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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NESEKMES PRIEŽASTYS
NEPAISANT PRANAŠUMO, AMERIKIEČIAI 
VIS DAR NEPAJĖGIA PAKLUPDYTI ŠIAURI
NIO VIETNAMO. — TO KEISTO REIŠKINIO 
ŠAKNYS SLYPI TAME, KAD KARAS IKI ŠIOL 
VEDAMAS PAGAL PRIEŠO NUSTATYTAS TAI

SYKLES.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Žinios apie pagyvėju
sius karo veiksmus Viet
name ryškiai rodo, kad 
priešo apginklavimas ir 
ir net moralė yra paly
ginti labai geri. Tai lyg 
liudija, kad ligšiolinės 
daug skaitlingesnės ir ne
palyginamai geriau ap
ginkluotos amerikiečių 
kariuomenės pastangos 
nebuvo visai sėkmingos. 
Tiesa, visi didesni mū
šiai iki šiol buvo laimė
ti, tačiau tai dar nesako, 
kad bus laimėtas ir vi
sas karas. Pagal paties 
gen. Westmoreland duo
menis, priešo skaičius 
pietiniame Vietname, ku 
ris 1966 metų pradžioje 
buvo 230.000, iki metų 
pabaigos paaugo iki 280. 
000, nepaisant to, kad 
priešas kas mėnesį ne
tenka apie 13.000 užmuš
tais, sužeistais ir per
bėgėliais.

Tiesa, partizaninis ka
ras, kuriame sunku iš
skirti draugą nuo priešo, 
reikalauja maždaug 12 
prieš 1 karių santykio jr 
tokiu būdu nėra stebėti
na, kad partizaninis vei
kimas dar nėraužgniauž ■ 
tas. Net tokiuose Philli- 
pinuose dabar dar pri- 
skaitoma keli, jei ne ke
liolika .tūkstančių komu
nistinių partizanų. Ir tai

IŠ VISO PASAULIO

* PREZIDENTAS CHARLES 
de GAULLE dar kartą užveta- 
vo Britanijos įsijungimą į Eu
ropos Bendrąją Rinką. Spau
dos konferencijai suteiktame il
gesniame pranešime jis išdėstė 
D. Britanijos "specialią padėtį" 
ir "specialius ryšius" su JAV 
ir kitomis užjūrio valstybėmis, 
kurie reikalaują didelės britų 
ekonominės "transformacijos", 
kad jie galėtų prisiderinti prie 
esamų reikalavimų. Savo kalbo
je jis nerado nei vieno teigia
mo bruožo, pateisinančio britų 
įstojimą.

* NEGRŲ VADAS Dr. Martin 
Luther King, jr. šią savaitę lan
kėsi Clevelande ir su United 
Pastors Assoc. sutarė priskirti 
Clevelandą prie tų miestų, ku
riuose nuo birželio 1 d. būsian
ti pradėta įvairi integracijos ak
cija. Tos akcijos tarpe yra ir 
"darbas apgyvendinimo srityje" 
(open housing). Kitų tokios ak
cijos taikiniais parinktų miestų 
tarpe yra Chicaga, Louisvilleir 
Grenada.

* ALGŲ PAKĖLIMO katali
kų kunigams parei'kalavoCleve- 
lando diocezijos taryba. Diecezi
joje yra virš 900 kunigų įvairiau, 
siose pareigose. Iki šiol klebo- 
nau gaudavo 150 dol. į mėnesį, o 
asistentai po 100 dol. Taryba re
komendavo arkivyskupui Cl. G. 
Issenmanui, kad kunigų algos bū
tų pakeltos iki 225 dol. mėne
siui ištarnavusiems 5 metus ir 
Lt.

* D, pRITANUOS vyriausybė 
įteikė protesto notą R. Kinijos 
vyriausybei ryšium su demons
trantų padarytais nuostoliais am ■ 
basadoje Pekine.

Demonstruota buvo ryšium su 
komunistų riaušėmis britų ko
lonijoje Hong Konge. 

po 20 metų kovos! To
kiu būdu paskiri parti
zanų teroro veiksmai bū- 
tų, galima sakyti, visai 
natūralūs reiškiniai,. 
Kas stebina, yra šiauri
nio Vietnamo pastangos 
ir toliau siųsti į pietinį 
Vietnamą didesnius ka
riuomenės junginius ir 
jų noras stoti į kovą su 
geriau apginkluotais 
amerikiečiais.

Chesly Manly, Chica- 
Tribune korespon- 

kelis sykius lan- 
Vietname, visai 
teigia, kad JAV 
šio karo dėl sau 

go 
dentas, 
kęsis 
atvirai 
nelaimi
pačių užsidėtų karo ve
dimo taisyklių. Visų pir
ma JAV pareiškė ir vis 
iškilmingai kartoja, kad 
jos nenorinčios nugalėti 
šiaurinio Vietnamo ar pa
keisti jo komunistinio re
žimo. Tiesa, jis bombar
duojamas, bet tik labai 
ribotu mastu. Pavyz
džiui, šiaurinio Vietna
mo aerodromai, iš kur 
pakyla Mig’ai pasitikti 
amerikiečių lėktuvų, bu
vo pradėti bombarduoti 
visai neseniai ir tai dar 
ne visi, pagal teoriją, 
kad jie amerikiečiams vi
sai nekliudo, nes... 
Mig’ai neskrenda įpieti- 
nį Vietnamą. Taippatiki 
šiol visai nebuvo užblo
kuotas Haiphongo uostas 
bei bombarduoti kiti prie
šo gyvybiniai taikiniai, 
kaip hydroelektros sto
tys, kurių pylimų išgrio- 
vimas atneštų katastrofi
nių pasėkų.

Karių nuomone, jei 
anksčiau nurodytų prie
monių būtų griebtasi, ka
rą su šiauriniu Vietnamu 
būtų labai lengva laimė
ti. Iš kitos pusės, tos 
priemonės galėtų priar
tinti totalinį karą su ko
munistinėm galybėm — 
raudonąja Kinija ir So
vietų Sąjunga, kurias sie
janti bendro apsigynimo 
sutartis nėra atšaukta, 
nepaisant visų ideologi
nių skirtumų.
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Tokiu būdu išeina, kad 
karo negalima laimėti da
bartinėmis priemonė
mis, o tolimesnis karo iš
plėtimas galėtų privesti 
prie trečiojo pasaulinio 
karo0 Anot Jungtinių Tau
tų gen. sekretoriaus U 
Thant, šio karo pirminė 
stadija faktinai jau ir yra 
prasidėjusi. Gal yra dar 
trečia išeitis? Tokia bū
tų palikimas šiaurinio 
Vietnamo ramybėje, sie
kiant ginti pastovią li
niją, kad ir dabartinę taip 
vadinamą neutralią zoną, 
nuo priešo antpuolių. Ta 
zona pati nėra labai ilga, 
tačiau reikia atsiminti, 
kad priešo tiekimas ir 
infiltracija iki šiol ėjo 
ne tiek per jątkiek aplin
kiniais keliais per La
osą ir Cambodiją. Tokiu 
būdu apsigynimo linija 
turėtų nusitęsti tiesiog 
į Vakarus iki Mekongo 
upės ir pasiektų apie 160 
mylių ilgio. Jos apgyni
mas reikalautų mažiau
siai 160.000 karių ir, 
svarbiausia, ji vistiek ne
uždarytų visų plyšių, per 
kuriuos komunistai 
skverbiasi į pietinį Viet
namą, pvz. Cambodijos 
uosto Sinahoukville, į ku
rį plaukia Kinijos ir ki
tų komunistinių valsty
bių laivai su žmonėmis 
ir medžiaga. Tokiu būdu 
išlaidos išlaikyti tą lini
ją būtų didesnės negu,kad 
būtų iš jos naudos. Savo 
judrumo dėka, ameri
kiečiai visados gali vie
non vieton greičiau su
traukti 
menės 
priešo 
jei jis 
spės pasitraukti.

Dėl visa to, Maginot 
linijos koncepcija Viet
namo kare yra nepriim
tina ir nelieka nieko ki
to, kaip padidinti spau
dimą į šiaurinį Vietna
mą. Bet kita pusė, turė
dama daug geresnes są- 
lygas blefui, gąsdina, 
kad tai prives prie kinie
čių įsikišimo. Kinijos mi- 
nisteris pirmininkas Ču 
En-lai visai aiškiai pa
reiškė pas jį nusiųstam 
Chicago DailyNews bend
radarbiui Simon Maley, 
kad kiniečiai įsimaišys į 
tą karą, jei Hanoi to pa- 

(Nukelta į 2 psl.)

daugiau kariuo- 
ir kiek didesnį 
junginį sumušti, 
prieš tai nesu-
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Mao : — Laukan! Jai nėra rolės mūsų veikale!...

Veiksnių konferencijoje Clevelande susitikę Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ir Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės pirmininkai dr. J. Valiūnas ir J.J. Bachunas sutarė dėl tarpusavio glau
desnio bendradarbiavimo. V. Pliodžinsko nuotrauka

AUKSINIAI RŪPESČIAI IR BALTŲ
TARYBA LONDONE

Atsivertę vienintelio Va
karų Europos lietuvių laik
raščio Europos Lietuvio 
paskutinįjį puslapį, viršu
tiniame kairiajame kampe 
jau kelintą savaitę matysi
me riebiai atspaustą skiltį, 
užvardintą „Puslapio fon
das”. Rašant, tan fondan 
jau susikaupė daugiau kaip 
700 svarų, kuriuos sudėjo 
Britanijos lietuviai, o tai 
negausiai ir, su Amerika 
lyginant, tikrai neturtingai 
Britanijos lietuvių bendruo
menei iš tiesų gana stambi 
suma. Bet tas Puslapio fon
das vis dar tebeauga, ir šios 
salos lietuviai matomai jam 
rodo savo pritarimą, netgi 
entuziazmą.

To fondo mintį pagimdė 
pačios gyvenimo aplinky
bės, idėja, be abejo, buvo 
pasiskolinta iš anos garsio
sios lapkričio demonstraci
jos New Yorke, o iniciato
riais bei vykdytojais yra 
D. Britanijos Liet. S-gos 
valdyba.

Kosyginui viešint Londo
ne, o po jo lankymosi visu 
aštrumu iškilus Baltijos 
aukso reikalui, Britanijos 
lietuvių ir aplamai baltiečių 
veikėjams iškilo eilė skubių, 
svarbių ir neatidėliotinų 
politinių užduočių, kurių 
vykdymui reikėjo ne tik
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gabių žmonių, laiko ir ener
gijos, bet — kaip tokiais 
atvejais paprastai būna — 
ir lėšų. Londono ACENo 
posėdyje paaiškėjus, kad 
Pavergtųjų Europos Tautų 
Selinąs kaip toks jokių žy
gių ryšium su Kosygino vi
zitu nedarys, baltiečiai ry
žosi veikti savo jėgomis. 
Tada ir iškilo mintis pasau
linio garso ir įtakos turin
čiame The Times dienraš
tyje užsisakyti visą pusla
pį, jame iškeliant Baltijos 
valstybių padėtį ir ginant 
jų politines pozicijas. Pla
ną vykdant visiems baltie- 
čiams kartu, lietuviams 
tektų trečdalis visų išlaidų, 
o jos — kaip žinome — yra 
didelės.

Tuo metu kaip tik vyko 
DBLS metinis atstovų su
važiavimas, kuriame DMLS 
pirmininko Juozo Vilčinsko 
iniciatyva ir buvo pradėtas 
tas Puslapio fondas. Lietu
viai savo dalį jau seniai tu
ri sukaupę, bet, atrodo, kad 
labai negausūs Britanijos 
estai nesijaučia pajėgsią 
savo dalies atlikti, o ir lat
viai pradėjo abejoti, ar di
džiulės išlaidos pateisina
mos galimais tokios akcijos 
rezultatais. Lietuviai, gi, 
nėra linkę sustoti pusiauke
lėje ir DBLS valdyba fondo 
lėšų kaupimą užsispyrusi 
tęsia. Reikalui esant, lietu
viai yra pasiryžę tokią ak
ciją ir vieni, be kitų baltie- 
čių, pravesti.

Spontaniškai gimęs Pus
lapio fondo pavadinimas, 
galbūt, yra per siauras api
brėžimas, nes patirtis paro
dė, kad gyvenimo įvykiai 
dažnai pareikalauja lietuvių 
staigaus ir greito reagavi
mo, kuriam neišvengiamai 
tenka paskirti ir tam tikrų 
lėšų. Todėl puslapio fondo 
sumos laikytinos politinės 
kovos iždu aplamai, bet nuo 
to puslapio, aišku, taip pat 
nėra atsisakyta, nors lietu
viams eventualiai veikiant 
vieniems, gali tekti pasiten
kinti tik puse puslapio.

Kitaip sakant, tas Pusla
pio fondas yra iš anksto 
kaupiama amunicija politi
nei kovai, prie ko dar, žino
ma, reikia pridėti ruošia
mieji tekstai skelbimui, ga
limiems memorandumams 

išmokėti 500,000
svarų

ir pan. To užkulisinio, 
kruopštaus kabinetinio dar
bo, kuris visą laiką yra at
liekamas, iš tiesų yra aps
tu.

Apgalvotos ir veiksmin
gos akcijos laikas, beje, ar
tėja, nes britų parlamente 
greitai gali būti sprendžia
mas Baltijos aukso ir kitų 
aktyvų nusavinimo klausi
mas. Gegužės 8 d. londoniš- 
kis Daily Telegraph paskel
bė :

”1940 metais Rusijos 
prisijungtų kraštų Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos veikė
jai egzilėje Wilsonui pro
testavo dėl D. Britanijos 
ketinimo Rusijai išmokėti 
tam tikras sumas iš Balti
jos valstybių aukso, padėto 
Bank of England.

„Anglų - rusų finansinių 
ieškinių išlyginimo susita
rimu, padaryto vasario mė
nesį Kosyginui lankantis 
Londone, D. Britanija pa
žadėjo 
svarų iš 5.75 mil. 
vertės Baltijos valstybių 
aukso, padėto Londone.

„Egzilai paruošė pareiš
kimą, kuris bus išsiuntinė
tas parlamento nariams. Ja
me nurodoma, kad Britani
jai esant priverstai tą auk
są panaudoti, vyriausybė 
turinti pareikšti, kad tai 
esanti paskola iš Baltijos 
valstybių, kuri turėsianti 
būti grąžinta ’kai jos at
gaus savo, valstybinį suve
renumą’ ”.

Minimą pareiškimą ruo
šia Baltų Taryba, tam rei
kalui skirdama labai akylų 
dėmesį, jo suformulavimui, 
argumentacijai ir juridiš
kam apdorojimui pasikvie
tusią tos srities žinovų tei
sininkų.

ACĘNui, matyt, savo fi
nansinių rėmėjų įtakoje, 
berodant vis mažesnį bud
rumą ir politinį užsianga
žavimą, Baltų Taryba Bri
tanijoje liko pagrindinis 
tarptautinis politinis veiks
nys, per kurį lietuviai turi 
galimybių efektyviai reikš
tis. Baltų Tarybos svoris 
ir reikšmė ateityje, matyt, 
tik augs.

Baltų Tarybą sudaro es
tų, latvių ir lietuvių sąjūn- 

(Nukelta į 2 psl.)
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PIETŲ AMERIKOS LIETUVIAI IR BALFAS
Balfo veikla yra vi

siems labai gerai žino
ma. Antram pasauliniam 
karui pasibaigus, dėka 
Balfo tremtiniai apsi
rengę ir pavalgę. Dėka 
Balfo pastangų nemaža 
tremtinių galėjo įsikurti 
kituose kraštuose. Liku-

Auksiniai 
rūpesčiai...

(Atkelta iš 1 psl.) 
gų D. Britanijoje pirminin
kai, o pati Taryba yra poli
tinis veiksnys. Pagal Tary
bos statutą, taip pat veikia 
ir Baltų Tarybos Komitetas, 
kurį sudaro po du atstovus 
iš kiekvienos tautybės, o 
jam pirmininkauja, kas me
tai rotacine tvarka pasikeis
dami, visų tautybių atsto
vai. šiuo metu BT Komite
tui pirmininkauja lietuvis 
Rimgaudas Kalibatas. Ko
mitetas yra vykdomasis vi
suomeninis organas, atlie
kantis baltiečiams bendrus 
viešuosius uždavinius, pa
vyzdžiui, birželinių minėji
mus, arba tradicinio Lon
dono baltiečių metinio ba
liaus ruošimą, kurio pelnas 
padeda finansuoti kitus BT 
uždavinius, nors didžiausias 
išlaidas turi padengti Tary
bą sudarančios baltiečių są
jungos.

Negausi, palyginti, ne
turtinga, intelektualinių ir 
politinių pajėgų apstu pasi
didžiuoti negalinti Britani
jos lietuvių visuomenė at
kakliai ir nepailstamai sten
giasi atlikti savo pareigas. 
Buvimas viename pasauli
nės politikos centrų Londo
ne įpareigoja, o tas įparei
gojimas praktiškai yra ne
šamas labai nedidelio ener
gingų veikėjų skaičiaus. 
Beveik keista, kad jie taip 
nedaug talkos tesusilaukia 
iš lietuviškosios išeivijos 
pajėgesniųjų centrų, o ir 
susilauktoji talka dažnai 
būna netikroviška, nepritai
kyta prie specifinių čio
nykščių sąlygų ...

— R. E. Maziliauskas

PAVASARINIAI IR 
VASARINIAI SIUNTINIAI 

1967 METAMS
Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 

metų pavasariui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai 
praktiški, už žemą kainą ir į juos yra Įtraukta viskas, kas 
labiausiai reikalinga Jūsų artimiesiems.

Žinoma, taip pat, kiekvienas siuntėjas gali sudaryti 
dovanų siuntini 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 naūoninių 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.

šieji Vokietijoje sene
liai, ligony s ar dėl kitų 
priežasčių negalėję emi
gruoti f buvo reikalingi 
šalpos ir jiems atėjo į 
pagalbą Balfas. Atrodė, 
kad tuo Balfo darbas ir 
baigsiSo Bet jis nesibai
gė.

Prieš kiek laiko pro 
geležinės uždangos sky
les pasirodė tremtinių iš
kankintos rankos, šauk
damos pagalbos. Pačioje 
pavergtoje Lietuvoje 
žmonės badavo, ligo
ninis reikėjo vaistų, šil
tų rūbų ir vėl reikėjo Bal
fui pradėti ir jais rūpin
tis.

Vasario 16 Gimnazijai 
reikėjo, reikia ir reikės 
Balfo pagalbos.

Atrodo, kad tik tuo ir 
turi dabar remtis Balfo 
veikla. Tačiau paskuti
niu laiku atsirado naujų 
skylių/ kur Balfo pagal
ba yra reikalinga, ir at
rodo, kad kas met Bal
fo reikalingųjų skaičius 
didės.

Ta Balfui naujoji sky
lė yra Pietų Amerika. 
Kaip žinome,visa Pietų 
Amerika yra vargo ir 
skurdo kraštas. Visos 
Pietų Amerikos valsty
bės šiandien yra šelpia
mos Jungtinių Amerikos 
Valstybių.

Dar Nepriklausomy
bės laikais nemaža mūsų 
tautiečių pateko Brazi
lijon. Didžioji dalis jų 
viską praradę, mūsų val
džios lėšomis grįžo į 
Lietuvą, kitais buvo pra

dėta rūpintis padedant įsi
kurti vietoje. Po II Pas. 
karo dalis tremtinių vėl 
pasišovė emigruoti į to
limus ir mažai žinomus 
Pietų Amerikos kraštus. 
Dalis jų šiaip taip įsikū
rė, ypač geri specialis
tai. Dauguma, kol dar 
tvirti ir sveiki, šiaip 
tai verčias.

Bet jau ir naujieji imi
grantai čia sensta, ligos

dažnėja. Socialinės glo
bos nei ligos nei senat- 

x vės atveju čia nėra. Ir 
iš šių kraštų į Balfąplau
kia prašymai pašalpos, 
ligos ir senatvės atveju. 
Jau ir Kolumbijoje yra 
Balfo šelpiamų senelių. 
Jau yra negalinčių išsi
versti ligonių. Laikui bė
gant jų atsiras ir dau
giau. Lietuvių čia ma- 
ža0 Visi, kas galėjo, 
emigravo į JAV. Vienas 
kitas likusių, kad ir ge
riau verčiasi, bet į var
gą patekusiam broliui pa
dėti negali, nes ir tie 
"gerai verčiantis" neša 
skolų ar kitų įsiparei
gojimų naštas.

Netiesą skelbia Ko
lumbiją vizituoją mūsų 
broliai amerikiečiai, 
kad čia lietuviai geriau 
kuriasi kaip Amerikoje, 
kad lankydamiesi Me- 
delline lietuvių "ūkiuo
se" buvę nustebę lietuvių 
geru įsikūrimu. Ponas 
Jurgėla, atvažiuok šian
dien į Medelliną — jau 
nerasi tų gražių ūkių, 
kuriuose lankeisi. Taip 
pat ir vyskupas Brizgys 
stebėjosi* gražiu lietu
vių įsikūrimu, apsivils. 
Tiesa, prieš kurį laiką 
Medelline turėjome gra
žių lietuviškų krautuvių, 
bet jos negalėjo išsilai
kyti ir užsidarė.

Medelline yra "Lietu
vių Namai" su dar ne
baigta koplyčia. Tai mi
lijoninės vertybės pa
statas. Bet kas jį stato? 
Ar Kolumbijos lietu
viai? Stato kun. Tamo
šiūnas. Į šį pastatą yra 
įdėti JAV lietuvių pini
gai ir nekuriu kolumbie- 
čių aukos. O vietos lie
tuviai į šįpastatą yra įdė
ję tik centus.

Kaip Chicagoje kun. 
Sugintas jau yra pra- 
vaikščiojęs tūkstančius 
Vasario 16 Gimnazijai, 
taip kun. Tamošiūnas 
nuo ryto iki vakaro 
vaikšto to pastato reika -
lais, dėdamas centą prie 
cento, kad užbaigti šį 
pasididžiavimo vertą lie
tuvišką centrą, kuris dar 
lietuviams negali tar
nauti ir nežinia kada tar
naus, nes ne tik kad 
trūksta dar daug centų, 
bet ir skolos spaudžia.

Tad ir šiame krašte, 
kaip minėjau, yra Balfo 
šelpiamų ir jų dar bus, 
ypač ligos ir senatvės 
atveju.

Negi galime leisti kad 
mūsų seneliai būtų pa
talpinti į kolumbiečių 
ubagynus, kad jie ten val
gytų supelėjusius ryžius 
ir būtų atskirti nuo savo 
tautiečių. Tokių atsiti
kimų jau buvo.

Panaši lietuvių padė
tis ir kituose Pietų Ame - 
rikos kraštuose, kur Bal
fo pagalba yra ir bus rei
kalinga.

Todėl ne tik Balfo va
dovybė turėtų Pietų Ame - 
rikos lietuvių padėtimi 
susirūpinti, bet ir Balfo 
geradariai Amerikoje, 
kurių mielaširdingumas 
padėti į vargą pateku
siam savo tautiečiui vi
sada buvo didelis, kad ir 
jie nepamirštų, kad jų au
kų laukia į ligą ir skur„ 
dą patekę Pietų Ameri
kos lietuviai.

Baigdamas noriu pa
minėti, kad jokia šalpa, 
ateinanti iš JAV ar tarp
tautinių organizacijų Pie
tų Amerikos kraštams, 
užsieniečių neliečia, tuo 
pačiu ir imigrantų lie
tuvių. Sakysime, Ken- 
nedy įsteigtas "Aliansa 
para ei Progreso",kuri 
meta milijonus dolerių, 
kad pagerinti kolumbie
čių gyvenimą, lietu
viams nėra prieinama. 
Taip pat mūsų neliečia 
nei "Kuerpo de Paz". 
(Taikos korpusas). Taip 
pat neliečia katalikiškoji 
"Care". Čia yra daug kr 
tų šalpos organizacijų, 
kaip vietinių, taip ir tarp
tautinių, bet jos visos rū
pinasi išimtinai vieti
niais.

K. Klastauskas

NESĖKMĖS 

PRIEŽASTYS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

prašytų arba Pekinas 
matytų, kad šiaurinis 
Vietnamas karą pralai
mi. Bet, ar jis galėjo ką 
nors kito pasakyti? Juk 
jeigu jis pareikštų, kad 
kiniečiai į tą konfliktą ne- 
sikiš, jis faktinai išduo
tų amerikiečių malonei 
savo sąjungininką, kurio 
oficialiai iki šiol dar ne
gynė!

Už tat tokio pareiški
mo negalima priimti už 
gryną pinigą, tačiau jis 
veikia Amerikos viešąją 
nuomonę, kurioje dabar 
jau pastebimas palinki
mas priešą galimai grei
čiau nugalėti. Už tai pa
sisako jau maždaug 28% 
visų paklaustųjų. Nėra 
jokio reikalo klausti Pe
kino ar Maskvos, ar jie 
atvirai į.kovą įsimaišys 
ar ne, nes tai priklauso 
nuo jų apskaičiavimo ar 
verta kovoti su Amerika 
ar ne. Jei jie nutars ’ne’ 
-- ir visi realūs apskai
čiavimai rodo, kad jie 
negali viešai kariauti, jie 
nė piršto nepajudins, kad 
išgelbėjus Hanoi. Bet jų 
žodžiai .daugiau gelbsti 
Hanojui negu ginklai. Ko - 
dėl netęsti to žaidimo?

HELP WANTED MALĖ

TOOLMAKERS - JOURNF.YMF.N 
All around -Wanted at onee 

Mušt be able to sėt up work from 
Prints with Closc Tolerances.

For Afternoon Shift
Steady work for qualified men. 

Phone Ed. Grant 313 — 536-0200 
8-4:30 daily 

NICHOLSON FILE CO.
An Equal Opportunity Employer 

(54-63)

NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

Bronys Raila — LAUMIŲ JUOSTA ........   $2.50
V. šlogieris — A. SMETONA — ŽMOGUS IR

VALSTYBININKAS ................................... $2.00
J. Audėnas — PASKUTINIS POSĖDIS ................... $4.00
VI. Ramojus — KRITUSIEJI Už LAISVĘ   .$2.50
Pr. Naujokaitis — ŽYDINČIOS DIENOS ................$3.50
J. Balys — LIETUVIŲ LIAUDIES

PASAULĖJAUTA .......-.....................-.......$3.00
B. Zabiela — KLAIDA ...................................  $3.00
Gintarė Banaitytė-Ivaškienė ,—

BALTASIS STUMBRAS ..............................$3.60
KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON ................... $3:00
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00 
ŠIRDIES PRIEPUOLIAI ..................................  $3.75

Be to, visa eilė kitų poezijos ir beletristikos knygų, 
Dirvoje galite įsigyti ar užsisakyti plokšteles: 
LIETUVIŲ TAUTINIAI ŠOKIAI —

Stereo — $5.00, Mono — $4.50 
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
B. Tamošiūnienė — SVAJONIŲ SŪKURY ................$6.00

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

DIRVA,
6907 Superior Avenue,
Cleveland, Ohio 44103

QT A \riUA\

M

ON BONUS SAVINGS
Unifi of $1,000.00 i

For 3 Yeari 
Dividende Paid 

Oųarterly 
or Compounded

ON INVESTMENTS 
Units of $100.00 
Dividtfnd Checke 
Mailtd Oųarterly

60650CICERO, IU1NOIS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių įmonė , registruota 

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

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2608 W. 69th St.. Chicago, III. 60629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St.. Chicago, III. 60629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St.. Chicago. III. 60608 — Tel. CA 5-1864

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

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

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

F

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 rųaistą (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.

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

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

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. St. Remy Imp. 3 Str.

Napoleon Brandy . .......................5th — $4.39
2. .Sunny Brook 80 propf wiskey ...5th — $3.39
3. Imported Scoth Wiskey  .........5th — $3.98
4. Imported French Cordials .......5th — $2.98
5. Liebfraumilch German Wine .... 5th — $0.98

6. Imported French Brendy........... 5th — $3.35
7. Ricadona Vermouth 30 oz^   Bot. — $1.29

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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ALT S-gos seimo 
išvakarėse

Birželio 3-4 dienomis Chicagoje, Sheraton 
Hotel, 505 North Michigan Avė., renkasi vie
nos iš didžiųjų bei pačių stipriausių organiza
cijų — Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
nariai bei bičiuliai — į jubiliejinį dešimtąjį 
Sąjungos Seimą. Tai bus ne eilinis įvykis or
ganizacijos gyvenime. Tikime, kad į Seimą su
važiavę atstovai, nuo Atlanto iki Pacifiko, nuo
širdžiai ir atvirai pasisakys į iškylančius veik
los klausimus, ieškos visu nuoširdumu į juos 
atsakymų. Taip pat numatys darbo gaires atei
čiai. Reikia manyti, kad Seimui pasiruošė ne tik 
dabartinė Sąjungos Vadovybė, bet ir jos padali
niai, kviekvienas S-gos narys.

S-gos veikla yra gana plati ir šakota. Jos 
nariai gyvai ir sumaniai ne tik reiškėsi, bet 
karts nuo karto ir vadovauja politinėje, kultū
rinėje, šalpos ir visoje eilėje kitų organizacijų. 
Visi tie darbai atima daug brangaus laiko ir ener
gijos nuo tiesioginių S-gos užsibrėžtų reikalų 
vydymo. Bet visi jie yra reikalingi ir tam rei
kalui reikia surasti laiko ir lėšų.

Džiugu ir malonu pažymėti, kad iki šiol 
S-gos nariai savo organizacinius įsipareigoji
mus mielai ir sumaniai atlieka. Šioje vietoje 
pravartu prisiminti visų vienminčių ir bičiulių 
sutelktinių jėgų dėka turimą tautinės minties 
laikraštį Dirvą. Taip pat reikia prisiminti at
liktą S-gos didelį darbą, tai pirmojo ir pasku
tiniojo Lietuvos prezidento A. Smetonos mono
grafijos išleidimą. Tai tautinės minties vienmin
čių susiklausymo ir vieningo, nenuilstamo darbo 
vaisius. Vilties draugija yra išleidusi visą eilę 
vertingų knygų.

Šis Seimas bus reikšmingas dar ir tuo, kad 
mes stovime 50 metų Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo išvakarėse. Atstovai turės gali
mybę pasisakyti, kaip Tautinė S-ga mano tuos 
metus atžymėti. Kaip pagyvinti veiklą ta krypti
mi. Reikia manyti, kad jaunosios kartos atsto
vas Dr. Algirdas Budreckas savo paskaitoje pa
tieks konkrečių minčių ir sugestijų.

Mes niekados negalime pamiršti lietuvių 
tautos kamieno, jo kovos dėl savo kultūros, dėl 
politinės laisvės ir nepriklausomybės. Todėl, 
man rodos, kad mes turime drauge su kitomis 
patriotinėmis organizacijomis t veikti Lietuvos 
laisvinimo darbe.

Kaip matome, Amerikos Lietuvių Tautinė S-ga, 
nors ir būdama savo pagrinde tautinės minties 
ideologinė organizacija, bet savo veikimo sritimi 
yra kartu ir politinė, ir visuomeninė, ir kultūri
nė, šalpos ir labdaros organizacija. Steigiant šią 
Sąjungą jos kūrėjams rūpėjo — Amerikos politi
ka, kiek ji neprieštarauja Lietuvos laisvinimo 
bylai, jaunimas, lietuvybės išlaikymas, knygų 
bei laikraščių leidimas, šalpa ir 1.1. Ta pačia 
kryptimi ir dabar S-ga veikia. Iš to seka, kad 
Tautinė S-ga yra didis faktorius visose lietuvių 
veiklos srityse.

Šioje vietoje reikia pažymėti, kad tautinės sro
vės žmonių veikla pasireiškė jau prieš Aušros 
laikotarį. I tos srovės žmonių rankas buvo ati
duotas ir atkurtos Lietuvos Valstybės vairas, iš
vedęs Lietuvą į pažangių vakarų Europos valsty
bių eiles.

Vilniškė KOMJAUNIMO 
T1EBA (bal. prasižiojo 
apie vieną iš būdingiausių- ■ 
jų veidmainybių, uauar Lie
tuvoj praKUKUojamų sąži
nės bei pasaužiuros laisvės 
srity.

Jauna vaistininkė Kupiš
kyje (ten pat dirbančio 
statybos vykdytojo žmona) 
tapo pašalina iš komjauni
mo, — "už religines pažiū
ras". Pašalinta tada, kai 
pati pasisakė, kad visada 
buvusi ir tebeesanti religin
ga, kad jos vyras ir jų abie
jų tėvai esą toki patys, ir 
kad komjaunimas jai visą 
laiką buvęs tik našta.

Komjauniman ji pateku
si būdama dar vaikas, pri
kalbinta, o paskui 
nebedrįsusi išstoti, nes bi
jojusi, kad išstojimas nesu
kliudytų studijuoti medici
nos institute, vėliau — kad 
nepakenktų tarnyboje ... 
Pagaliau išdrįso, išsvyravu
si ištisą dešimtį metų.

Pamoksle "moralės temo
mis'’ KOMJAUNIMO TIE
SA šventuoliškai piktinasi 
tokiu "sandėriu su sąžine”. 
Bet, pamokslavime įsibėgė
jusi, ne tiekJrodė komjau
niman "prikalbintų” vaikų- 
jaunuolių veidmainiškumą, 
kiek atskleidė savąją, — 
nuogą, akiplėšiškai begėdiš
ką veidmainybę.

Girdi, — "mes nesmer
kiame žmogaus už jo reli
ginius įsitikinimus, už jo 
pasaulėžiūrą". Ir: — "Kom
jaunuoliai nieko nenustoja, 
kai iš jų tarpo pasitraukia 
prisitaikėliai ir atsitiktiniai 
pakeleiviai"...

Tuo tarpu tie patys 
"mes" negi leido vaistinin
kei paprastai pasitraukti. 
Jie paskelbė nutarimą "už 
religines pažiūras pašalin
ti". Taigi, įsakmiai pasmer
kė ir pritaikė "aukščiausią 
organizacinę bausmę". . .

Ir dar, išdidžiai — kaip 
pasakėčios lapė ties nepa
siektomis vynuogėmis — 
numoję ranka į pasitrauki
mą, vis dėlto net specialų 
korespondentą nusiuntė Ku- 
piškin tyrinėti, kas atsiti
ko ...

"Dėl tokio (tos moters. 
E.) žingsnio niekas prieš 
šeimą nesiruošia imtis jo
kių žygių”, — pasišlovino 
tolerantingumu tie patys

įvykio tyrinėtojai, kurie ką 
tik buvo įsibrovę į pasitrau
kusios - pašalintosios buvu
sios komjaunuolės butą, ap
uostinėjo, ką toji šeima tu
ri (rado du kambarius, te
levizijos ir radijo imtuvus) 
ir pareikalavo jos "išpažin
ties iš viso gyvenimo”. Pa
čių pasirinktas ir pačių at
pasakotas pasiaiškinimų iš
traukas paskelbė laikrašty
je, — su išvada, kad ta šei
ma "iš komjaunimo, iš Ta
rybų valdžios gavo viską”, 
kad ”jiems paskyrė butą, 
sudarė geras darbo sąly
gas”, kad "biudžetas leido 
įsigyti viską, ką tik jie įsi
geisdavo" (!), ir taip atsi
tikę tada, kai toji buvusi 
komjaunuolė "gyveno dvi
lypį gyvenimą”, kai ”nuslė- 
pusi savo įsitikinimus, gavo 
komjaunimo bilietą”. Taigi, 
ji esanti "savanaudis ir ne
sąžiningas žmogus. Iš tokio 
galima laukti visko!” ..

Taip išlindo mefistofeliš
ki ragai iš po liberalumo bei 
pakantumo plunksnomis pa
puoštos skrybėlės . ..

Pasisavinusi visų žmonių 
jėgomis ir lėšomis gamina
mų bei rengiamų gyvenimo 
reikmenų valdymą ir skirs
tymą, bolševikinė naujoji

klasė "prikalbina” jaunuo
lius, net vaikus parduoti 
jam savus įsitikinimus ir 
moka už juos ... mokslu, 
tarnybomis, butais... Ir 
mefistofeliškai reikalauja, 
kad komjaunimo ar kom
partijos bilieto pavidalu su
daryta ”sielos užrašymoJ' 
sutartis galiotų iki gyvos 
galvos.

Jei ilgainiui kas išdrįsta 
tokį sąžinės ir minties lais
vės pardavimo pasižadėji
mą atšaukti, naujoviškasis 
mefistofelis paveda paslau
giems savo tarnams užsi
dėti atlaida.us liberalumo 
kaukes ir rodytis, esą, jis 
nieko "nesmerkia" ir prieš 
nieką "nesiima žygių”, o 
tuo pačiu metu, iš po tų pa
čių kaukių smogia apkalti
nimu : "tai nesąžiningas 
žmogus, iš tokio galima vis
ko laukti”...

Tada iš to "tokio” jau 
nebetenka ko nors laukti. 
Nes tada tik tam apkaltin
tajam belieka "laukti vis
ko” iš visų pusių: iš butų 
valdybos, iš viršininkų tar
nyboje, net iš bendradarbių 
bei kaimynų, susigūžiančiu 
komunistinės "tolerancijos” 
akivaizdoj. (ELTA)

TEBETERŠIAMOS UPĖS
— Tikru siaubu mūsų 

vandens gyventojams tapo 
amoniakinis vanduo, — ra
šo VALSTIEČIŲ LAIK
RAŠČIO bendradarbis gam
tos medžioklės ir žūklės 
skyriuje, gegužės 5 d. Amo
niakinis vanduo(tai nauja 
Sovietijoj dabar labai ma
dinga cheminė trąša, vie
nas iš dar Chruščiovo pa
siūlytųjų "stebukli n g ų j ų 
vaistų” žemės ūkiui. Tas 
vanduo plačiai vartojamas 
ir Lietuvoj, bet, kaip ir vi
sos naujos priemonės, ši 
pradėta vartoti irgi be rei
kiamo pasiruošimo. Tam 
vandeniui reikia specialių 
saugyklų. Instrukcijose nu
rodoma, kad tos saugyklos 
turi būti ne arčiau kaip 200 
metrų nuo vandens telki
nių. Bet, paskubomis įreng
tos, saugyklos daug kur 
prakiūra ar visiškai sugriū
va, ir amoniako skiedinys, 
vietoj išlaistytas, kur jo

Tautinį idealizmą pirmieji iškėlė ir jį skatino: 
Aušrininkai, Viltininkai, Vairininkai. Jų dėka pa
judinta kovos dvasia už žmogaus teises ir laisvę 
— Lietuva tapo laisva. Todėl reikia sutikti su tuo, 
kad dabartinėje vedamoje kovoje už Lietuvai lais - 
vės grąžinimą Tautinės S-gos nariai daug pasi
tarnavo ir pasitarnaus. Laikui bėgant mūsų eiles 
papildo Korp! Neo-Lithuania nariai, kurie gal dar 
tvirčiau tęs kovą už laisvę.

Tautininkai tvirtai laikosi krikščioniškos do
rovės principų, todėl mūsų nusistatymas nesutam
pa su Lietuvos okupantu nė vienu ideologiniu taš
ku. Visos mums peršamos sugestijos bendradar
biauti su okupantu atmestinos. Tautinės srovės 
žmonės turime išlikti švarūs nuo materialistinių 
idėjų ir mūsų vėliava turi išlikti švari tol, kol są
junga gyvuos.

J. Jurevičius

reikia, nuteka į šulinius ir 
į upes ... Tai ne koks vie
nas kitas paskiras atvejis. 
Štai ką apie tai toliau rašo 
tas pats V. L. bendradar
bis :

— 1966 metais amonia
kinis vanduo pateko į Šven
tąją, — 4 km ruože upė 
paliko negyva, šių metų 
pradžioje į Bartuvą ištekė
jo apie 60 tonų amoniakinio 
vandens. Molėtų rajone į 
upę nutekėjo 4,000 litrų 
šios trąšos. Išnuodyta Ber
žą, Šyša, Virinčia, Kruoja 
ir kitos skaidrios upės, kur 
pateko dešimtys tonų amo
niakinio vandens, kurio 
laukė dirvos .. .

Be to, daugelyje kolchozų 
sunkvežimiai ir traktoriai 
esą plaunami upėse ar eže
ruose, ir net naftos sandė
liai pastatomi kur nors prie 
upelio kranto. Vandenų ter
šėjai ir nuodytojai esą 
griežtai baudžiami, bet jų 
padaryta žala neatitaisoma 
per kelerius metus. Paga
liau, ir baudžiami "iešmi
ninkai”, tai yra, vietiniai 
pareigūnai, kurie dažniau
sia daro tik tai, kas liepta 
iš aukščiau, nors ir nemo
kėdami ... Tai yra būdingi 
vadinamojo socialistinio, iš 
tikrųjų — kanceliarinio ūki
ninkavimo reiškiniai.

(ELTA)

ŽODIS APIE CENZŪRĄ...
Sunku būtų rasti sovieti

nėj spaudoj netikėtesnę 
staigmeną, kaip ... laiškų 
cenzūros pasmerkimas. O 
tačiau tokią staigmeną visai 
neseniai, praėjusią gegužės 
4 dieną, pateikė Vilniuje

leidž i a m a s TARYBINIS 
MOKYTOJAS. Laiškų kon
trolę griežtai smerkiantį 
straipsnį parašė vieno Vil
niaus technikumo dėstyto
ja. Tiesa, ji kalba tik apie 
mokinių laiškų kontroliavi
mą mokyklose. Bet jos pa
sipiktinimas laiškų kontro
le ne vien mokytojams įsi
dėmėtinas. Sako:

"... labai nedaug laiko, 
sveikatos ir išradingumo 
reikia vaikų korespondenci
jai patikrinti. 0 pasekmės? 
Nepasitikėjimas mokytoju, 
draugais ir apskritai žmo
nėmis ; nervingumas, indi
vidualybės netekimas, užsi
darymas savo kiaute arba 
nepagarba kitų žmonių jaus
mams, polinkis į mėgavimą
si svetimomis paslaptimis, 
cinizmas.

"žmogus turi turėti savo 
slaptus troškimus, svajo
nes, mažutes paslaptis, sa
vo niekieno neliečiamą vidi
nį pasaulį. Net pats žmo
gus turi būti mažyte pa
slaptimi, o ne telefono abo
nentų knyga, kurią kiek
vienas gali atsiversti...

"... kai kam vis tiek — 
ar vaikas šypsosi, ar dan
tim griežia, ar myli jį, ar 
nekenčia, kad tik viskas 
būtų tylu, ramu, be netikė
tumų ...

”... Kur kas lengviau pri
taikyti policinius metodus: 
padaryti kratą vaiko širdy, 
perskaitant laišką ar dieno
raštį”.

Tai pedagoginiai apmąs
tymai apie mokytojų san
tykius su mokiniais, vai
kais ... Bet tuo pačiu me
tu tai yra, leiskim, netyčia 
pasakyta pasmerkimo for
mulė, kurioj pakeitus kas 
pakeistina, įstačius vietoj 
vaikų-mokinių suaugusius, 
vietoj mokyklų — visą 
kraštą ir vietoj mokytojų 
— valdžią su čekistų agen
tūromis paštuose, pasmer
kimas ne menkiau tinka vi
sai Lietuvoj dabar viešpa
taujančiai sistemai.

(ELTA)
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AKIMIRKOS

AR MĖGTUMĖT BRONZOS?
Kaip atsparus padėklas šūčiai 

knygų, kurias pernai sukroviau 
lentynoje, idant progai pasitai
kius štai jau kone per pusmetį 
galėčiau apie jas pasidalinti įs
pūdžiais su mieliausiais Dirvos 
skaitytojais, paskutinė pačioje 
apačioje ir gulėjo ta knyga, kurią 
dabar, truputį jau šiurpo krečia
mas, turiu būtinai paimti.

Čiupinėjau ją ir anksčiau ret
karčiais, jeigu kurį savaitgalį ne
būdavo reikšmingo susirinkimo, 
dažnesnio vietinio ar iš svetur 
atvykusio reto svečio, pačio šau 
niausio ir labdaringiausio ba
liaus, nepasitaikydavo šeimyni
nės šventės, vardadienio bei 
gimtadienio, garbingų sukaktu
vių paminėjimo, teatro spektak
lio, koncerto, meno parodos ar 
paskaitos, tai vėl užgaišinančio 

dirstelėjimo į filmus bei TV, ar
ba neįvykdavo koks dar svar
besnis tautos labui pasižmonė- 
jimas ar, paprasčiau lietuviš
kai sakant, tegu ir eilinis, bet 
be galo nuoširdus ir, žinoma,la
bai kultūringas nugėrimėlis su 
draugais. Tuos savaitgalio nu
krypimus nuo rimto darbo ruti
nos reikėtų žmogui atleisti. Kas 
iš mūsų šiandien neturime šio
kių ar kitokių silpnybių?...

Bet vykdydamas ligi galo sa
vo penkmečio planą, turėjau da
bar paimti ilgesniam pasklai- 
dymui ir šią paskutinę knygą 
iš apačios, nors tuo esu verčia* 
mas atsisakyti daugelio kitų 
teisėtai priklausančių ir vertin
gų gyvenimo malonumų. O kny
ga ta yra milžiniška, dvigubai 
didesnio formato negu kitos, 
storo popierio, kietais lyg kal
vio kaustytais viršeliais, ir tri
jų spalvų aplanko bronzinė vaza 
priešais stovi, ir gundo, it kvies - 
dama ragauti midaus. Tekstas 
turi apie 680 puslapių ir po jo 
dar šimtas puslapių įvairių nuo
traukų, pavadintų "platės", - tai
gi, iš viso 780 puslapių storybė. 
Kaip sau norit, tai knyga, iš ku
rios laikyti mišias galėtų ir 
pats vyskupas.

Ir dar klausimas, ar kiekvie
nas 5-6 metųkomžuotasberniu- 
kas-mišių pa ta mauto ja s, ją leng
vai užkeltų antaltoriaus. Jai su
prasti, vartyti ir pakilnoti ne
užtenka vien smegenų muskulo, 
bet dar reikia turėti ir šiek tiek 
raumens aplink alkūnes. Dėl 
viso pikto ir tikrumo ėmiau ir 
uždėjau ant svarstyklių, kurio
mis žmona, dukterys ir anūkės 
sveikatos bei dar svarbesniais 
sumetimais perijodiškai tikrina 
savo svorius. Na, taip -- šeši 
svarai, šeši ir dar su brūkš
neliu!

Bebaigiama spausdinti 1965, 
bet specialioje rinkoje pradėju
si sklisti tik 1966 metais, ji yra 
neabejotinai pati sunkiausia vie 
no tomo apimties knyga, kurią 
vėliausiais laikais parašė lie
tuvis nelietuvių kalba.

A, kam sakau lietuvis! Nes 
tai ne lietuvis, o lietuvė, - reiš
kia, vėl moteris ir, tarsi koks 
užkeikimas, vėl Marija. Negi 
mes užsienyje raštų dalykuo
se jau galutinai slinktume nuo 
patriarchalinės į matriarcha- 
linę santvarką? Bet kai lietu
vių rašto kultūroje per ilgus 
amžius moters vaidmuo buvo 
didžiai aptemęs ar bent neryš
kus, gal dabar teisingai mūsų 
šventosios žemės marijoms at
eina Viešpaties atpildų malo
nė.

Ir kas dar būdinga, toji mo
derniška lietuviško mokslo mo
teris vis tebežiūri ne ateitin, o 
labiau praeitin. Štai po karo 
laisvajame Vakarų pasaulyje 
atsirado daugiau negu keletas 
tinkamai pasiruošusių, jau anks
čiau pasireiškusių ir gabių Lie
tuvos istorikų. Bet turbūt per
daug neginčysit, kad nė vienas 
iš jų su tokia aistra, tempera
mentu ir pasiaukojimu tiek ne
simėtė tyrinėti, atkasti ir nuo 
svetimų priemaišų valyti svar
bias mūsų istorijos ir teisės 
problemas, kiek a.a. Dr. Jonė 
Deveikė Paryžiuje. Nekalbu čia 
apie tų tyrinėjimų pasiektus 
vaisius (kurie atrodo nemenki), 
bet ypač pabrėžiu istorikės tirš
tą temperamentą ir skaidrų ryž
tingumą.

O kai Amerikoje Tėvynės My
lėtojų Draugija didelėm pas
tangom po karo sutelkė lėšas 
išleisti naują populiarią Lie
tuvos istoriją naujiems skaity
tojams, tai ją parašė ne kuris 
iš anų žinomųjų vyrų, bet mo
teris - Dr. V. Daugirdaitė- 
Sruogienė. Jos Lietuvos Isto
rija, arba "Lietuva Amžių 
Sūkury", turi beveik tūkstantį 
mažesnio formato puslapių, bet 
plonesnio popierio, todėl ir kny
gos svoris, kaip irgi patikrinau 
ant svarstyklių, taip pat kukles • 
nis - tik trys svarai. Žinoma, 
jūs jau šypsotės iš tokio knygų 
svorio aptarimo - svarais. Bet 
tai normalus "amerikoniškas" 
būdas, jau neblogai įsisavinus 
ir brolių lietuvių, aptarti žmo
gaus vertę pagal tai, kiek jis 
turi dolerių, o kitus svorius ir 
aukščius vėl atitinkamais mas- 
Uis.

BRONYS RAILA

Tas pats vaizdas, kai neria- 
mės į dar gilesnių mūsų praei
ties sūkurių glūdumas. Į lais
vuosius Vakarus, kaip vėliau 
buvo įprasu švelniai sakyti, ne 
pabėgo, o pasitraukė du trys, o 
gal pusketvirto mūsų žinomų ir 
gabiausių archeologų. Bet stam
besnes mokslines studijas apie' 
Lietuvos priešistorinius laikme^ 
čius ir Aistijos genčių kultūrą 
parašė ir daugiausia teberašo 
vistiek moteris - Dr. Marija 
Alseikaitė-Gimbutienė. Tiesa, 
vėlesniais laikais tik rečiau lie
tuvių kalba ir lietuviškuose lei
diniuose, o daugiausia kitom di- 
džiosiom kalbom, nes tai susiję 
su jos darbo aplinka ar tarnyba, 
bet taip pat ir su intencija lietu
vių praeities bei kultūros proble • 
mų tyrinėjimą perkelti į plates
nes plotmes.

Daugelio kitų jos darbų tarpe 
galėtume paminėti vokiškai pa
rašytą veikalą apie laidoseną 
priešistoriniais laikais lietuvių 
apgyventoje erdvėje (Die Bes- 
tattung in Litauen ir der vor- 
geschichtlichen Z eit), Amerikos 
Folkloro Draugijos išleistą la
bai įdomią ir senobinės lietuvių 
meno kultūros ir religijos apy
braižą "Ancient Symbolism in 
Lithuanian Folk Art" ir ypač 
sėkmingą Pabaltijo tautų kilmės 
ir kultūros tyrinėjimų sąvadą 
archeologijos duomenų šviesoje 
1963 m. išleistą Londono Tha- 
mes and Hudson leidyklos tarp
tautinėje tos srities veikalų se
rijoje, vardu "The Balts", į ku
riuos savo laiku man jau teko 
Dirvoje akimirkiškai žvilgelėti.

Tad praeities avangarduose - 
vis moterys...

O dabar štai ta šešių svarų 
nauja knygelė...

Kaip jau galėjot įtarti, para
šyta tos pačios Marijos Gimbu
tienės, turinti taip pat archeo
logijos ir priešistorės temą, tik 
daug platesnio akiračio ir giles
nės gelmės, ir pavadinta žymiai 
per ilgu vardu - dviem būdvar
džiais ir keturiais daiktavar
džiais. Vadinasi, neskaitant jung 
tukų, net šešiais žodžiais. Kągi, 
gal taip ir reikia, - po žodį už 
svarą...

Tai yra "Bronze Age Cultu- 
res in Centrai and Eastern Eu- 
rope" (Bronzos amžiaus kultū
ros centrinėje ir rytinėje Eu
ropoje), išleista 1965 m. Mou- 
ton and Company leidyklos trijų 
miestų trikampio plote - Pary
žiuje, Londone ir Hagoje, at-

Dvi seserys Janulaitytės gydytojos,šiuo metu tebegyvenančios 
Kaune, Lietuvoje... Dešinėje vyresnioji -- dantų gydytoja Julija 
Biliūnienė-Matjošaitienė, 86 metų. Kairėje (akiniuotoji) akių dak
tarė Veronika Alseikienė, 84 metų, — archeologijos profesorės 
Dr. M. Gimbutienės motina. Motinos giliam amžiui paminėti yra 
paskirtas stambiausias dukters mokslinis veikalas "Bronzos am
žius"...

spausdinta iš tikrųjų Olandijo
je.

Tokia stambi ir nepopuliari 
knyga galėjo būti paruošta ir 
pasirodyti Amerikos mokslo 
Fondacijų pagalba, bet jos at
spausdinimas (knyga talpina 
apie 5000 įvairių iliustracijų, ta
belių, žemėlapių) buvo toks 
brangus, kad amerikiečiai, kaip 
man buvo paaiškinta, čia dar 
kartą pasistengė išnaudotipiges- 
nę europiečių darbo jėgą ir ža
liavas. Nežiūrint to, vistiek kiek
vienas knygos egzempliorius 
kaštuoja 40 dolerių, gi su per
siuntimais mažiausia 42 dole
rių. Tad visų šalių liaudžiai ir 
mūsų šviesuomenės proleta
rams aiškiai per brangus, ir ta 
knyga tarp mūsų niekada plačiau 
nepasklis. Nėra nei būtino rei
kalo ir ne tokia jos paskirtis. 
Ji įdomi, reikalinga ir vertin
ga tik universitetams, proisto- 
rės ir archeologijos sričių moks
lininkams bei studentams ar 
šiaip vienam kitam aiškiai pa
trakusiam ekscentrikui. (Kaip 
pvz., man, dabar neišvengiamai 
patenkančiam vis į didesnį Los 
Angeles lietuvių mokslininkų 
sūkurį, kuris neseniai nubanga
vo mūsų vietinės spaudos ir dar 
labiau Chicagos Draugo ir Nau
jienų puslapių keteromis apie 
kai kuriuos kitus didžiai pra
gaištingus Marijos Gimbutie
nės darbus...).

Jei Marija būtų turėjusi kiek 
daugiau laiko skirti Lietuvos 
vardo ir kultūros propagandai 
amerikiečių mokslo ir šiaip vi
suomenės pasaulyje, tai Los An - 
gėlės naujai sublizgėjusių trijų 
ar keturių lietuvių mokslininkų 
akyse ji būtų pridariusi dar dau
giau žalos ir mūsų ta utinių inte
resų išdavimų. Deja, vien tik 

"Bronzos amžiaus" parašymas 
jai suėdę aštuonerius laimingus 
metus (1955-63). Ir pati knyga, 
vos pavarčius, parodo, kokio tai 
būta atidaus, sunkaus ir vargi
nančio darbo — kiek skaitymo, 
tyrinėjimo, keliavimo, grupa
vimo, papildymų, iliustracijų 
rinkimo, naujų priešistorinių že
mėlapių parūpinimo ir t.t.

Kaip iš įžangų matyti, laimei, 
jos darbą priemonėmis ir lėšo
mis rėmė net penkios didelės 
amerikiečių mokslo fondacijos, 
o bendradarbiavimuir konsulta
cijomis dešimtys tos srities 
mokslininkų ir institucijų net iš 
17 kraštų (daugiausia, kaip na
tūralu, iš centrinės ir rytinės 
Europos).

Jų tarpe ji dėkingai sumini ir 
du lietuvius kolegas mokslinin
kus, padėjusius "in buildingthis 
book": Dr. Joną Puziną, Phila- 
delphijoje, ir savo mokslo bei 
vaikystės draugę Dr. Rimą Ri
mantienę, toliau šioje srityje te - 
bedirbančią Lietuvos Mokslų 
Akademijos Archeologijos In
stitute, Vilniuje. Taip pat dėko
ja savo buv. vyrui inž. Dr. Jur
giui Gimbutui ir inž. - architek
tui Jurgiui Okuniui, padėjusiem 
atlikti daugelį šios knygos pie
šinių ir brėžinių.

Bet iš tos ilgos "Acknowled- 
gements" litanijos gal šilčiau
siai suskamba ir vieną kitą iš 
mūsų galėtų sujaudinti paskuti
nėse eilutėse dukters prisimi
nimas, jog už tą visą nepaliau
jamą įkvėpimą -- everlasting 
inspiration -- šiam veikalui ra
šyti ji lieka be galo dėkinga sa
vo motinai Kaune, Dr. Veronikai 
Alseikienei ir prideda: "Šioji 

knyga yra skirta paminėti jos 
aštuoniasdešimt metų gimtadie
niui".

Ir taip šių dienų meilė ir lie
tuviška dvasia tartum jungiasi 
ir nuskrieja į priešistorines ga
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Bijodamas, kad pasikalbėjimas su "konsuliene" nenukryptų 
bloga kryptimi, Lievenas pakeitė temą.

— Aš norėčiau, kad jūs man padarytumėte vieną malonumą...
— Kokį?
-- Leiskit man ši vakarą finansuoti jūsų žaidimą.
-- Bet...
— Jei jūs laimėsite, mes pasidalinsime.
-- Tai neįmanoma. Jūs matėte kiek aš pralošiau? Pagaliau, aš 

jūsų dar visiškai nepažįstu.
Bet už dešimties minučių ji jau nebeatsikalbinėjo.
— Kadangi jūs taip norite, sutinku, bet su sąlyga, kad mes tikrai 

dalinsimės, jei aš laimėsiu.
Už valandos, ši moteris, kuri nekentė vokiečių ir ruletės .pra

lošė 20,000 escudų ir kiek nusivylusi grįžo į barą prie Tomo.
— Man tiesiog gėda!
- Kodėl?
— Kaip aš jums galėsiu grąžinti pinigus? Aš... šiuo metu...
— Tegu ui bus mano dovana.
— Negali būti ir kalbos. Kuo jūs mane laikote. Man atrodo, kad 

jūs apsirikote mano atžvilgiu!

Apitamsiame buduare velionis Pedro Rodrigues nuo mažojo 
suliuko iš paauksuotų rėmų žiūrėjo, kaip Estrella glaudėsi prie 
Lieveno.

— Oh! Jean, Jean, kaip aš laiminga...
— Aš irgi, Estrella.

Jau seniai buvo po vidurnakčio ir urnai miegojo.
— Estrella, brangioji...
- Ką?
— Ar tu turi daug skolų?
— Labai daug... Namai įskolinti... Dalį savo brangenybių irgi 

esu įsiskolinusi. Aš vis tikiuos vieną dieną laimėti.
Tomas pažiūrėjo į fotografiją:
— Jis tau daug pinigų paliko?
— Nedaug... Bet Šita ruletė, kurios aš taip nekenčiu!
-- Ir vokiečiai.
--Ir vokiečiai taip pat!
-- Pasakyk man, brangioji, kokio krašto konsulu buvo tavo 

vyras?
-- Costa Ricos. Kodėl?

Ar tau teko kada išduoti costarikietišką pasą?
--Ne, niekad.
-- Bet tavo vyras išduodavo.
-- Aišku. Tačiau nuo karo pradžios čia niekas iš Costa Ri

cos nesilankė ir manau, kad Portugalijoj nebėra daugiau costa- 
rikiečių.

-- Bet, mano brangioji, turėjo likti paso blankų.
-- Nežinau. Jam mirus visus dokumentus ir antspaudas sudė

jau į dėžes ir nunešiau į palėpę. Kodėl tave tas domina?
-- Aš norėčiau pasidaryti pasą, brangioji.
-- Pasą?
— Net ne vieną, o daug, -- pasakė jis švelniai, -- tas padėtų 

tau atstatyti sunkią finansinę padėtį.
-- Jean, ar tu nejuokauji?
— Ne, aš kalbu rimtai. Mes galėsime pasus parduoti. Pirkėjų 

šiandien netruks ir jie mokės gerą kainą. Šutais pinigais tu galėsi... 
Ar aš turiu toliau aiškinti?

-- Oh, -- Estrella giliai atsiduso. Paskui pasikėlė ir padavė 
jam chalatą. -- Užsidėk ir einam.

- Kur?
-- Į palėpę, aišku! -- sušuko ji, eidama prie durų.
Palėpėje kvepėjo naftalinu. Čia buvo sudėti sulūžę baldai, seni 

rūbai, paveikslai. Estrella atidarė vieną dėžę, kurioj buvo prikrau
ta visokių popierių, antspaudų ir pasų. Keliasdešimt pasų...

Nervingais pirštais pradėjo juos sklaidyti. Tai buvo seni pa
sai, su nepažįstamų asmenų fotografijom.

— Bet visi jie seni, — sušuko nusivylusi. -- Už juos mes nie
ko negausime.

" — Priešingai, nauji pasai be vertės. Seni pasai geresni. 
--Aš nesuprantu.
-- Tu suprasi vėliau, -- pažadėjo Lievenasjai žinomas Jean 

Leblanc vardu. Jis nepagalvojo, kad į naujas avantiūras pradeda 
įsivelti.

Rugsėjo 4 po pietų Lievenas, pasiėmęs didelį odinį krepSi nu- 
jo į senąjį Lisabonos kvartalą. Pas mėsininką nupirko gerą gabalą 
veršienos, kaimynystėje paėmė maderos bonką, kiaušinių, cukraus ir 
visokių prieskonių. Sukrovęs viską krepšin, nuėjo siaura Poco gat
vele. Prie vieno kampo pavargėlis ištiesęs ranką prašė išmaldos. 
Lievenas davė jam pinigą ir paklausė portugališkai:

— Diga-me, por favor, kur gyvena dailininkas Reynoldo?
-- Tuojau čia, iš kiemo pasikėlus, viršutiniame aukšte.
Laiptuose buvo tamsu ir kvepėjo aliejumi. Iš kai kurių butų gir

dėjosi ginčai. Visai palėpėj ant vienų durų buvo užrašyta "Reynoldo 
Pereira". Tomas pasibeldė. Niekam neatsiliepiant įėjo vidun. Kam
bary buvo išmėtyti dažai, teptukai, į sienas atremti paveikslai, pe
leninės iki viršaus buvo pripildytos nuorūkų,o ant sofos gulėjo apsi
rengęs pagyvenęs barzdotas vyras.

-- Pereira! -- sušuko Tomas.
Bet barzdotasis nejudėjo. Jis buvo girtas. Lievenas patraukė 

pečiais ir pradėjo ruošti vakarienę. Pereira atsibudo už valandos 
dėl trijų priežasčių: saulės spinduliai pradėjo šviesti pro langą tie 
siog jam į veidą, virtuvėje girdėjosi puodų triukšmas ir stiprus svo 
gūnų sriubos kvapas buvo pasklidęs kambary.

-- Juanita, mano brangioji, tu sugrįžai? -- sušuko jis kelda
masis.

Atidaręs virtuvės duris, nustebo, pamatęs vyrą, pasirišusį 
priejuostę ir besitriūsiantį prie puodų.

-- Gerai išmiegojot? -- paklausė nepažįstamasis.
-- Ach, tas biaurybė alkoholis. Prasideda haliucinacijos...
Tomas padavė vyno stiklą, ramindamas.
-- Nusiraminkit, Reynoldo, aš nesu vaiduoklis. Aš gyvas.
— Ką jūs darote mano virtuvėj?
— Svogūnų sriubą ir kepu veršieną su vynu...
-- Jūs esate beprotis?
— Visai ne. Reikia, kad jūs turėtumėte tvirtą ranką.
-- Kuriam tikslui?
-- Po vakarienės man padarysite pasą.
Reynoldo griebė už keptuvės ir užsimojo:
— Laukan iš čia, arba aš perskelsiu galvą!
-- Nusiramink. Aš jums turiu laišką -- pasakėTomas šluosty

damasis rankas ir padavė jam voką.
Reynoldas greit atplėšė ir perskaitė lapą.
-- Iš kur jūs pažįstate Luis Tamiro?
— Vakar mūsų keliai susikryžiavo kasino salėje. Jis man pra

nešė, kad vienas mano draugų turi sunkumų Madride. Jam reikia 
naujo paso. Ir greitai. Tamiro galvojo, kad jūs esate tas žmogus, 
kuris gali pagelbėti. Jūs esate tikras artistas, prityręs ir kuriuo ga
lima pasitikėti.

(Bus daugiau)
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ADOMO MICKEVIČIAUS ‘GRAŽINA’ -
LIETUVIŠKOS OPEROS PAGRINDAS

Adomo Mickevičiaus "Gra 
žiną”, kurį sudaro J. Kar- 
navičiaus lietuviškosios ope
ros pagrindą, buvo parašy
ta beveik tuo pačiu metu, 
kaip ir "Vėlinės", tai yra 
apie 1821-22 m., kai Micke
vičius gyveno Kaune, eida
mas jėzuitu gimnazijos mo
kytojo pareigas (pati "Gra- 
žina” buvusi parašyta ščer- 
suose, Naugarduko apylin
kėj, iš kurios poetas buvo 
kilęs). Tačiau tarp abiejų 
veikalų esama nemažo skir
tumo: kai ''Vėlinėse” iš
reikšti subjektyvūs jaus
mai (nelaiminga poeto mei
lė Marilei Vereščakaitei), 
tai "Gražina” nuteikia blai
viu, objektyviu epinio kū
rinio pasakojimu^ būdingu 
pseudoklasiniam žanrui .

"Gražinos” siužetą suda
ro Naugarduko kunigaikš
tienės Gražinos karžygiška 
mirtis kovoj su kryžiuo
čiais, su kuriais jos vyras 
Liutaveras buvo sudaręs 
sutartį prieš Vytautą, o šis 
neaiškiom aplinkybėm jam 
buvo perleidęs Lydą.

"Gražina” yra romanti
nis kūrinys, kurio vyriau
sia veikėja nėra istoriškai 
patvirtinta, tačiau Mickevi
čius sakosi girdėjęs liaudies 
padavimų apie Naugarduko 
kunigaikštienę Živilę, kuri 
nužudžiusi savo mylimąjį, 
susidėjusį su tėvynės prie
šais. Apie tai jis buvo pa
rašęs ir apsakymėlį, kuris 
vėliau paplito ir populiario
joj lietuvių istorijoj (Dau
kanto, Šatrijos Raganos 
raštuose ir kt.). Liutaveras 
primena istorijai žinomą 
Pukaverą. Pagal Dusburgą 
Liutaveras buvęs Vytenio 
(kartu ir Gedimino) tėvas. 
Taigi ir laiko atžvilgiu Mic
kevičiaus kūriny yra nu
krypimų.

Tačiau Mickevičiui la
biausiai rūpėjo patriotinis 
reikalas. Kaip ir vėliau pa
rašytame "Konrade Valen
rode” (1828 m.), "Graži
noj” rodomas tėvynei pasi
aukojimo idealas. Tam tiko, 
kaip ir kovoj su okupantais 
rusais, priešo apstatymas, 
užbėgimas už akių jo tiks
lams. Ir istorijoj žinomas 
faktas, kad lietuviai ne kar
tą savo priešus yra apstatę 
gudrumu, priešo planų su
painiojimu (Rudavote mūšis 
ir kt.).

Gražinos karžygišką au
ką pats Liutaveras ne tik 
supranta, bet ir įvertina, 
kartu šalia Gražinos žūda
mas laužo ugnyje.

Nors lietuvių istorijoj 
yra buvę ir daugiau karžy
gių moterų, bet literatūriš
kai jos nebuvo išreikštos. 
Mickevičiui tokio paveiks
lo teko ieškoti kitur, ir jis 
jį rado italų Torkvato Tas- 
so "Išvaduotosios Jeruza
lės” Klorindoj, kuri, kry
žeiviams užimant Jeruzalę, 
vedė pagonių karių būrius. 
Kryžeivių vadas Tankredas 
buvo ją pamilęs, bet nety
čia nukovė naktinės atakos 
metų,

Į Klorindą - Gražiną turi 
panašumo ir vokiečių ro
mantiko J. Eichendorffo 
Rominta jo dramoj "Pasku
tinysis Marienburgo karžy
gys” iš 1830 m. (Eichen- 
dorffas 1824-31 m. gyveno 
Karąliaučiuj, taigi tuo me
tu, kai L. Rėza išleido pir
mąjį lietuvių dainų rinkinį 
lietuvių ir vokiečių kalbo
mis 1825 m., dar prieš tai, 
1816 m., išleidęs Donelaičio 
"Metus"). Tačiau didelio 
skirtumo esama tarp Gra
žinos ir Romintos, kuri irgi 
kovoja prieš kryžiuočių va
dą, bet jį pamačiusi "iš

tirpsta” (kaip ir Šilerio 
"Orleano mergelė”, pama
čiusi anglų vadą Lionelį). 
Vėliau ir ji žūva nuo ją pa
milusio Wirsbergo kalavijo 
n e a t pažintam susitikime, 
kaip ir minėtoji Tasso Klo- 
rinda žuvo nuo Tankredo 
kalavijo. Tuo būdu esama 
paralelės tarp visų trijų 
veikalų bent šio vieno mo
tyvo atžvilgiu.

Pirminėj redakcijoj Mic
kevičiaus kūrinys vadinosi 
"Kaributas, Naugar dūko 
kunigaikštis", o vyriausiai 
veikėjai buvo duotas Kari
nos vardas. Gražina buvusi 
Lydos kunigaikščio duktė, 
pasižymėjusi grožiu (gal iš 
to ir vardas), bet taip pat 
ir išmintimi, apie ką kalba
ma poemoj:

Gražina buvo ją žmonės 
vadinę,

Norint jos amžius, jaunystės 
aušrinę

Perėjęs, jau į vidudieni
slinko.

Motinos puikūs darbai ir
merginos

Josios esybėj kartu
susirinko.

Išmintis švietė iš veido
skaistumo, 

Lyg būtų pavasaris vasarą 
likęs.

Su vyru ji buvusi vieno
kio ūgio, į jį visai panaši, 
ir kai, apsirengusi vyriškais 
drabužiais ant žemaitiško 
žirgo medžiodavusi po miš

SĖKMĖS LIETUVIŲ OPERAI
Agr. Ignas Andrašiūnas, vie

nas iš pirmąją parėmęs Chi
cagos Lietuvią Operos žygį pa
statyti Civic operos scenoje ope
rą Gražiną, sutiko pasidalinti 
mintimis apie tos operos reikš
mę mūsą išeivijai su mielais 
Dirvos skaitytojais.

-- KasTamstą paskatino skir
ti auką "Gražinos” operos pa
statymui?

— Šią kuklią auką "Gražinos" 
operai Chicagoje paremti būtą 
galima suvesti į tris pagrindi
nes priežastis: 1) asmeniškai te
ko pažinti "Gražinos" autorią
J. Karnavičią. Jis man padarė 
įspūdį didelio intelektualo ir ne
paprastai gabaus menininko-mu - 
ziko talentingais sugebėji
mais. J. Karnavičiaus asmeny
je likimo eiga sujungė teisininko 
ir muziko profesijas. Genialus 
muziko talentas užgožė teisi
ninko paskirtį; 2) Pagal mano 
supratimą "Gražinos" operos 
muzika ir dainos gražiausiai, 
intymiausiai ir subtyliausiai at
skleidžia lietuvią tautos sie
los pasaulį ir 3) Noras kukliu 
įnašu prisidėti prie "Gražinos" 
operos kolektyvo milžinišką pa - 
stangą, iškilaus entuziazmo ir 
didelio pasišventimo.

--Iš profesijos esate agrono
mas. Kaip galite suderinti sa
vo profesinį pasiruošimą su 
meno pasaulio žmonią polė

Operos "Gražinos" šimtininkai: ALT S-gos Chicagos skyr. 
pirm. dail. Petras Vėbra ir agr. Ignas Andrašiūnas.

V.A. Račkausko nuotrauka

kus, žmonės manydavę, kad 
tai pats Liutaveras. Dėl to 
ir kariai, jos lemiaman žy- 
gin vedami prieš kryžiuo
čius, manę, kad tai pats 
kunigaikštis.

Operoj gana gausu lietu
viškų dainų (net ligi 40), 
Mickevičiaus kūriniui bū
dinga ypač viena senoviška 
apie Kęstučio žirgą, taigi 
dar iš kovų su kryžiuočiais 
laikų, kurią pats Mickevi
čius girdėjęs liaudį dainuo
jant:

Žirgais totorių garbė vien, 
mirga, 

Garsus ir vokiečio kardas;
Lietuvoj augęs Kęstučio 

žirgas,
Naminio jo kardo tik 

vardas.

Širvas žirgelis menkas, 
nedidis,

Kardą tik prastą jam kala, 
Bet ko, Kęstutį jojant 

išvydęs,
Vokietis ir turkas bąla?

Kad prieš Kęstutį atsispirt 
geidžia,

Nutrupa vokiečio plienas,
Kad prieš totorius žirgą 

paleidžia, 
Nebeištrūksta nė vienas.

(Ir. Jono vertimas)
A. Mickevičiaus "Graži

na” ir mūsų laikais moko 
ryžto kovoj su tėvynės 
priešais.

A. Rimtenis

kiais?
-- Be savo profesinio pasi

rengimo nuo pat jauną dieną tu
rėjau linkimą į dailiąją litera
tūrą ir filosofiją. Pripažįstu, 
kad savo gyvenime šiuos du skir
tingus dalykus: agronomo ir li
terato - mėgėjo laimingu būdu 
sugebėjau suderinti. Ir mano 
profesiniame darbe dailioji li
teratūra sudarė tinkamas sąly
gas giliau įžvelgti į žmogaus 
lietuvio - žemdirbio širdį ir jo 
dvasios vidaus pasaulį. Todėl 
šiuo atveju "Gražinos" operos 
autoriaus talentingoji kūryba ir 
Chicagoje lietuvią operos ko
lektyvo pasišventimo pastan
gos tik patvirtina lietuvio žmo
gaus didžiąsias ir gražiąsias 
savybes, kad lietuvyje harmonin
gai derinasi kasdieninė profesi
ja su tuo meno grožio pasauliu, 
kuris žemiškom pakopom veda 
žmones į artėjančius dieviškos 
kūrybos atspindžius.

-- Ką norėtumėt palinkėti 
"Gražinos" operos kolektyvui?

— Kai galvoju apie "Graži
nos" operą (man visados prisi
mena mūsą tautos poeto Jono 
Aiščio žodžiai: "Laukas, kelias, 
pieva, kryžius, šilo juosta mė
lyna, debesėlią tankus ižas ir 
graudi, graudi daina." Pras
mingai šiais žodžiais poetas iš
reiškė mūsą gimtojo krajšto pei
zažą ir tą tolimos, bet mielos 
dainos ilgesio aidą... "Graži-

P. Vaičiūno "Nuodėmingas Angelas" Bostone. Prieš uždangos 
pakilimą: Dalia - Rita Ausiejūtė.

Nuodėmingo Angelo 
premjera Bostone

Poetas Vaičiūnas, kūrybin
giausias nepriklausomybės lai
kotarpio dramaturgas, paliko 
n ums gal daugiau negu dvide
šimt scenos veikalą. Iš simbo
linės dramos pasukęs į realiz
mą, jis yra aprėpęs plačią te
mą skalę, sukūręs eilę spalvin
gą charakterią, palietęs skau
džią žmogaus gyvenimo opą bei 
negerovių. Greta aktualijomis 
nuskambėjusią pjesią, kaip Nau
jieji žmonės, jis bandė pasi
nerti ir į vadinamas pastovią
sias ar išliekančiąsias proble
mas.

P. Vaičiūno 5 veiksmą pjesė 
Nuodėmingas Angelas, Kauno 
Valst. Dramos Teatre statyta 
1927 m., ir yra dramos veika
las, paremtas į pastovią (ar am
žiną) tematiką. Autorius čia 
bando vaizduoti moters išti
kimybės problemą ir iš jos iš
plaukiantį kūrėjo santykį su sa
vo darbu. Gerai pažindamas te
atro meną ir dramaturgijos tech
niką, autorius Nuodėmingame 
Angele sukūrė eilę draminės 
įtampos kupiną sceną, sukūrė 
ir būrį stiprią personažą, kai 
kuriem atsaikuodamas ir ne
menką cinizmo kaušą (Gauro 
vaidmuo, ekskunigas Chichi).

Žinoma, vargas tiems, kurie 
į veidmainiškus P. Vaičiūno vei
kėjus bandys žiūrėti savo pa
saulėžiūros ar srovės akimis. 
Dramaturgas yra laisvas pasi
rinkti spalvas personažą kūry

nos" operos dainos prikels lie
tuvią širdyse mūsą tautos pra
eities garbę ir didybę. Paro
dys pasauliui tuos didžiuosius 
mūsą tautos dvasinės gyvatos 
turtus, kurie liūdys visą lietu
vią didįjį laisvės ilgesį ir di
džiąsias operos kolektyvo pas
tangas, kurias II Pas. karo aud
rose žuvęs talentingas poetas 
Vytautas Mačernis išreiškė 
šiais žodžiais: "Ir vienąsyk aš 
grįžiu vėl į protėvią namus, ant 
rankų nešdamas karalių gėlę. 
O pasitikti išeis išdidžios va
karą ir šiaurės gentys. Ir ją 
gražuolės moterys ir aukštos 
šviesiaplaukės ją mergaitės, At • 
ėjusios į žemės laiminimo šven
tę".

Prie viso to dar norėčiau pri
dėti, kad operos kolektyvo ir vi
su lietuvią, kurie myli dainą ir 
jos grožį, būtą darniai sujung
tos rankos ir širdys bendram 
laisvės kovos darbui.

V.A.R. 

bai. Ir tuo jis įsakmiai 
pasako, kad veidmainių, sukčią 
ir ištvirkėlių neišvengiamai tu
ri kiekviena srovė ir pasau
lėžiūra. Aš neabejoju, kad, vaiz
duodamas Gaurą irChichį.tokią 
visuotinę mintį turėjo ir Petras 
Vaičiūnas.

Nuodėmingas Angelas nėra 
pasenęs ir po 40-ties metų.Tą 
paliudijo ne tik P. Vaičiūno dra
maturginis meistriškumas, bet 
ir pluoštas per laiką nuolat be
sikartojančią žmogaus išgyve
nimą. Jei autorius tebegyventą, 
gal kai kuriose veikalo vietose 
galėtumėm pageidauti daugiau 
dvasinią bei psichologinią gel- 
meną, betgi Nuodėmingas An
gelas nėra grynoji drama, čia 
tik pjesė, o tatai dramaturgą 
ir išteisina. Mano išmanymu 
Bostono Dramos Sambūris at
liko pagirtiną darbą, pasirink
damas šį jau į klasiką laktą 
nutupiantį P. Vaičiūno veikalą.

Al. Gustaitienė yra Nuodėmin
go Angelo statytoja ir režisie
rė Bostone. Nelengvas buvo jos 
darbas, nes pjesė yra nelengva 
ir statyminiu požiūriu gana su
dėtinga. Keletą mėnesią buvo 
dirbta be atvangos, su tvirtu pa

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 
Tel. (Area 617) 428-8425

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki RUG
SĖJO >MĖN. 15 D. ir jau DABAR priimami užsakymai.

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST., 
BOSTON, MASS. 02124. TEL. 288-5999, o po BIRŽELIO 
18 D. tiesiai j vilą AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

siryžimu Nuodėmingą Angelą 
įkelti Bostono lietuvią scenon. 
To laimėjimo pasiekta, P. Vai
čiūno pjesės premjera Bosto
ne parodyta gegužės 6 d. vaka
re.

Rež. Al. Gustaitienė savo dar
bą atliko kruopščiai ir sąžinin
gai. Ji yra realistinės teatro mo
kyklos auklėtinė, kokią nors eks - 
perimentą vengia, eina savo pa
žįstamu keliu, kuria realistinių 
nuotaiką statymus. Tokių spalvą 
darbas yra ir AL Gustaitienės 
parengtas Nuodėmingo Angelo 
vaidinimas. Veikalo vaidintoją 
sambūris scenoj veikė darniai 
ir ansambliškai, vėkėjų charak
teriai, kiek iš scenos meno my
lėtojo galima išpešti, buvo iš- - 
ryškinti, pjesės mizanscenavi- 
mas nuosaikus ir logiškas. Tu
rint galvoj medžiagos sudėtin
gumą, susidaro įspūdis, kad P. 
Vaičiūno Nuodėmingo Angelo sta
tymas yra vienas iš pačią dai
liausią ir brandžiausią Al. Gus
taitienės darbą. Tikėkimės, kad 
režisierė pasistengs ant laurą 
neužmigti...

Al. Gustaitienei į talką sto
jo dail. Vikt. Vizgirda, sukur
damas Nuodėmingo Angelo deko
racijas. Jis nedarė realistinią 
interiorą, jo scenovaizdis yra 
konstruktyvinio pobūdžio, at
skiruose pjesės veiksmuose žai
džiąs atskirais spalvą tonais. 
Nors ir atšokęs nuo realistinio 
scenovaizdžio, dail. Vikt. Viz
girda įsijautė į veikalo dvasią 
ir su ja nesusikirto. Dekoraci
jos yra patogios vaidintojams, 
su režisierės užmanymu su
tapo ir darė tikrai maloną įs
pūdį.

P. Vaičiūnas savo dramatur
gijoj ne kartą kibo į moters iš
tikimybės klausimą. Nuodėmin
game Angele tokia "paslydusi" 
moteris yra skulptoriaus Arno 
žmona Dalia. Tai savo vidumi 
komplikuotas ir ne kartą į keb
lias situacijas statomas P. Vai
čiūno personažas, gal vienas iš 
pačią spalvingiausią veikėją jo 
draminėj kūryboj.

Bostone Dalią vaidino Rita Au
siejūtė. Vispusiško išorinio 
grožio, kuriuo prigimtis mūsą 
Ritą apdovanojo, anaiptol nepa
kaktų Dalios vaidmeniui įveikti. 
Čia reikia stipraus vidaus, sub
tilių pojūčių, reikia ir vaidybi
nės technikos. Lyginant su ge
rai atlikta jos roleBrandosates
tate, Nuodėmingo Angelo Dalios 
vaidmeny R. Ausiejūtė regimai 
šoktelėjo į aukštį. Jos vaidyba 
buvo profesinio lygio, per pen
kis veiksmus neiššokusi iš vaid
mens uždavinių, išsilaikiusi an
sambly. Dalios vaidmeniu R. Au - 
siejūtė įrodė, kad ji turi jautrų 
ir turtingą vidų, neabejotiną vai
dybinį talentą. Jeigu ji būtų bu
vusi silpnesnė, be abejonės ir 
visas Nuodėmingo Angelo spek
taklis būtą gerokai nublankęs. 
Skoningi ir tinkamai parinkti 
buvo ir R. Ausiejūtės drabu
žiai, kuriuos ji vilkėjo scenoj.

Zita Zarankaitė, "nusipelniu-
• (Nukelta į 6 psl.)
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P. Vaičiūno "Nuodėmingas Angelas" Bostone. Susitikimas 
"Džiaugsmo valandos" klube: klubo vedėja -- M. Gineitienė, Chi- 
chi -- Jurgis Jašinskas.

DREBA BOLŠEVIKINĖS IMPERIJOS

VEŽIMAS

NUODĖMINGO 

PREMJERA...
(Atkelta iš 5 psl.)

si" Bostono lietuvių Scenos ak
torė .(kaip ir jos kolega Jurgis 
Jašinskas), šį kartą vaidino tur
tuolio Gauro žmoną, beveik kas
met gimdančią vaikus, negailes
tingai uždarytą "šeimos židinio" 
kalėjime. Kai ji pasirodė sceno
je, salėj pasigirdo spontaniški 
plojimai. Scenos meno meile, 
vaidybine tiesa, kurią kiekvie

nam vaidmeniui ji randa, Z. 
Zarankaitė tos pagarbos nusi
pelnė. Ir Gaurienės vaidmeny ji 
buvo jautri ir įtikima.

Birutė Vaičjurgytė, 16 metų 
mergina, taip pat grakšti ir dai' 
Ii, Bostone yra pažįstama kaip 
talentinga poezijos deklamuoto- 
ja, turinti ir muzikinį talentą. 
Ir Dramos Sambūrio vaidini
muose ji rodosi nebe pirmą kar
tą. Nuodėmingam Angele B. 
Vaičjurgytė vaidino itin jaut
rios ir trapios sąžinės vienuoly
no mokyklos auklėtinę Beatrisą. 
Jaunoji debiutante, kiek dides
niam vaidmeny, nieko neapvylė, 
atvirkščiai -- įtikino, kad joje 
bręsta jėga, kuri dar ne sykį 
scenoj mus gali guosti ir džiu
ginti. Birutės įsijausta Beat- 
risa paliko malonų ir giedrą įs
pūdį.

Marijai Gineitienei teko nei
giama būtybė -- ji vaidino 
Džiaugsmo valandos klubo vedė
jos vaidmenį. Ir tikrai įtikino, 
kad ji yra "padori ir gerai išauk
lėta moteris", nors pro jos el
gesį nesunku buvo įžvelgti mote
rišką apdairumą ir gudrumą. M. 
Gineitienė Nuodėmingo Angelo 
moterų ansambly laikėsi stip
riai, savo vaidmenį atliko su įsi 
jautimu, tuo padėdama spektak
liui išsilaikyti aukštesniam lygy.

T. Babuškinaitė parengė pir
mo veiksmo pabaigos šokį, o jį 
grakščiai pašoko Natalija Go- 
lembiovski. Tai buvo daili įtar- 
pa, nors, kiek prisimenu, P. 
Vaičiūno veikale jos nėra.

Skulptorių Arną vaidino An
tanas Januška. Scenos meno my
lėtojui tas vaidmuo nėra leng
vai įveikiamas darbas. A. Ja
nuška Arną atitiko savo išore 
ir net vidum, sunkiau jam sekė - 
si įveikti draminės įtampos 
scenas, bet nelengvas uždavi
nys įveiktas, Arno paveikslas 
buvo solidus, vaidinimo vienti
sumo jis nelaužė ir žemyn ne- 
smugdė. Kas itin malonu, tai 
kad šįame spektakly ir Ant. 
Januška, kaip vaidintojas, ge
rokai paūgėjo.

Gediminas Margaitis, stu
dentas, taigi jaunas vyras, kaip 
R. Ausiejūtė ir B. Vaičjurgytė, 
savo prigimty turi nemaža sce
ninės teisybės. Ką jis scenoj be-

ANGELO

veiktų, nors ir netobulai, vis
tiek atrodo tiesa. Nuodėmingam 
Angele G. Margaitis vaidino 
dramatišką kompozitorių Gan
dą, Dalios atstumtą vyrą. Ir, 
kaip anksčiau Nicodemio Ne
ūžaugoj, jis buvo jaukus ir mie
las.

Jonui Valiukoniui teko itin sun - 
kus uždavinys --jis vaidino tur
tuolį Gaurą, kuris yra ciniškas 
ir veidmainiškas, verčiasi pro
vokacijom ir svetimoteriavimu, 
pelnosi iš Džiaugsmo valandos, 
o kita ranka dalina gausias au
kas bažnyčiai. Tai savo pobū
džio lietuviškas tartiufas, P. Vai
čiūno itin drąsiai pavaizduotas. 
J. Valiukonis Gauro vaidmenį 
pagirtinai įveikė. Nors pilno 
Gauro dvasios demoniškumo jis 
ir neatskleidė, bet mylėtojų sce
noj J. Valiukonio darbas yra ne
abejotinas laimėjimas.

Gauro atosvara, gėrio nešė
jas yra kunigas Robertas, kurį 
lygiai ir su vidine šilima vaidi
no P. Žičkus. Veikale, kur do
minuoja pikto pradas, P. Žič- 
kaus įsijaustas taurus kūninis 
buvo malonus pragiedrulys.

Jurgis Jašinskas -- daug niu
ansų turintis charakterinių vaid- 
menų aktorius. Bostone jau ke
liolika metų jis yra stiprus lie
tuviškų vaidinimų ramstis, įsi
savinęs nemaža vaidybinio me
no žinių ir patirties. Ir jo vai
dintas Nuodėmingo Angelo Chi- 
chi savo apimtim yra išbaig
tas charakteris. Tiesa, režisū
ra regimai jį sugroteskino, bet 
smaguriautojas ir mergišius J. 
Jašinsko paveiksle išliko ryškus 
ir gyvas.

Du epizodinius policijos agen
tus vaidino Ant. Vilėniškis ir Li
nas Ausiejus. Režisierė, matyt, 
dėl jų galvos nesuko, todėl sce
noj jie buvo konvencionalūs, at
seit, brutalūs policijos agen- 
tai. Man regis,taiperžiūrėtinas 
spektaklio epizodas. Kad poli
cija turi būti brutali, berods, 
tai rusų mums "paskolinta" pa
žiūra. P. Vaičiūno pjesėj poli
cijos agentai gali būti šiurkš
toki su Gauru, tik ne su 
Džiaugsmo valandos klubo ve
dėja.

Kas be ko, Nuodėmingo An
gelo vaidinime būta ritminio ne 
lygumo, veiksmo eigos lėtini- 
mų, būta ir dar vienokių ar ki
tokių duobelių, bet vaidintojų 
pastangose visa tai lyg ir pra
dingo. Stiprų ketvertuką suda
rė spektaklio moterys, daugiau 
spragelių ir nelygumų pasitai
kė vyrų vaidyboj. O tai reiš
kia, kad jiems dar reikia savo 
jėgas pamiklinti. Tačiau bend
ras Nuodėmingo Angelo vaidi

Prieš Vliko pirmininko 
dr. J. K. Valiūno iš Romos 
radijo pasakytą kalbą atsi
kirsti per Vilniaus radiją 
buvo išleistas rašytojas V. 
Reimeris (LITERATŪROS 
IR MENO redaktorius). 
Tas jo „atsikirtimas” gegu
žės 6 d. paskelbtas ir TIE
SOJ. V. Reimerio ginklai, 
pasirodo, beesą ne tik ne
gausūs, nudėvėti, bet ir la
bai pasenusių modelių: im
portuoti iš Vilnies-Laisvės 
senienų sandėlių. Esą, „vi
sos laisvinto jų pastangos, 
visos jų teorijos — neišlai
ko kritikos ... tai, be kita 
ko — biznis, žaisdami tau
tiniais jausmais, visokie va
duotojų komitetai traukia 
iš lietuvių kišenių dolerius 
ir iš to lengvai gyvena”.... 
Bet tuo pačiu atsikvėpimu 
redaktorius-rašytojas įrodi
nėja, kad lietuvių išeivija 
jau beveik sunykusi, net ir 
vėlesniųjų pabėgėlių vaikai 
jau nebemoka lietuviškai, 
atseit, tas (Vliko pirminin
ko kalboje minėtasis) lie
tuvių tautos trečdalis išei
vijoje nieko nebereiškia ...

Šis V. Reimerio „atsikir
timas” suklupo vos ištartas 
prieš išgirdusiųjų kritiką: 
jeigu iš lietuvių išeivijos 
tautinių jausmų dar gali
ma, anot Reimerio, net 
„biznį padaryti”, jei „viso
kie vaduotojų komitetai... 
iš to lengvai gyvena”, tai 
kas patikės, kad lietuvių iš
eivija jau nutautusi, suny
kusi, kad nesirūpina Lietu
vos likimu? (E.)

• Gegužės 6 dieną TIESA 
ištisą puslapį paskyrė radi
jo ir televizijos veiklai pa
šlovinti. Vilniaus radijo pa
reigūnai stengdamies ta 
proga pasirodyti, kad „ne
snaudžia”, paskelbė ir kitą 
neseniai per radiją skaity
tą panašų pasiginčijimą su 
viena paskaita, perduota 
lietuviškos Romos radijo 
programos rėmuose, šiuo 
atveju Vilniaus universite
to dėstytojas jaudinosi, 
kaip tie „ponai iš Romos’’ 
drįso papasakoti, ką rašy
tojas A. Žukauskas-Vienuo
lis kadai rašė apie bolševi
kų siautėjimą Anykščiuose 
1919 metų gegužės mėnesį. 
Dėstytojas, tačiau, pripaži
no, kad „Iš tiesų, Vienuolis 
tuo metu parašė palankų 
nacionalistams reportažą”, 
bet stengėsi vargais nega
lais atlikti didžiai nedėkin

nimo įspūdis yra geras, stip
riai prašokąs scenos mėgėjų 
vaidybines pastangas.

Nuodėmingo Angelo apšvie
timą ir muzikinį įrėminimą, 
kurio buvo gausu, rūpestin
gai tvarkė Romas Šležas.

Kai neturi savo patalpų re
peticijoms daryti, kai nėra kur 
dekoracijas tapyti, kai nuomo- 
toj spektaklio salėj reikia 
sargus "tepti", kai stinga pari- 
kų ir net menkiausių butafori
nių reikmenų -- tokios darbo 
sąlygos vaidinimo rengėjams 
yra papiūtis. TačiauBostonevis 
dar atsiranda žmonių, kuris sto
ja. talkon ir Dramos Sambūriui 
padeda tuos sunkumus nugalė
ti. č

Administracinių rūpesčių "bo
sas" yra teatro direktorius An
tanas Gustaitis. Jis daug laiko 
sugaišo, valandas prie telefono 
prastovėjo, nemažai prisibėgio 
jo, bet administraciniu požiūriu 
Nuodėmingo Antelo statymas bu - 
vo aukštumoj, čia visi tekiniai 
sukosi tiksliai (ne atbulai).

Nors ir retai, bet kai tenka 
savo įspūdžius apie liet, vaidi
nimą rašyti, visada mane pri
slegia dvilypis jausmas: skau
du, kad mes vėl esam savo tau
tinio teatro benamiai, paguoda 
kad vis dar atsiranda žmonių, 
kurie ružtasi lietuviškam žo
džiui scenoje tarnauti.

Tegu būna paguoda ir P. Vai
čiūno Nuodėmingo Angelo gimi
mas Bostono lietuvių teatre.

St.S. 

gą uždavinį — „išteisinti” 
rašytoją Vienuolį, tai yra, 
išaiškinti, kad Vienuolis ta
da taip parašė, neišmany
damas, ką daro...

Taip Lietuvoj žmonės tu
rėjo progos ir per radiją iš
girsti, ir laikraštyje pama
tyti vieną po kito du bol
ševikinės imperijos vežimo 
sudrebėjimus nuo lietuvių 
išeivijos kelmo ...

(ELTA)
Gegužės 1 d. išvakarėse 

iš Kremliaus buvo paberta 
geroka krūva ordinų ir me
dalių. Vilniun, tačiau, nu
krito tik keturi. „Sunkiau
sias” ordinas (Lenino) te
ko Lietuvos istorijos ant 
rusiško kurpalio tempė j ui 
Juozui Žiugždai. Kukliau- 
sįjį medalį („už pasižymė
jimą darbe”) bus gavusi 
biologė Sofija Kanopkaitė, 
prieš pusantrų metų kelias 
dienas viešėjusi New Yor
ke, — dalyvavo biologų- 
chemikų konferencijoj.

(ELTA)

LB II RINKIMINĖS 

APYGARDOS 

REZULTATAI

Il-sios Rinkiminės Apy
gardos Chicagoje Rinkimų 
Komisija skelbia sekančius 
JAV Lietuvių Bendruome
nės V-sios Tarybos rinki
mų, įvykusių 1967 ,m. ge
gužės 6 ir 7 dienomis, re
zultatus.

Kisielius Petras............. 2407
Bobelis Kazys ............. 2209
Jasaitis Jonas......... .  .2196
Tallat-Kelpšaitė Dalia 2187

Bilietai gaunami tik gegužės 21 d., 3 vai. p. p., spektakliui Marginiuose ir Ope
ra House bilietų kasoje, Madison & Wacker Dr. Bilietų kainos: 10, 8. 6, 5 ir 3 dol.

Jei bilietų liks, kasa veiks ir prieš spektakli. Visus kviečia atvykti ir tą vie
nintelį kartą išgirsti „Gražinos” operą.

Pabaltijo valstybių atstovai dalyvavę buv. Vokietijos kanclerio 
Adenauerio laidotuvėse: lietuvių atstovas dr. P. Karvelis, latvių 
atstovas min. Liepinš ir estų atstovas Rosenberg.

F. Skėrio nuotrauka

Kriaučeliūnas Leonas .. 2122 
Razma Antanas............. 2079
Biežis Steponas............. 2033
Nainys Bronius............. 1913
Ambrozaitis Kazys .... 1812 
Anysas Jurgis ............. 1704
Borevičius Jonas ..........1665
Blinstrubas Teodoras .. 1629 
Kasniūnas Vytautas ..1628 
Zakarauskas Vaclovas . .1561 
Trimakas Kęstutis ....1552 
Jurkūnas Jonas............. 1494
Prapuolenis Leonas .... 1493 
Patlaba Petras ............. 1492
Vijeikis Vladas............. 1462
Rūgytė Alicija ’.............1428
Galvydis Vytautas .... 1414 
Šimkus Mečys ............. 1270
Ignatonis Jeronimas ..1265 
Kleiza Vaclovas............. 1238
Šantaras Antanas .... 1188 
Modestavičius Algirdas 1187 
Gintneris Antanas .... 1181 
Germanas Vytautas ... .1168 
Avižienis Karolis.........1107
Zadeikis Jonas ............. 1080
Rūkštelė Antanas......... 1052
Šidlauskas Kazys.........1024
Purvinas Martynas .... 1016 
Bertašius Jonas............. 917

Širka Julius ................ 916
Vaičiūnas Jonas............. 902
Maldeikis Petras ........... 862
Nemickas Romualdas .. 796
Pužauskas Algirdas .... 721
Giniotis Romas............. 697
Petrušaitis Petras .... 571
Juška Bronius ............. 418
Macevičius Bronius .... 403
Grigaravičius Stasys .. 392
Skališius Eduardas .... 335
Petroliūnas Pranas .... 242

• LF narys Eric Unger, 
Cleveland, š. m. balandžio 
25 d. atsiuntė fondui $150, 
padidindamas savo inašą 
iki $250.00.

Juozas Leonaitis, E. 
Hartford, Conn., per Lietu
vių Fondo vajaus komiteto 
ižd. J. Guntulį yra atsiun
tęs fondui .$50.00. Pažadėjo 
savo įnašą padidinti iki 
$100.00.

LS adresas: 6643 So. 
Mapletvood Avė., Chicago, 
III. 60629. (Sk.)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• The Plain Dealer, Cle
velando didžiausias dienraš
tis, savo gegužės 15 d. lai
doje aprašo Vliko pirm. dr. 
K. Valiūno apsilankymą 
Clevelande.

Paminėjus Vliko pirmi
ninko kelionės tikslus, laik
raštis cituoja ir kelis jo pa
reiškimus, kuriuose nusi
skundžiama, kad daugelis 
mažų tautų išsikovoja ne
priklausomybę, tačiau Bal
tijos tautoms, įrodžiusioms, 
kad jos gali pačios sava
rankiškai tvarkyti savo 
valstybių reikalus, niekas 
nepadeda išsivaduoti iš ko
munistinės okupanijos.

• Vysk. M. Valančiaus Li
tuanistinė mokykla baigia 
mokslo metus sekančia 
tvarka:

Gegužės 27, šeštadieni, 9 
vai. moksleiviai organizuo
tai dalyvauja pamaldose. 
Po pamaldų parapijos salė
je mokslo metų užbaigimo 
aktas ir meninė programa, 
kurią atlieka mokytojos Te
resės Neimanaitės vadovau
jami jaunesniųjų skyrių 
tautinių šokių šokėjai.

Gegužės 28, sekmadienį, 
4 vai. "Aukuro” ansamblio 
metinis koncertas, čia bus 
pirmu kart ištisai išpildy

Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos Clevelande jaunieji 
mokiniai, akordeonistui Algiui Matulevičiui grojant, pratinasi 
šokti tautinius šokius. V. Pliodžinsko nuotrauka

INSURED SAVINGS

HOME *nd 
REMODELING 

LOANS

SINCI 1*0*

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

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

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

tas naujas muz Alfonso Mi
kulskio kūrinys. Girdėsime 
solistus, chorą ir kanklių 
orkestrą.

Bilietai į koncertą gauna
mi pas moksleivius ir tėvų 
komiteto narius.

NEPAPRASTAS SLA 
14 KUOPOS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
Nepaprastas SLA 14 kuo

pos narių susirinkimas 
įvyks birželio 4 d., sekma
dienį, 12 vai. Lietuvių salės 
svetainėje. Bus atsisveikin
ta su ilgamete kuopos iždo 
sekretore Marija Mišeikie
ne, kuri išvyksta gyventi į 
Floridą ir renkamas nau
jas kuopos iždo sekretorius. 
Po susirinkimo, ten pat bus 
bendri pietūs, į kuriuos 
kviečiami SLA 14 kuopos ir 
kitų Clevelande veikiančių 
SLA kuopų nariai bei jų 
šeimos su svečiais. SLA 
kuopų bendri pietūs prasi
dės 2 vai. po pietų. Norin
tieji bendruose pietuose da
lyvauti, prašomi užsirašyti

VIRŠUJE: VLIKo pirm. dr. 
J. Valiūno pranešimo pasiklau
syti praeitą sekmadienį į Šv. 
Jurgio parapijos salę susirinko 
gausus būrys clevelandiečių.

V. Pliodžinsko nuotrauka

pas kuopos valdybos narius 
arba pas kuopos pirminin
ką Vytautą A. Braziulį, 
skambinant telef. 681-9404. 
Kuopos nariai prašomi ne
paprastame susirinkime ir 
bendruose broliškuose pie
tuose būtinai dalyvauti, kad 
galėtume gražiai pagerbti 
ilgametę kuopos iždo sekre
torę Mariją Mišeikienę. 
Justinas ir Marija Misčikai 
Clevelande yra išgyvenę 
keliasdešimt metų ir visuo
menėje yra užsitarnavę 
nuoširdžios pagarbos, fvab)

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

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

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

DARBININKAI 
METALUI 

prityrę paruošti ir gaminti 
mažus ir vidut. gaminius. 
Privalo skaityti planus, var
toti žirkles, kaliklius, pre
sus ir lankstytuvus. Tik 
dienomis. Proga iškilti ga
biam vyrui.

Daugelis apdraudų.
ROSE IRON W0RKS

1536 East.43rd St.
Tel. 881-3355 Vak. 371-2025, 

(56-58)

WANTED AT ONCE

BULLARD OPERATORS 
ENGINE LATHE OPERATORS 
Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints & Closė Tolerances. 5 5 
hour work week. Year round. Liberal 
benefits.

DEPENDABLE TOOL & MFG. 
5416 DETRO1T A VE.
CLEVELAND. OHIO

(5I-60)

EXPERIENCE

DESIGNER—ESTIMATOR
With 5 or more years of experience 
in the Stamping Field.

SALARY POS1T1ON

VOSS INDUSTRIES
2 168 W. 25TH ST. 
CLEVELAND, OHIO

216 — 771-7655
(55-57)

WANTED EXPER1F.NCED 
TOOLMAKERS

For Die and Fixture work. Mušt be 
able to do work on there own. Small • 
tool room, good hourly rates & ben- 
ef ils.

Call betvveen 9-4 
PREM1ER MFG. CORP.

1985 W. 85th St., Cleveland, Ohio
216 — 281-9260

(58-61)

MACHINE 
DESIGNER

Leading manufacturer of forg- 
ing machinery has permanent 
position open in engineering 
department for mechanical en- 
gineer or draftsman.

Send resume or phone for 
appointment.
531-1010

Ajax 
Manufacturing Co.

1441 Chardon Rd.
Euclid, Ohio

(56-59)

VLIKo pirmininką dr. K.J. Valiūną, atvykusį į Clevelandą pa
sitarimams su PLB valdyba, Tėvynės Garsų radijo vedėjas J. 
Stempužis pristatė Cuyahogos apskrities kontrolieriui Ralph J. 
Perk, kuris taip pat yra Tautybių Sąjūdžio pirmininku. Dr. K.J. 
Valiūnas amerikietį valdžios pareigūną supažindino su VLIKo 
veikla ir pasikeitė mintimis apie pavergtos Lietuvos ir kitų ko
munizmo okupuotų kraštų padėtį. Nuotraukoje VLIKo pirminin
kas dr. K.J. Valiūnas, T.G. radijo vedėjas J. Stempužis ir aps
krities kontrolierius R.J. Perk.

LONDONO PABIROS

• Nidos Knygų Klubas 
baigia spausdinti J. švaisto 
atsiminimus ir Trečiąją 
Pradalgę, šiuo metu vienin
telį išeivijos literatūrinį pe
riodinį leidinį. Pradalgės 
redaktorius rašytojas Ka
zys Barėnas susirūpinęs 
užtrukusiu spaudos darbu, 
nes jau baigiąs redaguoti 
ketvirtąją literatūros met
raščio knygą.

Nidos spaustuvės darbai 
susitrukdė, prieš kurį laiką 
mirus vienam prityrusiam 
spaustuvininkui, o kitam iš
vykus į JAV. Prityrusių 
lietuvių spaustu v i n i n k ų 
trūksta ir Nidos spaustuvės 
vedėjas Vytautas Kerys vis 
dar dairosi talkininkų, nors 
šiuo metu darbai jau įeina 
į normalesnes vėžes. Be 
Nidos knygų ir atsitiktinių 
spaudos darbų, spaustuvė
je nuolatos spausdinami Eu
ropos Lietuvis, Darbininkų 
Balsas ir šaltinis.

• Britanijos lietuviai nu
stebo Dirvos balandžio 5 d. 
nr. paskaitę, kad Nidos 
Knygų Klubo savininkai 
esą Daunorai, žurnalistas 
ir buv. Lietuvos Aido re
dakcijos narys Br. Dauno
ras prieš kekioliką metų, 
tiesa, redagavo Europos 
Lietuvį. Tuo metu jo ini
ciatyva buvo įsteigtas ir 
Nidos Knygų Klubas. Ta
čiau laikraščio leidėjais ir 
leidyklos savininkais visą

MALĖ OR FEMALE

OPPORTUNITY FOR
PHYSICAL THERAPIST 

1MMED1ATE OPEN1NG FOR REG1S- 
TERED PHYSICAL THERAPIST IN 
500 BF.D HOSP1TAL. COMPLETELY 
MODERN FACIL1T1ES. SALARY 
COMMENSURATE WITH EXPER1- 
F.NCE AND AB1LIT1ES. FRINGE 
BENEFITS.

W1RF. CALL OR WR1TE TO 
PERSONNEL DIRECTOR 

WESLEY MEDICAL 
CENTER

550 NORUI HILLSIDE 
WICH1TA, KANSAS 672 14 

(53-62)

OPPORTUNITY FOR
REGISTEREI) MEDICAL 

RECORD LIBRARIAN 
SALARY COMMENSURATE WITH 
EXPERIENCE AND ABILITY. LIBE
RAL EMPLOYEE BENEFITS.

APPLY CALL OR WR1TE 

CAYLOR-NICKEL 
CLINIC & HOSPITAL 

BLUFFTON, INDIANA
2 19 - - 824-3500

(53-59) 

laiką buvo ir vis dar tebėra 
Lietuvių Namų Akc. Bend
rovė. Tai visuomeniniais 
pagrindais įkurta bendrovė, 
kuriai priklauso septynių 
aukštų namai vakarinėje 
Londono dalyje su spaustu
ve, knygų leidykla, redak
cija, be to, viešbučiu ir 
klubu. Netoli Londono esan
čiame Hedley Parke LNB 
priklauso vasarvietė Lietu
vių Sodyba.

• P. Mašalaičio vadovau
jami Londono lasininkai 
balandžio 29 d. rytinėje 
Londono dalyje esančioje 
lietuvių Socialinio klubo sa
lėje suruošė koncertą. Pro
gramoje dalyvavo jauna 
solistė V. Gasperienė ir J. 
Černio vadovaujamas vyrų 
balsų oktetas.

Malonaus tembro mezzo- 
sopranas V. Gasperienė 
klausytojams patiekė popu
liarų repertuarą, kuris pub
likos buvo labai palankiai 
priimtas. Nottinghamo kon
servatorijoje studijuojanti 
jauna solistė, be abejo, pra
turtins Anglijos lietuvių 
renginių programas. Kon
certinių pajėgų vietos lietu
viams labai trūksta ir todėl 
jaunųjų jėgų prieauglis čia 
yra labai sveikintinas. Pa
stebėtina, kad Londono ir 
aplamai Anglijos lietuviai į 
retus lietuviškus koncertus 
labai noriai ir entuziastin
gai lankosi, į ką, galbūt, tu
rėtų atkreipti dėmesį ir 
Amerikos lietuviai meninin
kai, lankąsi Europoje.

• Pianistas Antanas Sme
tona gegužės 9 d. koncerta
vo lenkų salėje, išpildyda- 
mas J. Tallat-Kelpšos, J. 
Gruodžio, M. K. Čiurlionio 
ir F. Chopino kūrinius. Kon
certą rengė Lietuvių-Lenkų 
A. Mickevičiaus vardo Drau 
gija D. Britanijoje, kurios 
pirmininku yra M. Bajori- 
nas.

Pianistas skambino už
tikrintai ir kai kuriuos Cho
pino kūrinius jam matomai 
pasisekė geriau atlikti kaip 
buvusiame koncerte Wig- 
more Hali. Gausi auditori
ja A. Smetoną apdovanojo 
ilgomis katutėmis. Sekan
čią dieną Dzienik Polski 
koncertą labai gerai įverti
no.

• Inž. J. P. Nasvytis il
gesnį laiką darbuojasi Bri
tanijoje prie prancūzų-britų 
statomo sprausminio lėktų-

Aukos Dirvai
K. Cicėnas, Chicago ....... 4.00
P. Laurinavičius, Chicago 1.00
M. Sims, Detroit ............. 1.Q0
P. Vaiginis, Cleveland ... 2.00
J. Banevičius, Toronto ... 2.00
N. Y. Vyrų Choras............. 5.00
V. Žukaitis, Dayton......... 2.00
V. Bagdanavičius, Phila. 3.00 
S. Matulis, Chicago..........  1.00
K. Kiznis, Richmond........ 1.00
L. Keženius, Cleveland.....4.00
A. Jančys, Rochester........4.00
A. Steponaitis, New Britain 1.00 
V. Gruzdys, Cleveland.......3.00
P. Bakūnas,Baltimore.......4.00
J. Neverauskas, Gary........3.00
A. Stankūnas, Cleveland .... 1.00 
V. Mažeika, Chicago......... 2.00
V. Abraitis, Fords............4.00
J. Šlapelis, Cleveland.......2.00
D. Kalėda, Pittsburgh.......4.00
J. Čibiras, Dayton............. 2.00
J. Luja, Collinsville......... 5.00
K. Galiūnas, Santa Barbara 5.00
J. Vaičaitis, Akron............4.00
J. Ignatonis, Chicago......... 4.00
V. Gricevičius, Chicago .... 1.00

vo Concord. Lėktuvas bus 
išstatytas kitą mėnesį Pa
ryžiuje įvyksiančioje tarp
tautinėje aviacijos parodo
je, kurioje dalyvaus ir J. 
P. Nasvytis. Jo sukonstruo
tais kuro siurbliais yra su
sidomėję sovietai, kurie tei
raujasi galimybių tuos 
siurblius gamintis pagal li
cenziją. Sovietų atstovai 
inžinieriaus J. P. Nasvyčio 
teiravosi, ar, licenziją ga
vus, jis sutiktų techniš
kiems pasitarimams lanky
tis Sovietų Sąjungoje.

• Skulptorius Antanas 
Brazdys po atostogų Ispa
nijos Majorcoje grįžo į Lon
doną, kur jau ilgesnį laiką 
profesoriauja meno kolegi
joje. Saulėje įdegęs ir atsi
gaivinęs, skulptorius uoliai 
ruošiasi parodai. Savo ge
ležies suvirinimo skulptū
rom Antanas Brazdys yra 
vienas pirmaujančių skulp
torių Londone, šiuo metu 
skulptorius tariasi su gale
rijomis dėl parodų Zueriche, 
Vak. Vokietijoje ir New 
Yorke.

• Londonas, savo didumu 
antras (po Tokio) pasaulio 
miestas ( sutraukia dideles 
turistų minias. Kas metai 
vis daugiau lietuvių keliau
ninkų taip pat kelia spar
nus ir, ypačiai iš Amerikos, 
lankosi senutėje Europoje, 
dažniausiai neaplenk darni 
ne Londono. Tai didžiulių 
meno turtų ir istorinių pa
minklų kupinas miestas, 
šiuo metu netgi užsitarna
vęs ’’swinging London” epi
tetą. Apgailestautina, kad 
daugelis lietuvių keliaunin
kų savo tvarkraščiuose Lon
donui tepaskiria tokį trum
pą laiką. Per trejetą ketver
tą dienų aplakstyti miesto 
įžimybes, aplankyti muzie
jus ir galerijas, pamatyti 
nors vieną garsiojo West 
Endo teatrų spektaklį ir pa
žiopsoti į sargybų pasikei
timą prie Buckinghamo rū
mų jau maždaug prilygsta 
neįmanomybių menui. Džiu-‘ 
gu betgi, kad daugumas ke
liauninkų, Londoną užkliu- 
dę, vis dėlto nepamiršta 
apsilankyti bent viename to 
miesto lietuviškųjų centrų: 
Lietuvos p a s i untinybėje, 
Lietuvių namuose arba So- 
ęialinįame klube.

Šiais metais viena pir
mųjų turistinių kregždžių 
Londone buvo nevvyorkiškė 
lietuvaitė Rožė Daukšaitė 
(buv. Metropolio direkto
riaus Kaune duktė). Būda
ma didelė meno ir teatro 
mylėtoja, keliauninkė ap
lankė svarbiausias miesto 
meno galerijas, matė Sheri- 
dano The Rivals teatre ir 
turėjo progos apsilankyti 
garsiojo skulptoriaus Hen
ry Moore studijoj. Dar ap
lankiusi spalvingąjį Soho ir 
vizitavusi Liet, ministrą B. 
K. Balutį, R. Daukšaitė iš
skrido į Vokietiją, iš kur, 
pabuvojusi pas bičiulius 
Paryžiuje, grįš New Yor- 
kan. (rem)



NERIJA LINKEVIČIŪTĖ

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINES SĄJUNGOS SEIMO 
proga birželio mėn. 3 d. rengiamas

BANKETAS
Sheraton-Chicago viešbutyje, 505 Ncrth Michigan Avė., Chicago, III.

MENINĘ PROGRAMĄ
ATLIKS

Soliste

Nerija Linkevičiūt e ,

solistas Jonas V a z n e 1 i s ir

kompozitorius Darius Lapinską

Šokiams gros Markausko kapela.

s .

DARIUS LAPINSKAS

7 :30 vai. vak. kokteiliai 
’Tropical” salėje.

8:15 vai. vak. banketas 
’Boulevard” salėje.

JONAS VAZNELIS

Įėjimas — $ 1 0.00 asmeniui.

Bilietai iš anksto gaunami pas B. Paplėnienę, 

5647 So. Wood Street,

Chicago, 111. 60636. Tel. RE 7-8186.

DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

• Lietuvos atstovo J. Ra
jecko dešimtmetis jo da
bartinėse pareigose Wa- 
shingtone buvo pagerbtas 
šiuo Valstybės Sekretoriaus 
Dean Rusk sveikinimo laiš
ku :
Dear Mr. Charge 
d’Affaires:

As you complete your 
tenth year as Charge d’Af
faires of Lithuania in the 
United Statės, I wish to ex- 
tend my congratulations 
and best wishes.

During your many years 
in Washington you have 
distinguished yourself as a 
worthy representative of 
the Lithuanian people. Your 
untiring efforts on behalf 
of the Lithuanian cause 
have reflected a constant 
devotion to the aspirations 
of your countrymen for ną- 
tional independence and 
freedom.

I wish you many more 
years of fruitful service.

Sincerely yours,
Dean Rusk

• Leonardas Jurevičius, 
ALT S-gos Elizabetho sky
riaus narys, įstojo į Vilties 
draugiją 10 dol. įnašu.

Malonu pastebėti, kad ir 
vėl naujo nario įstojimo 
formai ūmais pasirūpino 
uolusis Dirvos ir Vilties 
draugijos talkininkas St. 
Lukoševičius.

LIETUVIŲ MOKYTOJŲ 
DĖMESIUI

Kasmet gausėjant moki
niams, šv. Antano berniu
ku gimnazijai reikia dau
giau mokytojų. Amerikoje 
yra lietuvių, dėstančių vie
tinėse gimnazijose, šv. An
tano gimnazija labai laukia 
jų talkos.

Pranei škonams dabar 
sunku dar daugiau savo ku
nigų skirti pedagoginiam 
darbui, nes jie reikalingi ir 
kitoms sritims. Pasauliečių 
mokytojų talka būtų didžiai 
įvertinta ir prasminga, šv. 
Antano gimnazijoj visi mo
kiniai lietuviai. Neribotos 
galimybės juos mokyti bei 
auklėti tautinėje dvasioje ir 
paruošti lietuviškai veiklai.

Mums reikalingi šiam ru
deniui įvairių sričių cenzuo- 
ti lietuviai mokytojai. Taip 
pat priimtume talką vien 
tik lietuviškiems dalykams 
ir .bendrabučio priežiūrai. 
Atlyginimas toks pat, kaip 
ir kitose amerikiečių gim
nazijose. Graži proga dirbti 
su lietuvių jaunimu. Nuo

širdžiai prašome lietuvius 
mokytojus ją įvertinti ir 
galimai greičiau atsiliepti. 
Visos informacijos bus su
teiktos, rašant rektoriui 
■šiuo adresu: St. Anthony 
High School, Kennebunk- 
port, Maine 04046.

Rektorius

MOKSLO METŲ PABAI
GA ŠV. ANTANO 

GIMNAZIJOJ
Šv. Antano gimnazijoj 

K e n n e bunkporte, Maine, 
mokslo metai baigsis birže
lio 4 d. Tą dieną bus gim
nazijos metinė šventė, ku
rioj gaus brandos atestatus 
14 abiturientų, šios iškil
mės garbės svečiu bus Lie
tuvos atstovas JAV min. 
Juozas Rajeckas. Jis įteiks 
brandos, atestatus ir tars 
žodį. Iškilmė bus užbaigta 
koncertu gimnazijos choro, 
kuriam vadovauja komp. J. 
Gaidelis. Kviečiama daly
vauti dvasiškija, mokinių 
tėvai ir bendroji visuomenė.

NEW YORK

SVARBUS 
SUSIRINKIMAS

Amerikos Lietuvių Tau
tinės S-gos 1-jo skyriaus 
narių metinis susirinkimas 
įvyks š. m. gegužės mėn. 20 
d., 7 Vai. vak. Amerikos 
Lietuvių Atletų Klubo pa
talpoje, 1332 Halsey St., 
Brooklyne.

Bus pranešimas apie 
įvykstantį A. L. T. S-gos 
Seimą Chicagoje, birželio 3 
ir 4 dxi.

• Dr. Juozas Girnius, 
Ateitininkų Federacijos va
das, atvyksta į New Yorką 
su paskaita ”Jaunimo pro
blema lietuviškoje bendruo
menėje”, kuri įvyksta sek
madienį, gegužės mėn. 21 
d., 4 vai. p. p. Estų namuo
se, 243 E. 34th St., Manhat- 
tan.

Paskaita lies dr. Girniaus 
naujos knygos ’Tdealas ir 
laikas” mintis, kuriomis 
išreiškiama, jog ir užsieny
je gimę gali pergalėti laiką 
ir pasidaryti lietuviais, jei 
supras ir įsisąmonins į tau
tinės kultūros idealą. Pa
skaitos koreferentai Gintra 
Banaitytė-Ivaškienė ir Sta
sys Goštautas.

Santaros-Šviesos Federa
cijos diskusijų ratelis vi
suomenę maloniai kviečia 
atsilankyti.

LIETUVIŲ FONDO 
PELNO SKIRSTYMAS
Keli metai iš eilės LF 

pelno skirstymas buvo da
romas prieš fondo narių vi
suotinį metinį susirinkimą, 
o paskirstyti pinigai būda
vo įteikiami susirinkimo 
metu. Tai pasidarė lyg tra
dicija. Tačiau, esant sku
biam bei svarbiam reikalui, 
pinigai tam gali būti pa
skirti bet kuriuo metų lai
ku.

Pranešama, kad ir šiais 
metais pelno skirstymas 
bus atliktas taip pat prieš 
visuotinį LF narių susirin
kimą, kuris įvyks Chicago
je Kultūros Kongreso metu. 
Paskirstyti pinigai bus 
įteikti švietimo, mokslo bei 
kultūros atstovams to susi
rinkimo metu.

Šiuo metu Lietuvių Fon
de pagrindinio kapitalo yra 
arti 350 tūkst. dol. Iki šiol 
lietuviškiems reikalams jau 
paskirstyta 20 tūkst. dol., 
o šiais metais numatoma, 
kad tam tikslui bus 12-15 
tūkst. dol.

LF adresas: 6643 South 
Maplewood Avė., Chicago, 
III. 60629

CHICAGO

DARNUS SUSIRINKIMAS

Gegužės 12 d. vakare 
įvyko A LT S Chicagos 
skyriaus narių susirinki
mas. Jame prisistatė 
naujai išrinktoji sky
riaus valdyba: pirm. — 
P. Vėbra, vicepirminin
kai — K. Matutis ir A. 
Rakštelė, ižd. — F. Brau- 
nienė ir sekr. — Br.Pap- 
lėnienė. Pirmininkas 
trumpai supažindino su
sirinkimą su valdybos pa
ruoštuoju metų darbo pla
nu, užmojais. Susirinki
mas planui pritarė ir pa
skatino sėkmingai dirb
ti. Pažymėtinas tari
mas, kuriuo pavedama 
valdybai išdirbti visam 
metų laikotarpiui skyr. 
susirinkimų bei kultū
rinių pobūvių, vakaronių 
kalendorių ir jįpaskelb- 
ti visiems nariams.

Be to, susirinkimas iš
klausė pirm. P. Vėbros, 
kaip ir S-gos pirm. J. 
Jurkūno, smulkius pra
nešimus apie artėjantį 
sąjungos seimą ir chica- 
giškiams tautininkams 
tenkančius uždavinius jo 
ruošoje ir pačiame sei
me. Taip pat aptartas seb 
mo banketas ir reikalas 
jame dalyvauti. Į seimą 
skyriaus atstovais iš
rinkta: I. Andrašiūnas, 
E. Bartkus, F. Braunie- 
nė, O. Biežienė, Dr, S. 

Biežis, Dr. J. Dauparas, 
E. Matutienė, V. Mažei
ka, A. Rūkštelė ir M. Va
liukėnas. Seimo reikai- 
lams paskirta $100.00.

Į skyrių naujai įstojo 
ir susirinkimo priimti 
12 narių, kurių didelė 
dauguma yra jaunųjų ne- 
olituanų gretose. Tarp jų 
ir Korp! Neo-Lithuania 
pirmininkas R. Staniū- 
nas su žmona. Susirin
kimui pirmininkavo V. 
Mažeika, sekr. — V. Mie
želis. Po susirinkimo jo 
dalyvius kava vaišino 
skyr. narės. Susirinki
mas buvo gyvas, darnus 
ir darbingos nuotaikos.

m.v.

Dr. A. Rudokas ir ponia 
išskrido į Bahamą salas, 
kur gegužės 15 d. prasidėjo 
daktarų optometristų kon
vencija.

• Juozas Grybauskas, 
Lietuvos kariuomenės kū
rėjas savanoris, norėdamas 
paremti Pedagoginio Litu
anistikos Instituto idealis
tinio jaunimo švietimo dar
bą, užprenumeravo Lietu
vių Enciklopediją ir Br. 
Kviklio ”Mūsų Lietuvą’’ šio 
Instituto parankinei biblio
tekai. Be tot jis dar paau
kojo ir savo visą bibliote
ką, kurioje yra vertingų ir 
reikalingų lituanisti n i a m 
jaunimo švietimui veikalų. 
Viso J. Grybauskas paau
kojo 243 veikalus, kuriais 
galės naudotis jaunimas, 
gilinti savo lituanistines ži
nias.

Už šią reikšmingą ir ver
tingą auką J. Grybauskui 
Instituto vadovybė reiškia 
viešai nuoširdžią padėką.

Geriausiai RAŠYSI visa
da turime ir liet, raidynu ir 
SKAIČIUOSI mašinėle. Ge
riausia muzika yra STE
REO — ir mažais tranzist. 
pagausite visą pasauli. Ge
riausia TV yra SPALVO
TA. Burroughs, Grundig, 
Olympia, Royal, Telefun- 
ken, Zenith ir kt. firmos. 
NEPERMOKĖKITE kitur 
pirma nepalyginę m/kainas. 
Pranešę kuo domitės dykai 
gausite spalvotus katalo- 
gėlius. Rašykite: J. L. Gied
raitis, 10 BARRY Drive, E. 
Northport, N. Y., 11731.

Professional openings exist for 
NtlRSlNG SUPERV1SOR HEAD 

NURSE REG1STERED NURSES & 
L.P.N’S. & DIETICIANS 
PHYS1CAL THERAP1STS 

Positions available inimediately in a 
skilled nursing hotne associated wilh 
an acute short term hospital. Easily 
accessible to both Twin Cities and 
Duluth, Superior area. Liberal per- 
sonnel benefits. Salary open. Apply 
or send resumes administrator of 
Grantsburg Hospital, Ine., Grants- 
burg, Wis. (58-64)

AMERIKOS LIETUVIU 
TAUTINĖS SĄJUNGOS 

SEIMAS

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
SEIMO (DEŠIMTOJO)

Įvykstančio 1967 metų birželio mėn. 3 ir 4 dienomis.
Chicago-Sheraton Hotel
505 North Michigan Avė. 
Chicago, Illinois.

DIENOTVARKĖ

Penktadienis, birželio 2 d.
5:00 Sąjungos mirusiųjų narių pagerbimas

Šv. Kazimiero Kapinėse.
šeštadienis, birželio 3 d.

11- 12 Registracija.
12- 1:30 Iškilmingas Seimo Posėdis — San Juan salėje

a) Seimo atidarymas, himnai, mirusiųjų pa
gerbimas — Chicagos skyriaus pirminin
kas;

b) Sąjungos pirmininko žodis — Jonas Jur
kūnas;

c) Tautinė idėja ateities perspektyvoje — 
Vytautas Abraitis;

d) Sveikinimai;
e) Seimo prezidiumo sudarymas.

1:30-3 Darbo posėdis:
a) Seimo komisijų sudarymas;
b) Sąjungos pirmininko pranešimas;
c) Sąjungos iždininko pranešimas;
d) Revizijos Komisijos pranešimas;
e) Diskusijos dėl pranešimų.

3:15-4:30 Darbo posėdis:
a) ALTo reikalais pranešimas;
b) BALFo reikalais pranešimas;
c) Lietuvių Tautinio Sąjūdžio vadovybės 

pranešimas;
d) Diskusijos dėl pranešimų.

4:45-6:15 Darbo posėdis:
a) 50 metų nepriklausomybės paskelbimo su

kaktis 1968 m. — Dr. Algirdas Budreckis;
b) Skyrių atstovų pranešimai;
b) Diskusijos dėl pranešimų.

7:30 Banketas:
a) 7:30 rinkimosi laikas — Coctails Tropical 

Room;
b) 8:15 banketas — Boulevard Room.

Sekmadienis, birželio 4 d.
9 Komisijų posėdžiai.

10 Pamaldos.
12-2 Darbo posėdis:

a) Mandatų komisijos pranešimas;
b) Nominacijų komisijos pranešimas;
c) Rinkimai —

1. Sąjungos pirmininko ir valdybos;
2. Revizijos komisijos;
3. Tarybos;

d) Rezoliucijų ir sveikinimų komisijos pra
nešimai;

e) Klausimai ir sumanymai;
f) Seimo uždarymas.

Po Seimo uždarymo įvyks Vilties D-jos suvažiavimas.
Primename, kad Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjun

gos Įstatų 7 str. 2 past. sako:
”Seime sprendžiamą balsą turi iki seimo pareigose bu

vęs Sąjungos pirmininkas, valdybos, bei tarybos nariai, 
skyrių pirmininkai ir tam seimui išrinkti skyrių atstovai, 
renkami po vieną nuo kiekvienos pilnos ir nuo vienos ne
pilnos dvidešimties skyriaus narių.”

Prašome skyrių valdybas vykstantiems atstovams duo
ti raštu jų išrinkimo atstovais pažymėjimus.

Sąjungos valdyba ragina visus skyrius skaitlingai da
lyvauti Sąjungos Seime. Kviečiame dalyvauti ne tik rink
tus atstovus, bet ir visus skyrių narius, nes šis Seimas yra 
dešimtasis — todėl jubiliejinis.


	1967 Geg.19 0001
	1967 Geg.19 0002
	1967 Geg.19 0003
	1967 Geg.19 0004
	1967 Geg.19 0005
	1967 Geg.19 0006
	1967 Geg.19 0007
	1967 Geg.19 0008

