr. Eugene ir Ina Skar- 
dvtė-Kozel kovo 28 d. susi
laukė pirmagimės dukters 
Rimos, Eugeniios.

Dr. E. ir I. Kozel’iai nuo 
praeitų metų rudens gyve
na Washingtone.

R LB Chicagos Apygar
dos valdyba kovo 21 d. po
sėdyje, kuris įvyko St. 
Šiaučiūno bute, persitvarkė 
sekančiai: iki šiol buv. pir
mininkui St. Šiaučiūnui, 
jam toliau sergant, atsisa
kius iš pirmininko pareigų, 
slaptu balsavimu buvo iš
rinktas pirm. Steponas In- 
gaunis, o vicepirm. sutiko

Vyr. skautininko Antano Saulaičio 60 metų amžiaus pagerbime da
lyvavo gausus būrys bičiulių. Nuotraukoje prie garbės stalo sėdi iš 
kairės: D. Venclauskaitė, kun. A. Saulaitis, O. Saulaitienė, sukaktu
vininkas Antanas Saulaitis, Sesuo J. Saulaitytė, kun. S. Yla, P. Sta- 
nelis, kun. J. Martinkus, prof. J. Končius, L. Milukienė, A. Bobelis, 
kalba P. Jurgėla.

Kovo mėn.. 12 d. buvo 
pagerbtas visuomenės 
veikėjas ir Lietuvių Skau
tų Sąjungos pirmininkas 
Antanas Saulaitis, jo 60 
m. amžiaus ir 45 m. vi
suomeninės veiklos pro
ga.

Susirinko apie 150 įvai
rių organizacijų atstovų, 
skautų'vadovų ir bičiulių 
suvažiavusių ne tik iš vi
sos Naujosios Anglijos, 
bet ir iš tolimo Clevelan
do bei kitų vietovių.

Už garbės stalo be su
kaktuvininko, jo žmonos 
Onos, dukters seselės
M. Jurgitos ir sūnaus An 
tano jr. S. J., matė
si skautų įkūrėjas Pet
ras Jurgėla su ponia, 
kun. S. Yla, prof. I. Kon
čius, kun. J. Martinkus,
L. Čepienė, O. Šenber- 
gienė, L. Milukienė, D. 
Venclauskaitė, A. Bobe
lis, P. Stanelis, J. Sta- 
rėnas ir kt.

Pobūvį atidarė susirin- 
kusius pasveikinęs ren- 

pasilikti St. Šiaučiūnas. Ki
ti vald. nariai bus tokiose 
pareigose: A. Gintneris — 
spaudos ir informacijos ve
dėjas, J. švedas — iždinin
kas, B. Vindašienė — kult, 
reik, ir sekretorė, J. Vaičiū
nas — organizacinių reik, 
vedėjas, St. Liepas — jau
nimo reik, vedėjas, K. Avi
žienis — vicepirm. viešie
siems reikalams ir D. šu- 
kelis — švietimo reik, va
dovas.

• LB Chicagos Apygar
dos valdyba kviečia balan
džio 2 d. mokyklų direkto
rius, vedėjus, moksleivių 
pavasario šventės repertu
aro komisijų narius ir dai
nų bei tautinių šokių mo
kytojus, dalyvauti Jaunimo 
Centre. Pasitarimo pradžia 
3 vai. p. pietų. Be to, pa
geidaujama, kad galėtų da
lyvauti LB Apylinkių val
dybų pirmininkai ir tėvų 
komitetų pirmininkai arba 
jų įgaliotiniai. .Bus svarsto
mi komisijų pranešimai, 
chorų dirigentų klausimas, 
šokių vadovių, šventės pro
gramos sudarymas, moks
leivių laisvalaikio bei ūkiš
kieji reikalai.

Brolių Dautartų kvartetas balandžio 1 d. išpildys meninę pro
gramą Detroite Lietuvių Namuose Balfo 76 skyriaus ruošiama-., 
me parengime. Programoj taip pat dalyvaus tautinių šokių gru
pė šilainė ir Atžalyno orkestras. Pradžia 7:30 v.v.

gimo komisijos vardu A. 
Matonis. Maldą sukalbė
jo kun. S. Yla. Svečiams 
kiek pasistiprinus, pro
gramos vedėjas P. Mo
lis pakvietė rašytoją A, 
Venclauską apibūdinti ju
biliato asmenį ir darbus , 
Po to sugiedota "Ilgiau
sių Metų"... Įvykiui pri' 
siminti, susirinkusiųjų 
vardu V. Matulevičiūtė 
įteikė dovanėlę,

Kalbą pasakė ir Pet
ras Jurgėla, prisiminęs 
daug reikšmingų įvykių 
iš Antano jaunystės ir 
vėlesnės skautiškos veik
los.

Toliau sekė virtinė 
sveikinimų, kurių tarpe 
buvo įteikta keli adresai 
ir dovanėlės. Kalbėjo mo-. 
tina Augusta, prof. I. Kon
čius, kun. S. Yla, kun. J. 
Martinkus, O. Šenbergie- 
nė, L. Čepienė, L. Mi
lukienė, D. Venclauskai
tė, A. Bobelis, J. Starė- 
nas, K. Šimėnas, K. Ma- 
rijošienė, I. Ruseckienė,
I. Nenortienė, L. Siemaš- 
ka, C. Kiliulis, J. Stašai
tis, M. Subatis, R. Pa
kalnis ir kt.

Buvo perskaitytos iš
traukos iš raštu bei te
legramomis gautų svei
kinimų. Jų tarpe Liet. 
Diplomatijos Šefo, Skau
čių Seserijos, Skautų 
Brolijos, Akademinio 
Skautų Sąjūdžio, Liet. Jū
rų Skautijos, PLB Val
dybos, Tautinės Sąjun
gos, Balfo, ALT, Akad. 
Skautų Sąj. Filisterių 
Skyriaus, ASS Clevelan
do skyriaus, ASS Det
roito skyriaus ir kitų 
skyrių: prof. J. Kuprio- 
nio, komp. A. Aleksio, 
kun. Kubiliaus, Ks. Ži
linskienės, dr. V. Čepo, 
Nemicko ir daugelio ki
tų draugų ir pažįstamų.

Jubiliato dukrelė pa
skaitė savo poezijos, o 
sūnus šį tą papasakojo iš 
tėvelio praeities. Nuošir
džiai jautrų žodį tarė Ona 
Saulaitienė ir pabaigoje 
žodį tarė pats Jubiliatas,

Pobūvį užbaigė visą 
programą gražiai ve
dęs P. Molis, padėkojęs 
visiems padėjusiems po-

AMERIKOS LIET. TAUTINĖS S-GOS 
LOS ANGELES SKYRIAUS 

PIRMASIS PAVASARINIS 
BALIUS-VAKARAS 
įvyks 1967 m. balandžio 8 d., 8 vai. vak.

Lietuvių Tautinių Namų salėje, 
3356 Glendale Blvd., Los Angeles, Calif.

Programoje trumpa meninė dalis ir šokiai. Gros 
geras orkestras.

Maloniai kviečiami Los Angeles ir jos apylinkių 
lietuviai baliuje dalyvauti.

A. L. T. S-gos Los Angeles Skyrius

ĮDOMI BR. RAILOS PASKAITA
ALTS-gos Los Ange

les skyriaus ruoštoji ko
vo 11 d. žurnalisto Bro
nio Railos paskaita — 
Keliai į Lietuvą: per 
Maskvą, ar per kovą, pa
sisekė labai gerai.

Paskaita, kurios pasi
klausyti susirinko virš 
100, užtruko daugiau ne
gu valandą, gi pasikal
bėjimai, paklausimai bei 
diskusijos kitą valandą. 
Bronys Raila savo pas
kaitoje neiškėlė kontra- 
versinių klausimų,kurie 
būtų sukėlę didesnių 
nuomonių skirtumų. Vis
kas vyko nuoširdžioje, 

būvį techniškai suruoš
ti.

Rengimo komisiją su
darė V. Matulevičiūtė, 
Al. Matonis ir P. Molis. 
Tai buvo tikrai gerai pa
ruošta ir įspūdingai pra
vesta popietė.

(d)

TORONTO

• KLB Toronto apylinkės 
Tarybos posėdis sukviestas 
kovo 24 d. šv. Jono Kr. pa
rapijos patalpose. Susirin
kusieji išklausę vadovau
jančių asmenų pranešimų 
ir aptarę visą eilę kitų atei
ties veiklą liečiančių klausi
mų išsirinko naują valdy
bą, į kurią įėjo: D. Augai- 
tytė, kun. P. Ažubalis, G. 
Balčiūnas, B. Saplys, J. R. 
Simanavičius, L. švėgždai- 
tė ir S. Vaštokas.

• "Tėvynės prisiminimai” 
radijo valandėlės koncertas 
yra rengiamas balandžio 9 
d., 5 vai. p. p. Bloor Col- 
legiate auditorijoj. Progra
mą išpildys New Yorko vy
rų oktetas, vadovaujamas 
muziko A. Mrozinsko.

PARYŽIUS

• Paryžiaus lietuvių tau
tinių šokių grupė balandžio 
16 d. dalyvaus tarptautinia
me folkloro festivalyje Pa
ryžiaus universitete.

• R. Bačkis su šeima nuo 
vasario mėnesio apsigyveno 
Le Vesinet prie Paryžiaus. 
Išbuvęs 3 metus Madride 
tarptautinės "Unilever” ben
drovės atstovu, paskirtas 
”Sav. Lever” b-vės pirmi
ninko pavaduotoju Pary
žiuje.

• N. Masiulis, užbaigęs 
Saumur ”Ecole de Cavale- 
rie” ir išlaikęs konkursinius 
egzaminus, nuo 1966 m. 
spalio mėn. paskirtas kari
nei tarnybai jaun. leitenan
to laipsniu į Morhange (8-e 
regiment de Dragons). Jo 
viršininkai pakvietė jį skai
tyti paskaitą apie Lietuvą 
vietiniams kariams.

• L. Aleknaitė-Labanot 
mirė 1966 m. gruodžio 10 
d. Velionė gimė 1909 m. 
gruodžio 9 d. Sedoje. Pa
skutiniu laiku gyveno Pont- 
chana s/Breda.

kultūringoje nuotaikoje 
svarstant paskaitoje iš
keltus klausimus; be to 
ir pats prelegentas pra
dėdamas paskaitą pabrė - 
žė, kad kalbąs tik savo 
vardu, neatstovaudamas 
jokios organizacijos.

Trumpą koncertinę da
lį atliko Raimonda Apei- 
kytė, paskambinant Ra- 
chmaninovo koncertą 
Nr. 2 su giliu įsijauti
mu ir nuostabia techni
ka.

Pobūviui labai suma
niai vadovavo skyriaus 
pirmininkas Alfa Latvė- 
nas.

LONG BEACH

LIETUVIŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Long Beach Lietuvių Klu
bo metinis susirinkimas 
įvyko kovo mėn. 11 d. Klu
bo pirm. Bronius Morkis 
atidarė susirinkimą ir pa
dėkojo buv. valdybos na
riams už gerą pareigų atli
kimą, pristatė naujos klu
bo valdybos narius: vice
pirm. Juozą Matijošaitį, 
sekr. Povilą Petraitį, ižd. 
Vincą Archį ir finansų se
kretorę Oną Mekišienę. P. 
Petraitis perskaitė Vasario 
16 minėjimo, apyskaitą. Pa
sidžiaugęs, kad minėjimas 
praėjo su pasisekimu, pa
dėkojo šeimininkėms už ge
rai paruoštą maistą, gražų 
patarnavimą ir gražų sa
lės papuošimą, meninę pro
gramą išpildžiusiems ir vi
siems kuo nors prisidėju- 
siems minėjime. Klubo na
rė M. Aftukienė pranešė 
kad Vasario 16-to minėji
me Lietuvos vadavimui au
kų surinkta $145.50.

Nutarta minėti motinos 
dieną. Minėjimas bus su 
menine programa. Kalbą 
pasakys klubo narys Ado
mas Biekša. (dm)

AR TAŠKENT1ECIAI 
IŠVYKS Iš LIETUVOS?

Taškente dirbantieji iš 
Lietuvos nusiųstieji staty
bininkai gavo palaikyti rau
doną vėliavą (pereinamą). 
Jie pirmieji iš kelių dešim
čių statybininkų grupių pa
statė namą.

Kovo 14 d. TIESA papa
sakojo, kad buvo parvažia
vęs apsilankyti ten dirban
čiųjų lietuvių statybininkų 
vyriausias inžinierius Jonas 
Jurgelionis, kuris sakęs, 
kad . balandžio mėnesį jie 
ten baigsią dar vieną namą, 
paskui dar du namus ir 
vaikų darželį. Tuos darbus 
jie baigsią liepos mėnesį ir 
tada grįšią namo. Išsiųsti 
jie buvo pernai liepos mė
nesį. Dabar kyla klausimas, 
ar tie keli šimtai šeimų, ta
da atgabentų iš Taškento 
Lietuvon ir rūpestingai ap
gyvendintų, irgi tuo metu 
grįš namo? (E)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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