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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ŪKINĖ BŪKLĖ
BEVEIK 7 METUS BESITĘSIANTI JAV ŪKINĖ 
GEROVĖ KELIA RŪPESČIŲ DĖL ATEITIES. — 
VALSTYBĖ IŠMOKO VIENAIP AR KITAIP PA
KREIPTI ŪKINIO GYVENIMO RAIDĄ, TAČIAU 
POLITINIS SPAUDIMAS KARTAIS VERČIA 

UŽMIRŠTI REIKALINGĄ ATSARGUMĄ.

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

Lapkričio 1 d. sukaks 
31 mėnuo, kai JAV ūkis 
be pertraukos bujoja ir 
auga. Bendros viso ūkio 
pajamos (už gerybes ir 
patarnavimus), vadina
mos Gross National 
Product, per tą laiką pa
šoko nuo 500 bilijonų do 
lerių iki 800 bilijonų. As 
meninės amerikiečių pa
jamos nuo 400 iki 600 bi 
lijonų dolerių į metus. 
Bedarbių skaičius (3 mi
lijonai) laikomas norma
liu, juo labiau, kad pas
kutiniuoju laiku labai pa
didėjo dirbančių ištekė
jusių moterų skaičius. 
Atseit, šeimoje vis tiek 
vienas dirba.

Kreditą už tą reiškinį 
rinkimų proga be abejo 
norės sau pasiimti de
mokratų partija, nes 
ūkis klestėjo kaip tik 
Kennedy-Johnsono admi
nistracijos metu, nors 
faktinai dabartinis ge
rovės laikotarpis prasi
dėjo dar prieš Kennedy 
pradedant prezidentau
ti. Nėra jokios abejonės, 
kad ir kapitalistinio kraš • 
to vyriausybė gali turėti 
nemažos įtakos į bendrą 
valstybės ūkį ne tik savo 
mokesčių politika, bet ir 
tiesioginiais užsaky
mais krašto apsaugos ir 
socialiniams reika
lams bei kelių statybai. 
(Vietnamo karas, apskri
tai paėmus, buvo ūkinio 
gyvenimo skatintojas.)

Iš kitospusės, džiaugs 
mas dėl pajamų padidė
jimo gerokai sumažėja, 
kai atsimeni krašte siau - 
čiančias infliacines nuo
taikas ir dolerio perka
mosios galios nors ir lė
tą mažėjimą. Federali
nės tarpininkavimo įstai
gos vien šiais metais tu* 
rėjo tarpininkauti 207 
streikuose. Darbininkų 
unijos jaučiasi galinčios 
labai aukštai kelti savo 
reikalavimus, tačiau jų 
nariai ilgainiui aukštes
niu atlyginimu neilgai 

DE GAULLE savo finansų ministeriui: — Giscard, kaip pasakyti angliškai "taip-bet"?

džiaugsis, jei visas at
lyginimo pakėlimas bus 
perkeltas ant vartotojų,
t.y. pačių darbininkų pe
čių.

Kovai su infliacija ir 
valstybės pajamų padi
dinimui prezidentas 
prašė Kongreso padi
dinti mokesčius 10%, ta
čiau konservatyviai nusi
teikęs kongresas yra 
linkęs patenkinti prezi
dento prašymą tik tuo at
veju, jei kartu bus gero
kai apkarpytos visos 
valstybės išlaidos ne 
karo reikalams. O tai da
ryti, ypač prieš rinki
mus, prezidentas nėra 
linkęs, nes šalia krašto 
apsaugos reikalams nu
matytų sumų, kurios su
daro pusę visų išlaidų, ki
tos stambesnės pozici
jos numatytos vadina
mai kovai su neturtu. 
Skaičiuojama, kad maž
daug 20% amerikiečių 
pragyvenimo lygis yra 
mažesnis negu turėtų 
būti (negrų tarpe bedar
bių skaičius yra dvigu
bai didesnis kaip baltų
jų). Tačiau pakėlimas 
pragyvenimo lygio tos 
gyventojų dalies yra la
bai komplikuotas daly
kas ir reikalauja milži
niškų sumų, kurias 
kongresas norėtų labai 
apkarpyti.

Kartu negalima už
miršti, kad JAV akis, 
koks didelis jis bebūtų, 
nėra visai autonominis 
— jis priklauso nuo pa
saulinio ūkio raidos. 
Šiuo metu didžiausias li
gonis tarptautinėje akio 
bendruomenėje yra D. 
Britanija. Ji kenčia dėl 
to, kad Europos Bendro
ji Rinka jos neįsileidžia 
į savo tarpą ir dėl dar- 
biečių (socialistų) valdy
mo. Wilsono vyriausybė 
norėjo britams duoti du 
mažai suderinahius da
lykus kartu: daugiau so-' 
cializmo ir daugiau pri
vačios- iniciatyvos. Re

zultate, jo paties prisipa
žinimu, ateinanti žiema 
bus viena sunkiausių bri
tų istorijoje, nes išlai
dos socialiniams reika
lams padidėjo 45%, o pri
vačiame ūkio sektoriuje 
nematyti jokio gyvumo. 
(Suvalstybintoje plieno 
pramonėje dirba per 
100.000 darbininkų, ku
rie tenai visai nereika
lingi.)

Tokioje būklėje bri
tai kalba apie savo 'spe
cialių santykių' nutrau
kimą su amerikiečiais 
tam, kad de Gaulle ne
sipriešintų jų priėmi
mui į Bendrąją Rinką, 
tačiau jų ūkio stovis duo
da kitą svarų argumen
tą prieš jų įsileidimą. 
Dabar de Gaulle galės 
jiems sakyti: pirmiau at- 
sistokit ant sveikų ūkinių 
pagrindų. O tam padary
ti vėl reikalinga specia
li amerikiečių parama.

Reikia pastebėti, kad 
dabartinė infliacija JAV 
yra susijusi su iki šiol 
infliacijų istorijoje ne
būtu reiškiniu. Būtent, 
nuošimčių už paskolas 
didėjimu. Dabar net rei- 
kalaujama 7% už trum
palaikes paskolas ir ma-

Lietuvos Diplomatijas Šefo rastas 
Jungtinių Tautų Gen. Sekretoriui
Einant Jungtinių Tautų 

Organizacijos dokumen
tais, į Sovietų Sąjungos 
atstovų XXII-oje Gene
ralinėje Asamblėjoje są
rašą yra įrašyta p. L. 
Y. Diržinskaitės-Pilju- 
šenko pavardė su "Lie
tuvos sovietų socialisti
nės respublikos minis- 
terių tarybos vicepirmi
ninkės ir užsienio reika
lų ministerės" titulu.

Aš laikau sau parei
gą atkreipti Tamstos dė
mesį į tai, kad Lietuva, 
kaip žinoma, yra karinė 
je okupacijoje, kurią So
vietų Sąjunga jai prime
tė jėga ir tęsia prieš 
lietuvių tautos valią. Pa
vadinimas — "Lietuvos 
sovietų socialistinė res
publika" yra sovietų vy
riausybės naudojamas

JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros Fondo valdyba, išleidusi visą eilę lietuviškų vadovėlių mo
kykloms, kultūrinių leidinių, plokštelių ir atlikusi (vairius kitus kultūrinius darbus. Sėdi prie stalo: 
Z. Dailidka, P. Jurkus ir J. Šlajus. Stovi: B. Kviklys, J. Bertašius, J. Švedas L. Raslavičius ir K. 
Rožanskas.

noma, kad jos greitai pa
kils iki 8%. Bet toks nuo
šimtis labai vilioja iš 
Europos visą vadinamą 
laisvą kapitalą, kuris 
taip labai reikalingas D. 
Britanijai ir Vakarų Vo
kietijai. Kapitalo bėgi
mas apsunkina tų valsty
bių kovą su ūkiniais ne
galavimais ir tai kartu 
atsiliepia ir į JAV ūkį.

tikrai Lietuvos padėčiai 
paslėpti.

Todėl p. Diržinskaitė 
-Piljušenko tėra sovietų 
okupacinės valdžios Lie
tuvoje tarnautoja. Jos 
įrašymas aukščiau pami
nėtu titulu į atstovų Ge
neralinėje Asamblėjoje 
sąrašą ir jos dalyvavi
mas tuo titulu Asamblė 
jos darbuose yra nesude
rinami su Jungtinių Tau
tų statuto dėsniais ir su 
Organizacijos moraliniu 
autoritetu.

Pranešdamas Tams
tai šiuos didžiai apgai
lėtinus fatus, reiškiu 
viltį, kad ateis laikas, 
kada Jungtinės Tautos 
pajėgs padaryti privalo
mą visiems savo na
riams tarptautinių įsta
tymų vykdymą, kuris rei
kalauja taip pat Lietu
vos nepriklausomybės at
statymo.

IŠ VISO PASAULIO

• VENGRŲ KARDINOLAS 
MINDSZENTY, komunistinės vy
riausybės Budapešte nuteistas 
kalėjimu iki gyvos galvos ir gy
venąs JAV pasiuntinybės prie
globstyje, pareiškė pasiuntiny
bę apleisiąs atvykstant naujam 
JAV ambasadoriui. Pasiuntiny
bę pakėlus ( ambasadą, naujasis 
ambasadorius M. Hillebrandtu
rėtų pasirodyti Budapešte spalio 
20 d. Kardinolas F. Koenigžada 
skristi i Budapeštą iš Romos, 
kad išsiaiškinus dėl tolimesnių 
Kard. Minszenty planų. Buvo da
romi žygiai j( perkelti ( Romą, 
bet iki šiol jis vis atsisakydavo 
Vengriją apleisti.

• ANGLIJOJE veikianti Jod- 
reU Bank observatorija praneša

STALINO-HITLERIO SĄMOKSLO 
PASEKMĖS KUPIŠKYJE

Spalio 1 d. TIESA Vil
niuje išspausdino dviejų sa
vo reporterių sudarytą "do
kumentinę apybraižą” apie 
tragiškai žiaurias Stalino- 
Hitlerio sąmokslo pasekmes 
Kupiškyje 1941 metų birže
lio mėnesį. Pasakoja apie 
tokį Wernerį Loewę, kuris 
tuo metu buvo pasiskelbęs 
"komendantu" Kupiškyje ir 
vadovavo vadinamajam "ga
lutiniame žydų klausimo 
sprendimui" tame mieste. 
(Už dalyvavimą tose žudy
nėse rugsėjo 28 d. trys as
menys pasmerkti sušaudyti 
ir du po 15 metų kalėti).

Wernerio būta tipiško 
bolševikų-nacių sąmo k s 1 o 
vykdytojo. Lietuvoje atsi
radęs 1937 metais (grei
čiausia iš tikrųjų, kaip re
porteriai spėlioja, su šnipi
nėjimo ar kitais nacių par
tijos uždaviniais), vedęs 
lietuvaitę, pramokęs lietu
viškai, sako, vertęsis tik 
privačiomis vokiečių kalbos 
pamokomis (nors buvęs fi
losofijos daktaras). Kito 
darbo Lietuvoj jis negavo.

Visai kitaip Wernerį su
tiko Lietuvą užplūdę nacių 
sąjungininkai. Jis tuojau 
buvo paskirtas vokiečių 
kalbos mokytoju į Kupiš
kio vidurinę mokyklą (kai 

pagavusi signalus, siunčiamus 
iš Sov. S-gos raketos, nusilei- 
dusios Veneros planetoje.

JAV pasiųstas Mariner sate
litas turėtų pradėti siųsti signa
lus prisiartinus prie Veneros 
2500 mylių nuotolyje. Mariner 
instrumentai privalo rinkti duo
menis apie Veneros atmosfe
ros magnetinius laukus, radiaci
jos kiek|, temperatūrą ir atmos
feros tiršt|.

• BUV. PREZIDENTAS gen. 
D. Eisenhoweris spalio 17 d. 
buvo paguldytas ligoninėn.

• CLEVELANDO BURMIST
RO rinkimai, kuriuose kandida
tuoja demokratas negrų kilmės 
Carl Stokes ir respublikonas 
Seth Taft, susilaukia vis dides
nio pasaulio spaudos dėmesio. 
Jau pirminių rinkimų metu di
džiosios spaudos ir televizijų 
stočių atstovai akylai sekė nuo
taikas, kuriose rasinė ftampa 
maišėsi su demokratinių prin
cipų raida.

šiuo metu būdinga tai, kad C. 
Stokes bando rasti pritarėjų (vai
rių imigrantų tautybių grupėse, 
kai S. Taft neatleidžia negrų 
organizacijas savais pažadais. 

tik švietimo ministeriją 
valdyti perėmė Venclova), 
čia Werner Loewe tuojau 
pasireiškė ne tik kaip mo
kytojas, bet ir uolus bolše
vikų aktyvistas. Mažiausia 
tol, kol truko Maskvos-Ber- 
lyno bičiuliavimasis. O 1941 
metų birželio gale, kai tik 
Hitleris atsisuko prieš 
maskvinius sąjungininkus, 
taip ir Loewe atitinkamai 
atsisuko prieš bendradar
bius Kupiškyje, tuo pačiu 
metu ir prieš vietos žydus. 
Tai "kupiškėnams kainavo 
septynis tūkstančius gyvy
bių", — maždaug teisingai 
pažymi a p y b r aižininkai. 
Tik, kalbėdami apie tą Ku
piškio tragediją, jie tylomis 
apeina tai, kad tai tik da
lelė tragedijos, kuri buvo 
parašyta ir pradėta vaidin
ti Maskvoj, 1939 metų rug
piūčio 23 dieną, ir kurios 
autoriais pasirašė Moloto
vas su Ribbentroppu, už ku
rių nugarų stovėjo pats 
Stalinas, anuomet buvęs vi
sų bolševikų (neišskiriant, 
turbūt, ir dabartinių TIE
SOS apybraižininkų) "sau
lė, tėvas ir mokytojas". 
Apybraižininkai dabar savo 
pasakojime daugiausia dė
mesio kreipia į keletą "ieš
mininkų", kuriuos pirmojoj 
vaidinimo daly buvęs bol
ševikų bendrininkas Loevve 
naudojo kaip įrankius žudy
nėms vykdyti. O tai būta 
vieno leitenanto, poros bu
vusių moksleivių, dar vie
nos mokytojos, gal dar ke
leto nežinomų ir nežinion 
kažkada nudangintų jau
nuolių, perlengvai paklusu
sių raudonų ar rudų oku
pantų įsakymams. Wernerio 
Loewes, kaip savo buvusio 
laikinio bendrininko vaid
menį nutylėję, apybraiži
ninkai uoliausiai piešia jo 
pagalbininkų veiksmus, bū
tinai uždėdami jiems "na
cionalistų” etiketę.

Sako, dabar suradę Wer- 
nerio Loewės adresą Vaka
rų Vokietijoj ir praneša 
apie jį Vakarų Vokietijos 
valdžios organams ... Kar
tu nurodo ir trijų Loewės 
adjutantų lietuvių adresus 
Australijoj bei, turbūt, Chi- 
cagoj. Adresai nukopijuoti 
(galbūt nuo laiškų) nedo- 
kumentiškai, pilni akivaiz
džių klaidų. Tai būdinga ir 
visos apybraižos "dokumen- 
tiškumui”. (ELTA)
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PLUOŠTAS ĮSPŪDŽIU APIE SENUS DRAUGUS <12>

KNYGŲ LEIDĖJAI IR 
JUOZAS KAPOČIUS

Stasys

Kaip galėjo taip atsi
tikti — sunku dabar ap
sakyti. Kaune aš buvau 
aplankęs beveik visas 
spaustuves — senelę 
Šviesą, Varpą, Viltį, Ry
tą, Spindulį, Raidę, Nar
kevičių, bet niekad nebu
vau užsukęs į Vaizdą, ku 
ris tame mieste švietė 
teatro kaimynystėj. 
Nors gal nestigo vienuo
liškų polinkių, šventumu 
nesidangsčiau, kai atsi
rasdavo proga ar geis
mas — užsukdavau pas 
Konradą, pavakarodavau 
Versaly ir Metropoly, su 
draugais įsmukdavau ir 
į "božegraikos" kiemą...

Juozo Kapočiaus pa
vardė man buvo pažįsta
ma, girdėjau, kad jis yra 
vaišingas ir šaunus vy
ras, pats mėgstąs pasi
linksminti ir kitus pavai
šinti. Bet gi man Kaune 
su juo neteko susitikti. 
Turėjo pradingti daug 
sunkių ir beprasmiškų 
dienų, turėjo susipainio
ti, susikruvinti žmogus 
ir jo keliai, kol mes iš
kilom kitame žemės 
krante. Juozą Kapočių aš 
sutikau ir susipažinau 
tik Bostone, tokiame ne
grįstame akligatvy, ku
rio vardas Burrill 
Place.

Ak, tas Burrill Place! 
Tikrumoje tai beveik 
perdėm lietuviška gatve
lė P. Bostone. Kai mes 
ten gyvenom, gūžteles 
toj vietoj buvo susuku
sios kelios lietuvės mo
terys, gyvenančios savo 
buvimo vėlybą saulėlei
dį (jos buvo geros ir 
mielos), keliuose butuo
se buvo įsikūrę šalti ir 
išdidūs "pranašo” Bim
bos mokytiniai (tie su mu
mis iki tol sveikinosi, kol 
mes jiems galvas lenkda- 
vom), bet akligatviodrus
ką sudarė vadinami DP 
— naujakuriai naujaja
me pasauly.

Komp. Jul. Gaidelis, 
Burrill Place apsigyve
nęs su žmona Felicija, 
tame akligatvy sukūrė 
pluoštą geros muzikos 
kūrinių; malonus ir ge
ras vyras Bronius Baš- 
kys iš Čia smarkiai ver
žėsi į aukštuosius moks
lus (aiman, savo Ph.D. 
tesidžiaugęs tik porąme 
tų, miręs visai jaunas); 
eiles rašė ir veiklų gyve 
nimą gyveno inž. Zig
mas Gavelis su šeima; 
kiek vėliau "place" at
sirado mieli Žukauskai, 
na, ten pat buvo įsikū
rusi ir mano šeima.

Santvaras

Akligatvis buvo žvy
ru pabertas, tik šaligat
viai turėjo cementu iš
lietą siaurą takelį, bet 
gera jis buvo, nes vai
kams negrėsė pavojus 
po automobilio ratais pa
lįsti. Namai dideli, bet 
primityviai įrengti, tik 
su būtinų patogumų prie 
du. Kai aš savo globėjai 
Pr. Lapienei netyčia pra
sitariau, kad neturime 
vonios, tai ji mane ap
rėkė: girdi, tokių butų 
Amerikoj nėra! Bet mes 
tuose bevoniuose apar
tamentuose gyvenom 
apie septynerius metus, 
namų savininkui Mr. 
Slips’ui (ir tokių lietu
viškų pavardžių Ameri
koj yra!) mokėdami ne
aukštas nuomas. Butus 
patys išsigražinom, tai 
po stovyklinio gyvenimo, 
jie visai neblogai atro
dė: vasaromis buvo švie
sūs, saulėti ir karšti, o 
žiemomis, kai pakildavo 
paatlančio vėjai, langų 
užuolaidos siūbuodavo, 
lyg jos būtų ant džiovini
mo virvės pakabintos...

Keletą metų tame Bur 
rili Place mes buvome 
laimingi. Regis, trum
pas laikas ten sudegė, o 
ko neišgyventa ir ko ne
patirta! Jei kas ryžtųsi 
papasakoti, aš galvoju, 
kad žmonės ir gyveni
mas Burrill Place atro
dytų neblogiau už tuos 
įvykius ir žmones, ku
riuos Amerikoje plačiai 
išgarbinta Grace Meta- 
lious pavaizdavo savo 
Peyton Place...

♦♦♦

Tai, va, į tą akligat- 
vį, rodos 1952 m. pava
sarį, pas mane atėjo ne
pažįstamas vyras. Jis 
atrodė vidutinio ūgio, 
lieknas, kiek padžiuvu- 
siu ir akiniuotu veidu, 
rimtas, beveik be šypse
nos, bet gražiu, aiškiai 
nepigiu drabužiu apsi
rengęs. Ir atsinešė jis 
tokį milžinišką sumany- 
mą, jog pirmam susi
tikime nelengva buvo pa
tikėti, kad jo pečiai ga
lėtų šitokią švino naštą 
pakelti.

Tai buvo Juozas Ka
počius. Ir tas jo milži
niškas užsimojimas — 
Lietuviu Enciklopedija.

Nūdien, po keturioli
kos metų, smagu tuo pa
simatymu pasidžiaugti! 
Kai J. Kapočius anuomet 
savo planą išdėstė, stai
ga mano galvoj susimez
gė klausimas: sumany
mas puikus, bet ar turim 

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

Savininkai: J. JANUŠA1TIS ir J. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
6. May Wine Imported

From Germany .............................. 5th — $0.98
7. Imported 5 Star Greese Brandy 5th — $4.98

1. Asbach Uvalt Import. Brandy . 5th— $5.49
2. M'. & Moore 5 years old

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

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

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

tiek pajėgų, kurios galė
tų enciklopediją parašy
ti? To klausimo nekė
liau J. Kapočiui, bet pats 
mintimis perlėkiau lie
tuvių intelektualų gre
tas, o tuomet ir atsaky
mas susikristalizavo: 
nėra abejonės, enciklo- 
pedininkų, įvairių sričių 
specialistų, turime pa
kankamą kiekį, kad tik 
jie stotų į talką.

Ir nuo tos valandos, be
rods, pasidariau vienas 
tų J. Kapočiaus ramsčių, 
kuris dėl jo sumanymo 
pesimizmo neskleidė, o 
veikiau, kiek laikas ir 
jėgos leido, vienu ar ki
tu petim jo pastangas 
parėmė.

Taip, Juozas Kapočius 
yra spaustuvininkas ir 
leidėjas. Pradžioj šio 
"paveikslo" yra duota jo 
gimimo data.

Nauja asmenybė atsi
rado Aukštaitijoj, Anta- 
tilčių km., Žemaitkie
mio vi., pasiturinčių liet, 
ūkininkų šeimoj. Viduri
nį mokslą J. Kapočius 
ėjo Ukmergės gimnazi
joj ir Aukštesniojoj 
Technikos mokykloj Kau
ne. 1927 m. jis išvyko į 
Urugvajų ir 1930 m. 
Montevideo mieste bai
gė spaustuvininkų mokyk
lą.

Su tokia profesija bu
vo galimybių ir sveti
mam krašte neblogai įsi
kurti. Tačiau vidinis bal
sas J. Kapočių šaukė 
namo keliauti. Į Lietuvą 
jis grįžo 1933 m. ir tuoj 
buvo pakviestas Klaipė- 
don, kur buvo Ryto b- 
vės spaustuvės techniki
nis vedėjas. 1935 m. per
sikėlė į Šiaulius Vilties 
spaustuvės darbams va
dovauti. Netrukus ši 
spaustuvė buvo perkelta 
į Kauną. Kaip Vilties 
spaustuvės technikinis 
vedėjas, J. Kapočius dir 
bo iki 1937 m.

Pastarieji metai yra 
itin reikšmingi jo gyveni
me — 1937 jis įsteigė sa
vo cinkografiją Vaizdą, 
kuris akivaizdžiai augo 
ir bujojo. 1939 m. jau vei
kė to paties vardo spaus
tuvė, netrukus perkelta 
į Vilnių, aprūpinta mo
derniom spausdinimo 
priemonėm, turinti vy
riausybės ir visuomenės 
pasitikėjimą, tuo pačiu 
Vaizdo vardu Vilniuje 
spausdinanti knygas iki 
šių dienų.

Rusai bolševikai, 1940 
m. okupavę Lietuvą, J. 
Kapočiaus Vaizdą nacio
nalizavo, pats jis "pa
sislėpė" Panevėžy ir tą 
sunkų laiką buvo Pane
vėžio Valst. dramos te
atro vicedirektorius. Su 
karo liepsnom atėjus 
vokiečiams, J. Kapočius 
grįžo į Vilnių, 1941-1944 
m. laikotarpy buvo Lie
tuvos spaustuvių įgalio-

MUMS RAŠO

Nepagrįsti priekaištai
Stasys Barzdukas

Esu priverstas atsiliepti Į 
du Dirvoje paskelbtus mane lie
čiančius J. Smetonos ir (vm) 
(dėl patogumo ji toliau vadin
siu Meškausku) pasisakymus, 
kilusius ryšium su mano pra
nešimu ir diskusijomis JAV LB 
Tarybos suvažiavime 1967 rug
sėjo 24 New Yorke.

I
Mano pranešimas buvo skir

tas Įvairiems Bendruomenės 
šios dienos ir rytojaus reika
lams. Man teko taip pat atsa
kyti t gausius paklausimus ir 
priekaištus. Vienas priekaištas 
ir atsakymas lietė "bendradar-

tinis ir nacionalizuoto 
Vaizdo direktorius.

Nepr. Lietuvoj jis pa
sižymėjo kaip spaustu
vių modernintojas. Klai
pėdos Ryto spaustuvę jis 
aprūpino moderniom rin
kimo mašinom, o Kauno 
Viltį — keturių spalvų 
rotacine mašina laikraš
čiams spausdinti. Kai 
tas komplikuotas robo
tas atsirado, atsimenu, 
ėjom žiūrėti, kaip dir
ba jo daugybė ratų ir 
ratukų, kaip greitai die
nos švieson jis išmeta 
atspausdintą laikraštį. 
Kalbos nėra, Kaune ta 
rotacinė mašina buvo 
dienos sensacija.

Juozas Kapočius Lie
tuvoj pradėjo reikštis ir 
kaip leidėjas — Vilniu
je jis leido lietuviškos 
dvasios laikraščius len
kų kalba Nowo Slowo ir 
Nowo Slowo Rolnicze.

Atsidūręs tremty, Vo
kietijoj, mano leidėjas 
su šeima gyveno anglų 
zonoj, regis, ilgiausią 
laiką Detmolde. Ten su 
jo talka buvo leidžiami 
jauniminiai laikraščiai 
Skautų Aidas ir Saulu
tė, pats išleido kun. St. 
Ylos maldaknygę Apsau 
gok Aukščiausias.

Nuo seno būdamas di
delis teatro mėgėjas, J. 
Kapočius nemaža pri
sidėjo, kad Detmolde 
būtų pastatyta, o vėliau 
po lietuvių salas pave
žiota G. Rossini opera 
Sevilijos Kirpėjas, kuri 
faktiškai buvo nepr. Lie
tuvos vyresniųjų solistų 
gulbės giesmė. Chicagos 
Lietuvių Opera, be jos 
steigėjo op. solisto ir 
chormeisterio VI. Bal
trušaičio ir dirigento Al. 
Kučiūno, laikosi tom vo
kalistų pajėgom (D. Stan- 
kaitytė, St. Baras, J. 
Vaznelis, o dabar jau L. 
Šukytė, D. Mongirdaitė 
ir kt.), kurios išaugo ir 
subrendo ne Lietuvoj, o 
svetimuose kraštuose.

(Bus daugiau) 

biavimą" su okupuota lietuvių 
tauta.

Per ilga būtų šiame straipsny 
iš naujo šią jau visiems žino
mą priekaištų bei kaltinimų is
toriją kartoti, nors Tarybos su
važiavimui ją bendrais bruo
žais priminiau. Šia proga rūpi 
stabtelėti ties vienu jos atspal
viu, dabar iš naujo vėl keliamu 
pradžioj minėtų asmenų. Tai 
yra gerokai jau išgarsinti ir vis 
tebegarsinami "komunistiniai" 
mano linkimai.

Tai ne kas kita, kaip Įsikal
bėta ir kitiems Įkalbama nesą
monė. Dėl to, atsakydamas Į 
priekaištą, ryškinau savo pa
ties ir PLB Valdybos nusistaty
mą Lietuvos laisvės klausimu, 
šiam tikslui citavau su savim 
turėto Pasaulio Lietuvio 1967 
sausio-vasario mėn. 26 nume
rio savo parašytą vedamąjį:

Vasario 16 Diena Įkūnijo 
didelę idėją: valstybinė ne
priklausomybė ūpo tauti
nės gyvybės pagrindine są
lyga.

Nepriklausomybė sufor
mavo ir subrandino tautą 
-- visoj savo istorijoj ji 
niekados nebuvo pasiekusi 
tokio tautinio sąmoningumo 
laipsnio, kaip 1918-40 m. 
Okupacija jai buvo primes
ta tik smurtu ir jėga. To
dėl laisvės pusėj visa tau
ta, su okupantu savo valia 
nuėjo išimtys — išdavikai, 
išgamos, parsidavėliai ir 
pataikūnai, štai kodėl lais
vės kova su okupantu mums 
yra šventas reikalas (429 
Psl.).

II
Tai viešai — Pasaulio Lietu

vy ir JAV LB Tarybos suvažia
vime -- mano pasakytos min
tys. Tokias jas reikėtų ir ver
tinti: ginti arba kritikuoti, pri
imti arba atmesti.

Ką gi daro Smetona, savo 
JAV LB Tarybos suvažiavimo 
aprašymu dėl jų pasisakyda
mas? (Dirva X.4).

Visų pirma savo "naudai" jis 
mano minimą okupantą pasikei
čia savo rusu ir tada iš to pa
sidaro "išvadą", kokios jam 
"reikia":

Ar tas entuziazmas kilo 
dėl to, kad p. Barzdukas 
pasiryžo kovoti prieš ru
są? Ar dėl to, kad kalbos 
Įkarštyje visai nepaminėjo 
komunizmo. Nejaugi p. 
Barzdukas priklausytų tai 
grupei veikėjų, kurie te
mato reikalo kovoti tik 
prieš rusiškąjį imperializ
mą, bet negalvoja grum
tis su tarptautiniu komuniz
mu?

III
šioj vietoj Smetoną galiu už

tikrinti, kad Į mano okupanto są- 
voką Įeina ir rusiškasis impe
rializmas, ir tarptautinis ko
munizmas, nes jie abu šiandien 
i mano pavergtą tėvynę jėga 
atnešti ir prievarta vykdomi. 
Apie tai esu plačiau pasisakęs 
Pasaulio Lietuvio 1965 rugsė
jo mėn. 17 numerio vedamuoju: 

Maža, kad sunaikinu po
litinė nepriklausomybė. Bai
siau, kad komunizmo Įtvir
tinimu vykdomas gilus lie
tuvių tautos dvasinis žalo
jimas.

Tokio žalojimo priemonėmis 
ten nurodžiau materialistinĮ 
ateizmą, proletarini internacio
nalizmą ir rusinimą. Kėliau 
aikštėn ir žalojimo padarinius: 
"Augant naujoms kartoms, nuo 
vaiko dienų nuodijamoms sovie. 
tiniu komunizmu, savaime augs 
skaičius ir tų, kurie visų pir
ma bus nebe Lietuvos, o ‘pro
letariato tėvynės’ patriotai" 
(269 psl.).

Toks okupanto siekimas, to
kie padariniai. Jie ne tik mane, 
bet ir kitus Bendruomenės vei
kėjus slegia dideliu rūpesčiu, 
sunkiu nerimu. Mums rūpi mū
sų tautos likimas ir ateitis. 
Džiaugiamės, kad ji kiek pajėg
dama ginasi. Ten dar gyva lie
tuviškos gyvybės versmė. Ma
tyti kūrybinių pastangų ir net 
laimėjimų. Mes esam Įsitikinę, 
kad nevalia savo tautos jos li- 
kiminėj kovoj palikti vienos. 
Palaikyti gyvą galimą ryš{ su 

savo tauta, sunkiai kovojančia 
dėl uutinės ir kultūrinės savo 
gyvybės, mums nereiškia ieš
koti "bendradarbiavimo" su oku • 
pantu, kuris šiandien Lietuvoj 
yra, bet kurio rytoj ten gali jau 
ir nebūti.

IV
Taigi, jei norėtų,Smetona ga

lėtu rasti mane minint ir komu
nizmą. Daugiau: ir senatvės su
laukęs, nė vienu ušku su juo 
nesuupau. Visa Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės veikla rodo 
priešinimąsi jo tikslams ir už
mačioms. Bendruomenė yra 
laisvės kovos fronte: "Darbu, 
mokslu, turtu ir pasiaukojimu 
lietuvis kovoja, kad apgintų ir 
išlaikytų nepriklausomą Lietu
vos valstybę" (Lietuvių Cha r ta 
PL 26 nr. vedamasis).

Nepalyginti toliau už Smetoną 
eina Meškauskas savo atkarpoj 
Iš KITOS PUSES (Dirva X.ll). 
Dviem atžvilgiais jis su Smeto
na sutampa. Pirma, jis tuojau 
pat pacitavo Smetonos suformu
luotą ir man priskirtą "pažadą 
visomis jėgomis kovoti prieš 
rusą", antra, pakartojo Smeto
nos insinuaciją -- "stiprėja 
spėjimas, kad p. Barzdukas yra 
rusiškojo imperializmo, bet ne 
u rptautinio komunizmo prie
šas". Meškauskas Smetoną ki
tais dviem atžvilgiais pralenkia. 
Pirma, pasisakydamas prieš 
"tendenciją primesti visą atsa
komybę rusams", jis čia pat 
"gėdina" mane ir kitus šios ten
dencijos "ryškintojus": "Iš ki
tos pusės, gėda, kad lietuvių ir 
net vadinamų ‘kultūrininkų’tar
pe atsiranda tokios zoologiškai 
šovinistinės pažiūros skelbėjų". 
Antra, pats pranašaudamas, 
Meškauskas ir mane provokuo 
ja pranašauti: "Ar p. Barzdu
kas Įsivaizduoja, kas būtų, jei 
1863 metų sukilimas būtų pasi
sekęs?" ir kt. Savo pasisakymą 
baigia pritrenkiančia išvada: 
"Viena tačiau aišku, kad apsi
šarvavę tik zoologine neapykan
ta prieš šiuo metu stipriausią 
kaimyną netoli nuvažiuosime. 
Tautinis išsilaikymas reikalau
ja aukštesnių vertybių negu ne
apykanta".

V
Pagal Meškauską aš tik neva 

"kultūrininkas", tik "zoologiš
kai šovinistinės pažiūros skelbė
jas", tik "neapykantos" apašta
las, turėčiau nusižeminęs muš
tis Į krūtinę ir gailėtis. Bet 
prieš tai noriu paklausti: ar tas 
ruso Į priekį iškišimas nebus 
tik jo draugo Smetonos darbas? 
Jei taip, tad judu susiveskite 
ir savo sąskaitas. Man gi pa
čiam tos "šovinistinės pažiū
ros" ir "zoologinės’neapykan
tos" visiškai svetimas daiktas. 
Antai, Pasaulio Lietuvio 1965 
kovo mėn. 14 numery kėliau min- 
tį, kad reikia "skirti tautą nuo 
režimo". Mes turim skirti ru
sų Puškiną, Dostojevskį a r Tols
tojų nuo jų okupacinio režimo 
reprezentantų Kruglodurovo, 
Merzavcevo, Deržijubkos ar Ko
pi ej kol i ubovo. Nesam priešingi 
rusų tautos draugystei, bet jų 
nukariavimams, jų genocidui, 
jų kitų tautybių kultūros naiki
nimui. Ten pat citavau J. Ais
tį, kuriam ir dabar iš visos šir
dies tebepritariu: "Ar gali būti 
didesnis Donelaičio atminimo 
niekinimas, kaip lietuviškų vie
tovardžių keitimas burliokiškais 
arba prūsų žemės vadinimas 
‘tikrų tikriausiomis slavų že
mėmis*, kaip tai daro didžioji 
tarybinė enciklopedija" (219 
psl.). Dėl to negaliu atšaukti 
ir savo ten padarytos išvados: 
"Gerai žinom, kokia nelaimė iš
tiko lietuvių tautą su raudono
sios okupacijs primetimu".

štai kas skiria Smetoną su 
Meškausku nuo manęs. Negaliu 
sutikti, kad jie paverstų mane 
tuo, kuo nebuvau, nesu ir ne
būsiu.

M & F HELP WANTED

Openings for Professional Personnel 
DIRECTOR OF NURSING SERVICE— 
B.S. degree in nursing. Master’s de
gree in nursing administration desired. 

REGISTERED NURSES — Ali 
Depts. - All Shifts.

LA B TLCHNOLOGISTS — Ascp 
or eligible.

MEDICAL RECORDS LIBRARIAN — 
registered

130-bed hospital located 30 rniles 
north of Madison. Salary open. 
Wrlte Director of Personnel. Divine 
Savior Hospital, 1015 W. Pleasant 
St., Portage, Wisc. 53901.

(112-115)
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Išeivinio gyvenimo
nesąmonės

Lietuvių išeivija JAV yra nemenka kiekybės 
požiūriu, gana pajėgi ir savo smegenimis. Tą fak
tą visi žinom ir gana dažnai tuo pasididžiuojam. 
Pajėgiame suprasti ir tai, kad toks išeivijos kie
kis gali būti nemenkas veiksnys lietuvių tautos ko
vose dėl laisvės ir kultūros.

Netrukus bus dvidešimt metų, kai JAV lietuvių 
tarpe pirmaisiais smuikais groja naujieji ateiviai, 
trumpai vadinami DP. Žmonės ne tik išlavinti, bet 
ir patys pasiėmę politinio emigranto 
pareigas. Itin pabrėžtina — žmonės pasitraukę 
ne nuo valdymo sistemos pasikeitimo valstybės vi
duje (pvz., kaip rusai, kurie savo kraštą paliko 
carinės santvarkos griuvimo akivaizdoj), o nuo sve
timos ir piktus kėslus turinčios okupacijos.

Net ir minkštesni logikos dėsniai įsakmiai kal
ba, kad tokio išeivių elemento valia turėtų būti ne
palaužiama, kova neiškrikdoma, siekiai tvirti, vie
ningi ir net atkaklūs.

O kas darosi tarp mūsų?
Gyvenam neblogai, ne vienu atveju geriau už 

vidurinį šio krašto gyventojų sluoksnį, pinigų už
dirbam nemenkas kupetas, uždarbių siekimuose ne- 
aptingstame, nevengiam ir prabangos vertybėm ap
sikrauti.

Visa tai neturėtų būti peiktina, ekonominis pa
grindas turi išskirtinę reikšmę kiekvienu atveju, jei
gu... su aukso veršio garbinimu drauge eitų gy
va tautinė sąžinė, gyva tautinė pareiga.

Deja, Amerikoj mes šimteriopai daugiau ati
duodam degtinės bravorams, o ne savos visuome
nės ir savų siekimų reikalams. Iš kiekvienos lie
tuviškos šeimos šiame krašte per metus atimkim 
tik po tris svaigalų butelius, atiduokim juos Bal- 
fui ar kuriam kitam savo fondui — ir mes, pama
tę tą sumą vienoj krūvoj, patys iš nustebimo klyk- 
telsim.

Bet... mūsų rankos ir širdys yra lengvos savo 
akims degtine užpilti, o kietos kaip titnagas visuo
meniniams ir kultūriniams darbams pirštus at
gniaužti.

Daugumas šviesesnių išeivių neblogiau už "Tė
ve, mūsų" žino, kad JAV lietuvių spauda skursta, 
kad lietuviška knyga jau neberanda leidėjo, kad 
svarbūs piniginiai fondai tautiečių nepajėgia prisi
šaukti.

Savos spaudos, savos knygos neremdami 
ir neskaitydami arogantiškai spaudą ir kny
gas kritikuojam, pajėgesnius spaudos žmones šmei- 
žiam ir niekinam, nes mūsų savanaudiškumui jie da
rosi nemalonūs, nesimpatingi, nepakenčiami. Ran
dame labai "stiprių" argumentų ir kitoms lietuvio 
pareigoms nuo savęs nustumti.

Linksmi dalykai dedasi ir mūsų visuomeninio 
gyvenimo erdvėj. Buvo laikas, kada mes, pamir
šę tikrąjį lietuvių tautos priešą, išsitraukėm vėz
dus ir kovojom su min. St. Lozoraičiu, griaudami 
jo autoritetą bei silpnindami jo veiklą, vėliau VLIKe 
susirungė atskiros partijos, atkaklumas buvo toks 
stiprus, kad kai kurie vienetai turėjo iš tos orga
nizacijos pasitraukti. Tuo pat metu tai šen tai ten 
švysčiojo atskirų kultūrininkų ir visuomenininkų 
asmeniški susipykimai, anaiptol ne rimta diskusi
ja ir ne rimtu nuomonių skirtumu paremta.

Dabar kova persimeta į atskiras sroves, tų 
pačių pažiūrų žmonės jau nepajėgia vienas kito su-

BAIGIU KALBĄ APIE GAIDELIO
DANĄ Petras Gandras

toriui St. Santvarui) būtų ne
menka paguoda, jei laikas, ker
tantis mums smūgį po smūgio, 
netirptų greičiau už karštanvan
denin įmestą cukrų...

Tačiau štai Draugas Nr. 237, 
X.10, paskelbė Operos rėmėjo 
ir ištikimo propagandisto VI. 
R. straipsnį "Ar J. Gaidelio 
•Dana* bus pastatyta?" Nors aš 
nesu toks didelis operininkas, 
kaip VI. R., bet nesvyruodamas 
pripažįstu, kad jo rašinio inten
cija yra pagirtina ir remtina: 
reikia ateiti Į Operos balių, rei
kia perpildyti to baliaus sales, 
reikia sukrusti ir tvirtai parem
ti "bandymą atstatyti mūsų Ope 
ros finansinę pusiausvyrą". Jei 
šie mano žodžiai būtų spausdi
nami ne Clevelande, o Chicagoj 
nuoširdžiai sakau, ir aš į tą po
kylį ateičiau, savo kuklią duok
lę Operai atiduočiau.

Gaila man, labai gaila, kad

Keldamas komp. J ui. Gaide
lio Danos statymo klausimą vie 
Šurnoj, turėjau tik vi^ną tiks
lą: pajudinti bylą iš mirties 
taško, sukelti kultūringą 
diskusiją, priminti žmonėms jų 
pažadus bei Įsipareigojimus, na, 
ir pareikšti viltį, kad gąl gi at
siras nors pluoštelis šilimos 
lietuviškam veikalui, gimu
siam nelinksmose mūšy gyveni
mo sutemose.

Dabar jau beveik tobulai aiš
ku: mano pasisakymas buvo bal
sas tyruose, kur maža tėra ga
limybių konkrečiam darbui įveik
ti, kur žmogų apsvaigina mira
žai, kur būna sukeliami ir gana 
skaudžiai akis graužiančių dul
kių debesėliai...

Turėdamas tokį pašnekesio 
rezultatą, aš buvau pasiryžęs 
nieko nesakyti gerbiamaiChica
gos Lietuvių Operos valdybai 
(jos raštas paskelbtas Dirvos 
Nr. 105, 1967 m.), kuri mums at- VI. R., turėdamas tokią gražią 
rado naują jubiliejų: tremties 25 
metus!! Dėl tos pačios priežas
ties nesiryžtu pokalbio tęsti ir 
su mieluoju V.M. (žr. "Iš kitos 
pusės", Dirvos Nr. 106,1967 m), 
mano išmanymu, pradėjusiu 
krypti { asmeniškumus. Pagal
vojau, kad nedera dėkoti ir komp. 
VI. Jakubėnui, kuris, recenzuo
damas Gražiną (Aidų Nr. 7,1967 
m.), taip samprotauja: "šalia 
vadovybės krizės, yra ir reper- 
tuarinių problemų. Nors daug 
vargo buvo su "Gražinos" pasta
tymu, vis dėlto lietuviškas sam
būris negali išvengti pareigos ir 
toliau pastatyti vieną kitą lietu
viškos kūrybos veikalą. Vieną 
tokį turime: taivienintelėAmeri- 
koje parašyta ir tikrai užbaigta 
ir net orkestruota opera — J. 
Gaidelio "Dana" (pagal St. San
tvara libretą). (Kiek turiu žinių 
velionis K.V. Banaitis savo Jū
ratės ir Kastyčio nespėjo orkes- 
truoti, P.G.). Tai muzikiniu at
žvilgiu vertingas kūrinys, dali
nai naujoviško, dalinai vokališ- 
ko melodingo, dalinai jaukiai 
folklorinio stiliaus. Veiksmas 
vyksta tremtinių stovykloje; tai 
kai kam nepatinka, bet tai 
nėra vertės sprendimas 
(mano pabr., P.G.). J. Gaidelio 
"Dana" yra konkretus faktas, 
stovįs prieš Chicagos Lietuvių 
Operos valdybą. Vargu ar būtų 
galimumo šią operą pastatyti 
tuojau kitame sezone. Bet "Da
na" turės išeiti į viešumą arti
moje ateityje. To reikalauja lie
tuviška pareiga, kuri kaip ga
vome patirti, nėra svetima Chi
cagos Lietuvių Operos vado
vams".

Kągi, paskaičius tokią mu
zikos žinovo nuomonę, galėtum 
tylėti ir dar dešimt metų lauk
ti, kol Dana įžengs į sceną. Ta 
viltis komp. Jul. Gaideliui (o 
drauge ir muzikinės dramos au-

intenciją, akivaizdžiai parodė, 
kaip galima vienu arbatiniu 
šaukšteliu deguto pagadinti me
daus pilną sutinę! Jis savo str. 
pirmoj pastraipoj rašo: "Viena 
iš aktualiausių temų, kuri šiuo 
metu ypač linksniuojama, yra 
opera "Dana", kurią dar nori
ma įgrūsti (mano pabr., 
P.G.) į 1968 m. Lietuvių operos 
repertuarą..."

Kas nors apgraibom skaito lie- 
tuvių spaudą, be abejonės, pa
stebėjo, kad 1967 m. Lietuviškos 
Knygos Klubas išleido Vlado Ra
mojaus veikalą "Kritusieji už 
laisvę". Knyga susilaukė garsi
nimų spaudoj, buvo surengtas ir 
jos pristatymas Chicagos lietu
vių visuomenei. Kai mūsų spaus
dintas žodis pateko į sopulingą 
kelią (net jeigu ir taip nebūti] 
atsitikę), minimų garsinimų ir 
pristatymo niekad, jokiu atveju, 
aš nedrįsčiau vadinti grū di- 
mu į lietuvių rankas ar jų kny
gų rinkinius. Atvirkščiai, labai 
malonu klausyti gandų, kad "Kri
tusieji už laisvę" yra gerai per
kami, kad jų pirmoji laida baig - 
u ir jau baigiama parduoti.

Būčiau beveik laimingas, jei 
nuo šiol ir gerbiamas VI. R. 
kiek ilgesnį laiką prisimintų, jog 
ir aš turiu nuovoką: net ir patys 
skaniausi kepsniai, jeigu jiebfl- 
na prievarta brukami į burną, 
vistiek yra neskanūs. Drauge su 
nusiminimu apgailestauju, kad 
VI. R. mano pastangoms apibū
dinti terado tik tą vieną gana 
vulgarų žodį -- įgrūsti!

Toliau VI. R. savo straipsny 
rašo: "Lietuvių Operos vadovy

bė turėtų spaudoje paskelbti 
nors "Danos" žodinio teksto iš
traukas, kad visuomenė susida
rytų įspūdį, kiek tos operos lib
retas tin karnas Lietuvos nepri
klausomybės 50 metų sukak
čiai?"

prasti ir pagerbti.
Tad kyla toks klausimas: kam tokiais "žy

giais” mes tarnaujam? Nesunkiai patys rasdami at
sakymą į šį klausimą, galim trumpai tarti: tos 
kovos, ta nesandara, metų metais trunką asmeniš
ki kivirčai nėra niekas daugiau, o tik išeivi- 
nio gyvenimo nesąmonės.

Nemalonių apraiškų išvadą pasidaryti nėra 
sunku: jeigu mes dar esam lietuviai, jeigu aprė
ptam kovų dėl laisvės ir kultūros reikšmę bei pras
mę, jeigu mes dar tebesam gyvos sielos, — iš pel
kyno dar galim išsikapanoti.

Tą gali padaryti lietuviškas susiklausymas bei 
susipratimas, nuoširdi ir vieninga lietuvių talka.

(Servus)
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Puiki idėja, tiesiog kristalas! 
Ir klausimo pilnutinis išgvildeni- 
mas beveik akis degina: Gaide
lio Danos statymas turi būti 
sprendžiamas visuomenės ple
biscitu, o gąl derėtų sudaryti 
teismą, surinktą iš libretinio 
meno žinovų, kurių turime be
veik pusę Amerikos! Tikėkit, 
šitokiam sumanymui aš negaliu 
nepasiduoti...

Tik leiskit man siūlyti čia po
rą menkų pataisų, gąl tiksliau 
-- porą kilnios idėjos patobuli
nimų: plebiscitui ar žinovų teis
mui reikėtų atspausdinti ne Da
nos libreto ištraukas, kaip siū
lo VI. R., o visą libretą 
(ištraukos gali netyčia žmones 
suklaidinti!). Ir tuo atveju, jei 
garbingieji sprendėjai rastų, 
kad Danos librete yra aguonos 
grūdas, tinkamas sukaktuvi
niams metams, tuč tuojau, nei 
dienos neatidėliojant, reikėtųor' 
gąnizuoti kitą plebiscitą ar teis
mą, šutant šitokį konkretų klau
simą: ar komp. Jul. Gaidelio 
muzika, tą aguonos grūdą ap
rengusi, yra "tinkama Lietuvos 
nepriklausomybės 50 metų su
kakčiai?..."

Aš bijau įurti, dar labiau ne
norėčiau žmogaus įžeisti, bet 
esu priverstas susidaryti įspū
dį, kad VI. R. mano rašinių ne
skaitė. Jeigu būtų skaitęs, esu 
tikras, simpatingas vyras 
"kristalais" nesibarstytų, nesgi 
savo straipsniuoseaš stengiausi 
aiškiai išdėstyti Gaidelio Danos 
istoriją, kurios santrumpą 
kartoju: Daną peržiūrėjo komp. 
VI. Jakubėnas (jo nuomonė pa
cituota ir šiame straipsny), ne
abejotina rimtimi veikalą iš
studijavo dirigenus Al. Kučifl- 
nas, komp. Jul. Gaidelis padarė 
visas pageidaujamas pataisas, 
parašė su Al. Kučiūnų sutartą 
orkestraciją (beje, Daną persi- 
skambino komp. Jer. Kačinskas, 
taip pat rasdamas, kad veikalas 
vertingas ir net siūlydamas, kad 
Dana Bostone būtų pastatyta 
nors koncertiniame pavidale).

Na, gal tikrai yra prastas jos 
libretas! Bet minėti vyrai ir 
prie jo nekibo. Tad argi jau da
bar būtų reikalingas visuomenės 
plebiscitas? Deja, VI. R. nedvi
prasmiškai pasisako: "Jei atsi
liepimai bus teigiami, aišku, ir 
pinigai daug sparčiau plauks į 
tos operos pastatymo fondą. Jei 
ne, tada "Danos" uolieji propa- 
gatoriai gal nepirš jos per prie
vartą ir palauks dar metus, kol * 
mūsų Opera vėl finansiškai at
sistos ant kojų".

Man labai nesmagu, bet aš ne
turiu policijos eskadrono, netu
riu ir jokios valdymo ar įsaky
mo galios, tad prievartos 
negalėjau pavartoti. Be 
kitų minčių aš tik reiškiau nuo
monę, kad Danos statymas gal 
būtų mažiau rizikingas, gal jis 
būtų tikresnis žingsnis ir "ope
ros finansinei pusiausvyrai at
statyti". Jeigu mane kas pa
kalbintų, aš bijočiau garantuoti 
kad per tuos "vienus metus" 
Chicagos Lietuvių Opera vėl bus 
turtinga. Nereikia abejoti, VI. R. 
nepabflgs tokio vekselio pasi
rašyti...

Siek tiek nuvokiu, kad mokyto 
nepamokysi. Tad ir tos intenci
jos neturiu. Tačiau, jeigu man 
būtų tekusi garbė reklamuoti 
"Grandiozinį Operos balių", aš, 
vietoj VI. R., būčiaubandęsmaž 
daug taip belstis į tautiečių šir
dis: "Visuomenės opinijos spau
džiama, Chicagos LietuviųOpe- 
ra pa šutė komp. Jurgio Karna- 
vičiaus Gražiną. Nors du tos ope
ros spektaklius aplankė daugiau 
negu 5.000 lietuvių, nuostoliai 
siekia 11.000 - 12.000 dolerių. 
Opera dėl to nesirengia savo 
darbų sustabdyti, nesirengia 
mirti -- savo užsimojimų pla
ne ji turi ir komp. Jul. Gaidelio 
operos Danos statymą. Brangūs 
Amerikos lietuviai, argi Jūs no
rėtumėt, kad Chicagos Lietuvių 
Opera mirtų?!"...

Galimas dalykas, kadiršiežo“ 
džiai mūsų per daug nejaudin
tų, bet, esu beveik tikras, jie nei 
vieno asmens nebūtų Įžeidę, o gal 
ir Operos baliui būtų truputĮ dau
giau padėję.

Ką ten bekalbėtum, o su Gai
delio Danos byla mes patekom 
beveik Į tobulą "absurdo teat-( 
rą". Geri vyrai, pagiežos ar ki
tų nesimaptingų žmogiškų jaus
mų pastūmėti, nepaiso dalyko

esmės, bando didžių pastangų 
darbą nuversti nuo pamatų, su
kelti dėl jo abejones, o gąl net 
jį apšmeižti (tuo pačiu metu ra
gindami Gaidelį ir Santvarą dar 
m lėtus palaukti, sic!). Aš drįs
tu samprotauti, kad šitokia 
Operos baliaus "reklama" var
gu yra naudingą ir gąrbinga. 

Dėl savęs, sąmoningai į šią 
bylą patekusio, aš nesirengiu 
pirštų iki kraujo kramtyti. Man 
tik nuoširdžiai gaila komp. Jul. 
Gaidelio, to nepavargstančio ir 
itkaklaus muzikos, kūrėjo, ty
laus ir kuklaus vyro, kuriam, 
kaip dabar pats gerai matau, 
aš nepajėgiau padėti. Gal 
net atvirkščiai: VI. R. propagan
da įsakmiai parodė, kad mano 
pasisakymai Danai yra gerokai 
pakenkę.

Visi samprotavimai, kuriuos 
dėl Danos statymo esu Dirvoj 
paskelbęs, yra mano vie
no darbas. Komp. Jul. Gaide
lis nei prašė, nei norėjo, kad 
aš tą bylą kelčiau viešumoj, 
nors retom susitikimų progom 
mačiau, kad reikalo aktualumą 
jis jautė, ne vieną kartą apie 
jį pakalbėjo, pasiguodė. Tad ir 
galutinė mano išvada, kurią esu 
spaudos žmonių "įkalbėtas" čia 
daryti, komp. Jul. Gaidelio vi
siškai nesą i s to. O toji iš
vada, kaip esu iš vieno ir kito 
šono pajutęs, tegali būti trum
pa: nereikia Danos šutyti 1968 
m., nereikia jos šutyti 1969 m., 
nereikia net 1970 m. Nereikia! 
Nereikia! Nereikia!

Turiu tvirtą tikėjimą, kadChi- 
cagos Lietuvių Opera ir be to 
veikalo dar galės gyvuoti 5, 10 
ar 15 metų, šia progą tam pui
kiam ir idealizmo žemės na dar 
neužkasusiam sambūriui mano 
bičiuliški linkėjimai: tegu 
skamba ir putoja grandiozinio 
baliaus stiklai, tegu ir L. v. 
Beethoveno Fidelio spektakliuo
se nelieka nei vieno tuščio suo
lo.

Iš anksto pranešdamas, kad 
nuo šiol tylėsiu kaip akmuo, sa
vo kalbą apie komp. Jul. Gaide
lio Daną baigiu, skaudžiai paju
tęs savo žodžio bejėgiškumą...
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

MENININKU TRAGIKĄ BALIUJE
Kaip nuo senovės sakoma, 

"lietuviškos kolonijos" Ameri
koje keičiasi. Žinoma, išskyrus 
Chicagą. Tai neabejotina. Vie
nos auga, didėja, tirštėja; ki
tos - skystė ja ir vysta. Vienos 
per dešimtmečius puikiai kles- 
tėjusios, vėliau lyg dulkėmis 
apsineša ir sutirpsta. Kitos nau
jose vietose susitelkia, nežinia 
kodėl it magnetas šimtus ir tūks
tančius sraujų "kolonistų" su
traukia, subanguoja, suputoja ir, 
kaip mums (prasta, užverda ki
virčais savo katiluose. Ak, bū
tų (domu, kad mūsų kolonijų lie
tuvišką gyvenimą aprašytų ne 
tik reporteriai, bet kartais ir 
romanistai. Juk čia aruodai te
mų...

Man teko laimė patekti ( vie
tą, kur kūrėsi nauja lietuvių ko
lonija Amerikoje. Ne visai iš 
nieko, bet vis dėlto labai nauja. 
Kai prieš 18 metų čia atvykau, 
ieškodamas "ramybės ir lai
mės" pietinės Kalifornijos sau
lėtoje padangėje, aišku, radau 
daug saulės, bet nepataikiau nei 
1 laimės, nei ( ramybės uostą. 
Čia kepinosi jau kelios dešim
tys tokių pat naujų "kolonistų" 
ir dar porą trejetą šimtų per 
antrąjį karą ar dar ir prieš 
pirmąjį pasaulinį karą čia Įsi
kūrusių tautiečių. Jie buvo la
bai malonūs ir draugiški ir vi
sus netrukus buvo gąlima pažin
ti asmeniškai, ligi "pirmojovar
do" imtinai.

Nespėjo prašvilpti du dešimt
mečiai, ir šiandien visai ki
taip. Dabar jau mažiausia tri
jų ketvirtadalių visų losange- 
liečių ir kitų kaliforniečių ne
bepažįstu, nes nebegalima, nes 
jų jau tūkstančiai, nes pagaliau, 
- dabar mes esam nebūtinai 
visi labai malonūs ir ieškan
tys draugysčių. Esam spyg
liuoti, ambicingi, nebelygūs, pa
vydūs, kraštutiniai individua
listai. Jei kur veiklūs, tai na- 
chališkai ligi šizofreniškos 

Jaunųjų stalas baliuje. L. Kanto nuotrauka

briaunos - ir pasigėrėtinai ka
ringi.

Vis labiau (sitikinu, kad pas
kutinis lietuvis Amerikoje, ku
ris garbingai žus kovodamas, 
bus losangelietis arbasantamo- 
nikietis...

★
Santa Monika... Kadaise ra

mus, snūduriuojantis, apšiuru
siom pakrantėm pamario mies
telis su griūvančiais ar nebaig
tais statyti laužais ir pasibaisė
tinom cemento ar lentų tvorom, 
tinkamom tik hippies’ų teptu
kams išsireikšti psichedelišku 
menu. Vargiai buvo vertas net 
Los Angeles priemiesčio var
do... O šiandien šventos Moni
kos tu lengvai nebepaimsi. Že
mės ir namai fantastiškai pa
brango, viskas modernėja, di
džiuliai pastatai, viešbučiai, 
apartamentų namai ir moteliai 
kasmet tirščiau nusėja pajūrio 
alėjas. Tai jau kažkas panašu 
1 Pacifiko vasarvietės pradžią, 
kuri dar už šimto metų gal ir 
galutinai sukultflrės.

Kaip lietuviui nemagės tokia 
vietelė? Prieš 18 metų čia te- 
rasdavau du pažįstamų namu: 
Bronės Starkienės ir jos šau- 

• naus sūnaus Miltono Starkaus 
"Palangą" ir ką tik inkarą (me- 
tusio Loyolos universiteto prof. 
K. Almino vilaitę vienuoliktoje 
gatvėje. Tada turėjom (prot( 
dažniau važiuoti ( Pacifiką pa
simaudyti, ir smagu būdavo už
sukti pas draugus. O dabar jau 
beveik pusę mūsų draugų susi
kraustė ( Santą Moniką, man at
kakti nuo Eagle Rock kalvų per 
toli ir net gandais dalintis tele
fonu per brangu.

Tad geriausia progą visus san- 
tamonikiečius iš karto sutikti ir 
pasikalbėti prie tinkamų vaišių 
dabar yra Santa Monikos Lietu
vių Klubo rengiami metiniai ba
liai, žinoma, vadinami jau "tra
diciniais". Suruošti gerą ir links-

DIRVA

mą balių, rodos, ne kažin koks 
istorinės reikšmės (vykis šiais 
laikais. Bet pas mus ir Juliai tu 
r i būti ypatingi, ir tai yra rung
tyniavimas: kas puošniau, kas iš
kilmingiau ir su (domesne pro
grama, kas toliau nueis nuo pa
rapijinės salės?...

Rungtyniavimo, celių skaldy
mosi, o gal ir bacilųdauginimo- 
si galia šioje Pacifiko koloni
joje labai ryški ir džiuginanti 
pažangos mėgėjus, štai neseniai 
Dirvoje buvęs losangelietis, o da
bar santabarbarietis mūsų d: au
gelio draugas K. Galiūnas labai 
teisingai pastebėjo, kadsavodi- 
namišku progresu ši kolonija iš
vystė sudvigubintą "kultūrinę 
veiklą".

Ir tikrai. Per metus ruošia
mos dvi Lietuvių Dienos. Du ne
dideli sambūriai įsigijo du ne
didelius tautinius namus, kur 
per maža vietos suruošti tikrai 
puošnius balius. Dvi teatro gru
pės lošia nepabaigtą dramą. 
Greit turbūt atsiras ir dvi "ope
ros", o ko gero ir dvi parapi
jos. Dvi šeštadieninės lietuviš
kos mokyklėlės. Dabar gali gro
ti jau du lietuvių orkestrai: se
nasis M. Krafto su Babelio mu
zikantais, išmokytais visų lietu
viškų polkų, ir Giedrės Gudaus
kienės Baltijos vėjų orkestras, 
kurio vėjuoti muzikantai tokio 
amžiaus, kad be globėjų dar ne
turi teisės vėlai vakare vaikš
čioti gatvėse ir kuriems prie 
baro niekas neduotų net alaus... 
ir tt.

★
šis pozityvus celių skaidyma

sis prasidėjo daugiausia vis su 
Šventos Monikos lietuvių kolo
nijos išaugimu. Kągi, čia daug 
diplomuotos publikos, ir ji in
teligentiška jau vien dėl to, kad 
nepriklauso biednuomenei, nes 
vieno antro turtas sėkmingai 
stiepiasi ( pirmąjį milijoną. Tam
sesniu debesiu buvo gal tik tas 
santamonikiečių dinamizmo pra
siveržimas, kad šiais metais 
jie buvo užsimoję paimti ( savo 
rankas net Los Angeles lietuvių 
(steigtą ir santaupom išmaitin
tą bankeli. Ir vos vos prieš jų 
šturmą buvo atsilaikyta. Ir būtų 
jie laimėję, tik, kaip (prasta jau
nuoliams, stigo diplomatijos ir 
teisių pažinimo.

Bet neginčytina, kad jie buvo 
pirmieji suruošti poniškesnius 
balius pirmaeilių viešbučių sa
lėse, numojant ranka ( parapi
jinius horizontus. Aišku, ta gar
bė ir malonumas kaštuoja,stam
būs pinigai išsimėto, nebe kas 
atlieka savo namų fondam, - 
bet pažanga taip užkrečianti, 
jog jąja dabar pasekė ir mūsų 
kunigaikštienės birųtietės. Už

1967 m. spalio 20 d.

Baliaus programos išpildyto jai: muzikė G. Gudauskienė, aktorė Z. Kevalaitytė ir solistas V. šaras. 
L. Kanto nuotrauka

tat tikslai abiejų kilnūs: kuni
gaikštienės paketais maitina ke
liolika Sibiro tremtinių, o San
ta Monikos Lietuvių Klubas re
mia savo šeštadieninę lietuvių 
mokyklą su trisdešimčia moki
nių. Ir šio rudens jų balius Mi- 
ramar Satelito salėje (puikūs pa
vadinimai!) sutraukė per pus
ketvirto šimto tautiečių pamai
šytų inžinierių draugais ameri
kiečiais ir keliais atstovais iš 
miesto valdžios sluoksnių. 
Gi ryšiai su miesto valdžia nau
dingi: mūsų mokykla gauna ne
mokamas geras patalpas mies
to mokykloje.

★
Spalio septintosios vakarečia 

ir šokom atsakančiai ir vaiši
nomės maždaug pusėtinai. Ir ba
liaus programą turėjom geres
nę, negu policiniai numeriai. Ją 
pradėjo veikliausieji Klubo va
dai pirmininkas A. Markevičius 
ir vicepirmininkas J.A. Gricius 
("australas" ir "kanadietis"), o 
toliau ją vedė autentiška santa- 
monikietė Audronė Alminaitė.

Kaip ir daugumas svečių, vis
kuo buvau patenkintas ir per 
barzdą varvėjo, ir jeigu išgyve
nau kiek skausmų, tai irgi tų pa
čių, kaipdaugumas. Prisiminiau 
pernykšti balių toje pat vietoje 
ir jo programą, kuri dėl savo 
ilgumo ir perkrovimo buvo iš
barta net New Yorko laikrašti
ninkų. Bet pernykštė programa 
bent turėjo rimtą tautini ir vi
suomenini tikslą - atžymėti la
biau nusipelniusius jaunosios 
kartos atstovus. O šiemet ji su
sidėjo tik iš "gryno meno", bet 
menininkus ir svečius privar
gino dar labiau. Per paskutini 
pusvalandi scena jau nebekon- 
troliavo svečių, kurie ėmė šnibž- 
dėti, ūžti, taurelėm skambinti, 
aiškiai ignoruodami tyrą meną.

Ir tai man atrodė labai tra

giška, kaip lygiai ir prie to pa
ties stalo sėdinčiam Santa Mo
nikos kaunsilmanui su žmona, 
nesuprantantiem mūsų poezijos 
ir man nebesuskubant jiem iš
versti deklamacijų stancas. Ta 
silpnos ar vidutinės kokybės 
per ilgų ir todėl žiauriai var
ginančių programų epidemija pa
rengimuose ir dabar jau baliuo
se darosi skaudi problema, šauk
te šaukianti reformų. Atrodo, 
kad ji ta pati nuo Pacifiko ligi 
Atlanto. Tai visai nereiškia, kad 
lietuviai nebenorėtų prakalbų ir 
menų klausyti, bet vis dėlto rei
kia turėti saikas ir justi, kur 
kam tinkama vieta ir laikas.

Štai mūsų solistas tenoras V. 
šaras, gražaus ir palavinto bei - 
canto savininkas, ūžiančio ba
liaus estradoje pradeda koncer ■ 
tą Puccini operų arijomis!... 
Arijos labai gražios, žinomos, 
bet tokioje atmosferoje jas dai
nuoti - reiškia jas žudyti ir žu
dytis. Solistas išdidžiai mikro
foną nukėlė nuo estrados, - 
reiškia stiprintuvas galingam 
balsui nereikalingas. O tai buvo 
klaida, nes toliau sėdintieji vos 
begirdėjo. Antra vertus, dainuo
ti arijas per mikrofoną nelabai 
derėtų, tad išvada: žmonėms, 
susirinkusiems linksmai pa- 
latravoti, nereikia dainuoti Tos- 
cos arijos.

*
Daug jautresnis dalykas su 

viešnia iš Chicagos, aktore Z, 
Kevalaityte-Visockiene, kuri 
dviem išstojimais, kaip svečiui 
iš tolumos dera, užėmė daugiau 
nei du trečdaliu visos progra
mos.

Aktorė su gabumais, dekla
muoti gali ir mokamai neneigti- 
na. Bet sunku žinoti, ar girdė
jom ją geriausioje formoje, nes 
ji, stengdamasi priversti pub
liką klausytis, forsavo balsą ir 

ritmus, vienodai kapodama ir 
kankindamasi ir vistiek mūsų 
kentėjimų nesumažinanti. Jos re
pertuare iš tikrųjų tik vienas 
dalykas buvo maždaug tinka
mas baliaus nuotaikai - eiliuo
tas feljetonas apie kelionę iš 
Chicagos ( Los Angeles, o visa 
kita pedagogika ir tautinio auk
lėjimosi programa - skaudus ne
susipratimas. Tai geri dalykai, 
bet tam geresnė vieta būtų at
skiras poezijos rečitalis sutin
kama publika ramioje salėje, 
kur būtų jauku ir prasminga iš
girsti kūrybiškai perteikiamas 
ir ilgas poemas, kaip Eglė žal
čių karalienė ar Maironio Ra
seinių Magdė.

Bet čia, kur susirinko jauni 
inžinieriai su senais biznie
riais ir daktarais,suapartamen- 
tų savininkais ir išsipuošusiais 
proletarais, kurie su damom at
ėjo ne tiek mokyklėlės paremti, 
kiei pasišokti ir paišdykauti, - 
na, kaip tu, žmogau, juos spe
cialiai tok( vakarą priversi gar 
džiuotis poemomis?

Ne vienam iš mūsų labai liūd
na ir gaila, kad taip žemai smu
ko ar peraukštai iškilo mūsų 
bendruomenės balių nuotaikos, 
bet iš tikrųjų tokios yra "pra
garo prošvaistės". Ta pusket
virto šimto "rinktinė publika" 
(kaip su pasipiktinimu tokf iš
sireiškimą vadina draugas De
veikis) čia už vakarienę, muzi
ką ir gėrimus amerikiečių vieš - 
bučiui sunešė mažiausia 5,000 
dolerių, neskaitant švelniosios 
lyties naujų tualetų, kurie sąs
kaitybą gal padvigubintų. Ir ta
da jau nėra jokios vilties sujau
dinti poemom damas su ilgom 
klasikinėm sukniom, kelias žal
čių karalienes su mini-mini-mi
ni skirts ar ir tą Raseinių Mag
dė, kuri ( šventos Monikos ba-

(Nukelta Į 5 psl.)

Vyt. Alantas

ŪGLY LITHUANIAN
Dirvos konkurso premijuota novelė

(10)
— Per vėlai! — jis murmtelėjo neatsigręždamas.
— Per vėlai? Ką tu kalbi? Kodėl per vėlai? Kas at

sitiko? ...
Tuo metu atsidarė šalutinio kambarėlio, matyt, mie

gamojo durys ir ant slenksčio atsistojo jauna moteris, 
Kunigunda žiūrėjo j ją, lyg j regėjimą iš kito pasaulio. Ji 
tuojau suprato, kad moteris ne lietuvė, nes tokių degu- 
tiškai juodų plaukų bei antakių ir tokios gelsvos veido 
spalvos ji niekad nebuvo mačiusi lietuvaičių tarpe. Ji mo
vėjo plonomis, siauromis tik iki kelių aptemptomis kel
nėmis, ir ant jos blauzdų juodavo tokie pat tamsūs plau
keliai, kaip ir antakiuose. Jos be rankovių, atsilapojusi 
palaidinukė neuždengė net ir juosmens, ir ji nė kiek nesi
varžydama rodė giliai j pilvą įsivijusią savo bambą. Ne
žiūrint viso susijaudinimo, sąmyšio ir pasipiktinimo Ku
nigundai kažkaip nenoromis dingtelėjo galvon klausimas, 
kaip Viktorui nesubado krūtinės tos kutvailos be galo 
smailios, kietos, priešakin iššokusios krūtys, panašios j 
du aštriomis viršūnėmis kūgius? Ji pati buvo mažutė, 
liesa, kaulėta skretena, ir jos mažose, juodose, giliai 
įspraustose į-gelsvą veidą akyse žybčiojo nedraugiškos, 
sklidinos pašaipos ir neapykantos liepsnelės.

— Ji portorikietė, susipažinkite, — Viktoras šypso
damas žiūrėjo j pusnuogę merginą.

Kunigundai per galvą skriejo tūkstančiai minčių ir 
plakė smarkiai širdis nuo kruvino įžeidimo, bet visame 
tame sąmyšyje jai skaudino galvą ypačiai vienas klausi
mas: kaip jis galėjo išmainyti ją, padorią, išsilavinusią 

merginą ant tos gelsvaodės skretenos?
Su ta mintimi ji bėgte išbėgo iš kambario ir beveik 

griūte nugriuvo laiptais žemyn. Mašinoje atrėmusi galvą 
tėvui į petį Kunigunda prapliupo tokiomis ašaromis, ko
kiomis dar niekad nebuvo verkusi savo gyvenime. Tėvas 
be žodžių suprato, kad su Viktoru viskas baigta. Vairuo
damas mašiną jis sau vienas murmėjo:

' — Dergštas. Išgama! Klastūnas! Snarglaiža! Neva
leiva ! Akušeris ..,

Skaudžiau įžeidžiančio plūstažodžio jis neatsiminė ir 
pats dar nebuvo sugalvojęs.

7.
Sereikienė jautėsi padėties viešpatė. Karolio su Dana 

sužadėtuvės nutrauktos, Kunigundos ir Viktoro ryšiai 
išardyti! Dabar tik reikėjo lukterėti, kol dūmai išsisklai
dys ir tada iškirstame skynime bus galima sodinti naują 
medį, aišku, pagal jos planą.

Betgi ant jos laurų vis dėlto ėmė gulti dulkės. Tiesa, 
tos dulkės Sereikienės akyse buvo gal ir nelabai reikš
mingos, gal į jas ir visai nevertėjo kreipti dėmesio, bet 
vis dėlto jų buvo. Pikčiausia gi buvo tai, kad ji nežinojo 
kaip į jas žiūrėti: teigiamai ar neigiamai.

Juk būtų buvę visai gyvenimiška ir nuoseklu, kad 
mergina, praradusi savo mylimąjį, taptų nelaiminga, jaus
tųsi nuskriausta ir pažeminta, gal turėtų sunykti kūniškai 
ir pasimesti dvasiškai, tačiau kažkas priešinga atsitiko 
su Kunigunda Motina laukė, kad po išsiskyrimo su Vik
toru, ji apsileis, nebekreips dėmesio nei į savo apdarą nei 
į išvaizdą, žodžiu, kad bent kuriam laikui ji virs kažko
kia neraliuota sangriūva, bet motinos lūkesčiai visai ne
pasiteisino: niekad jos duktė tiek nesirūpino savimi ir 
nesistengė būti tokia tvarkinga ir net elegantiška, kaip 
kad po persiskyrimo su Viktoru. Ir kad ji būtų bent per
pus burnos pasiskundusi motinai, kad ji nelaiminga, — 
Sereikienė buvo iš anksto pasiruošusi plačiai atverti savo 
užjaučiantį motinišką glėbį dukteriai — bet ir šiuo at
veju Kunigunda jokios pagalbos ir užuojautos iš motinos 
neprašė, atvirkščiai, ji dėjosi esanti patenkinta ir nerū

pestinga, lyg nieko nebūtų atsitikę. Sereikienei tai buvo 
mįslė, kurią ji galavosi vienaip ar kitaip įspėti ir galų 
gale nusprendė, kad Kunigunda,turbūt, to berno taip jau 
labai nemylėjo ir vis pakartotinai sveikino save, kad pa
kišo jiems koją. Duktė turėjo būti jai už tai dėkinga, nes 
kas gi matė tokią niekšybę, kad bernas, net nespėjęs nusi
gręžti nuo vienos merginos, tuojau susidėtų su kita...

Nors Kunigunda dėjosi lyg niekur nieko, bet Serei
kienei kėlė nerimą dukters sausos, lyg sustiklėjusios akys 
ir užsikirtęs, visada nuo jos į šalį nukreiptas žvilgsnis. 
Ji jautė, kad duktė jos vengia ir gėdinasi pažvelgti at
virai jai į akis. Betgi ir tą dalyką Sereikienė išsiaiškino 
ta prasme, kad duktė įtemptai studijuoja rengdamasi 
paskutiniems egzaminams ir kad tuo būdu jos uždarumas 
ir nusvetimėjimas esąs jos įtempto darbo ir nemigo nak- 
čių pasėka. Vėlgi Sereikienę neramino ir tai, kad Kuni
gunda grįždavo iš mokyklos labai vėlai, netgi dar vėliau 
kaip pirma, bet kai jai duktė paaiškino, kad ji dirbanti 
universiteto bibliotekoje, motina apsiramino.

Seveikienė ėmė dažnai skambinti Kranauskienei tei
raudamasi kaip sekasi kariuomenėje jos sūnui ir aplamai 
visaip stengdamasi jai įsiteikti ir jai buvo keista ir nesu
prantama, kad Karolio motina į jos pastangas atsaky
davo gan santūriai ir net šaltai. Kartą ji pasisiūlė ją 
aplankyti, bet Kranauskienė šaltai atsakė, kad ji netu
rinti laiko ... Sereikienė pasijuto labai nejaukiai.

Bet Sereikienei buvo kur kas didesnis smūgis, kai 
jai paskambino Gluosnienė ir pranešė, kas Karolis staiga 
grįžęs atostogų ir vedęs Daną.

— Vedė! — ne savo balsu riktelėjo Sereikienė, lyg 
kad būtų gavusi smūgį į veidą.

— Taigi, kad vedė, susitaikė ir vedė. Teisybę sakant, 
ir aš būsiu pridėjusi ranką prie to reikalo išnarpliojimo. 
Juk iš tavęs pirmos aš išgirdau, kad Dana lakstanti su 
negrais. Atsimeni, tu man davei suprasti, kad tuos gan
dus išgirdusi iš labai rimtų šaltinių. Aš tuojau sumečiau, 
kad tie rimti šaltiniai bus ne kas kitas kaip tavo Kuni
gunda ...

(Bus daugiau)



1967 m. spalio 20 d. DIRVA Nr. 112 — 5

► . 1 V* /•

i V

• •

K
. ■ ji

>•

KOKIE MUSŲ UŽDAVINIAI?
Fil. Rimo Staniū- 

no paskaitos, skai
tytos Korp! Neo-Li
thuania suvažiavi
me, pagrindiniai 
bruožai.

Lietuviškoji kultūrinė 
veikla, lietuviškosios 
inteligentijos ugdymas 
ir lietuvybės populiari
nimas tarptautinėje plot
mėje yra darbo sritys, 
kurios peršasi mūsų 
Korporacijai. Tačiau ir 
visos kitos lietuviškos 
sritys turi būti patrioti
nės dvasios, lietuvio mei
lė lietuviui ir atsidavi
mas tėvynei ir tautai, 
kaip mūsų dvasinio ryž
to skatintojai ir ugdyto
jai. Korpor antiško s vie
ni kitiems ištikimybės 
dvasioje gyvenkime tė
vynės prisikėlimo vil
timi ir su Pro Patria 
darbu pelnykime sau lin
kėjimą... "Vivat, cres- 
cat, floreat ineternum".

Nėra reikalo daug aiš
kinti, kad priaugančios 
kartos ir jaunimo išlai
kymas lietuvybei ir jo iš
mokslinimas, jaunų žmo
nių profesinis ir intelek
tualinis pasiruošimas gy
venimui yra kapitalas,iš 
kurio gyvens Lietuvos 
ateitis. Tačiau ne tik vals
tybė ir tauta užsitikrina 
ateitį papildydama ir at
naujindama savo kūry
bingąsias jėgas. Norint 
gyventi, reikia atsinau
jinti visur, kur galima 
apeiti gamtos dėsnius. 
Kiekvienas visuomeni
nis junginys juknėrapa- 
jungtas gamtos įstaty
mams. Todėl ir Korpora
cijos ateitis, jei ji nori

MENININKŲ 
TRAGIKĄ...

(Atkelta iš 4 psl.)
Jių atskubėjo tiesiai pakilusi iš 
lovos - su naktinukais...

Tokie dabar laikai, kurie ap
sprendžia neatsargaus ir nere- 
alisto menininko tragiką lietu
viškame baliuje.

★

Tad vėl ir vėl turėtų susimąs - 
tyti visos lietuvių kol oni jos, mi
nėjimų ir balių rengėjai, o taip
gi auksaburniai pra kalbininką i 
ir menininkai, kurie dalyvauja 
programose. Daug tragikos bū
tų gąlima išvengti, protingai pla
nuojant ir apgąlvojant, kas, kiek 
ir kur yra tinkamiausia.

Tas pats dantų griežimas lydi 
ir ne vieną mūsų laikraštininką, 
ypač mane. Matai, ir šios "aki
mirkos" vis ilgos, kaipamžiny- 
bė, o jei pamatuotum, tai išei
na kaip paklodė, šventa teisybė: 
reikėtų ir man reformuotis iš 
pagrindų. Aš vis galvodavau, kad 
geriau paklodė, kuria gąlima 
bent susivynioti, negu mažas 
šnypštukas, suvalkietiškai nosi
ne pramintas. Bet dažnas skaity
tojas šiandien iš spaudos nieko 
daugiau ir nenori, kaip tik nosį 
nusišnypšti.

Todėl nerimo valandomis ir 
svarstau ne kartą, kaip geriau 
pasielgti: ar pasukti šnypštuko 
kryptimi, ar drauge su Z.. Ke- 
valaityte būtinai per balių dek
lamuoti visą Raseinių Magdę 
ateities skaitytojams ir klausy
tojams. Nenusiminkit ir nepykit 
ant šventų barbarų, brangioji 
viešnia iš Chicagos: - ne jums 
vienai takai erškėčiais nukloti...

(P.S. - Savaime aišku, kad šią 
akimirką, vieton vieno puslapio 
korespondencijos, tyčia išplė
šiau | penkių puslapių paklodę, 
kad dar kartą įtikinamai įrodyti 
koks būna skausmas skaitytojui, 
kai užuot 3 minučių šnypštuko 
jis gauna 15 minučių paklodę). 

gyventi, glūdi pastango
se papildyti savo eiles į 
gyvenimą ateinančių jau
nų akademikų gretomis. 
Aktyviai naujos lietuvių 
inteligentijos paruoši
mo pastangose, sustip
rinsime savo siekimo 
tikslą. .Jei mes savo idė. 
jas laikome pozityvio
mis ir patriotiškomis, 
privalome visomis pas
tangomis rūpintis, kad

Rimas Staniūnas

jos liktų ne vien popie
riuje, bet galimai dides
niu skaičiumi būtų su
rašytos lietuvių širdy
se.

Atsisakykime maža- 
vertybės komplekso ir ti
kėkime, kad mūsų Kor
poracija ir jos dėka iš
auginta inteligentija yra 
lygiai tokia pat gera, kaip 
ir kitose organizacijose 
ugdyta. Bendrinis lietu
viškosios inteligentijos 
ugdymo tikslas yra visiš
kai suderinamas su mū
sų Korporacijos gyva
vimo interesais.

Remkime lietuviško
sios inteligentijos ugdy
mą, remkime lietuvių 
kultūros puoselėjimą vi" 
som jėgom, tačiau neuž
mirškime, kad lietuviš
koji istorija tinkamai mū
sų Korporacijos egzis
tenciją įvertins tik tada, 
jei neolituanaipajėgs įro
dyti tas pastangas kurių 
dėka lietuviškosios inte
ligentijos kadrai per mū
sų Korporaciją pasipildė 
emigracijoje.

Prasmingas tautinio 
solidarumo veiklos turi
nys bus galimas pasiekti 
tik tada, kai bus atsiek
tas aukštas mūsų visuo
menės subrendimo laips
nis. Todėl laisvė, teisin
gumas ir solidarumas, 
kurie sudaro abipusę pa
reigą* yra taip pat mūsų 
užsibrėžto tikslo pa
grindų dalis. Mes turi
me ir toliau tą pačią tau 
tinio atsparumo dvasią 
kartu su tėvynėje ir toli 
nuo jos ribų esančiais 
broliais kovoti už žmo
gaus vertę, žmogaus gy
venimą laisvoje tėvynė
je ir visame pasaulyje.

Korporacija, gyve
nanti Lietuvos laisvės 
troškimo dvasia, yra tas 
laidas ir pagrindas, ku
riuo remiasi mūsų sie
kiamojo tikslo prasmin
gumas. Tas yra laikoma 
aukščiausiu įstatymu kai 
liečiam tautinį klausi
mą. Lietuviškoji sąžinė 
savo ateities veiklos pa- 
grindan deda tautinio iš
likimo idealą, pakarto
tinai deklaruoja savo pa
siryžimą laisvame pa
saulyje ir liudija jos žmo
nių nepalaužiamą norą

Korporacija nekeičia 
pagrindinių principų bei 
siekimų, bet jai veikiant 
įvairiose sąlygose, jos 
forma bei veiklos meto
dai savaime keičiasi. Ir 
tai yra natūralu, nes Neo 

dar tebeauganti, tai ji ir 
turi prisiderinti prie kai 
kurių gyvenimo sąlygų.

Neo-Lithuania ne
skirsto savo narių pagal 
konfesijas, tik kreipia 
dėmesį į meilę ir parei
gas savo tautai, rūpina
si tautos laisve ir gero
ve, kovoja už lietuviš
kumą, savo kalbą, lietu
višką šeimą ir stengiasi 
išugdyti pilnutines asme - 
nybes su aukštu intelektu 
ir kūrybine potencija. 
Stengiasi išugdyti asme
nis, kurie galėtų pasi
reikšti ne tik savo, bet 
ir kitų tautų tarpe.

Korporacija Neo-Li- 

atgauti savo tautps lais
vę ir nepriklausomybę... 
Šito tikslo Korporacija 
niekada neturėtų pamirš- -Lithuania yra gyva vis 
ti. Dėl jo privalome visi 
vieningai ir visomis jė
gomis dirbti. Lietuvos at
statymo reikalas tegu bū
na giliai ir nepamiršta
mai įsišaknyjęs mūsų 
širdyse.

Būdami akademikai iš • 
eivijoje galime daug pa
sitarnauti savo tėvų ša
liai, savo krašto gero
vei. Tęskime išeivijoje 
praeityje vykdytuosius 
Korp! Neo-Lithuania tau
tinius darbus. Aukokime 
savo jėgas išeivijos vi
suomenei, kad išsilaiky- 
tumėm gerais lietuviais 
ir sugebėtumėm lietuviš
ką dvasią perduoti atei
nančioms kartoms. Ugdy- thuania visada yra pasi- 
dami savyje tvirtą tauti
nį lietuvybės jausmą, bū
sime visiems pavyzdžiu. 
Korporacija ugdė ir ug
dys individualias asme
nybes ir tautos intelektu - 
alinį bei kultūrinį loby
ną. Jaunatviškas idealiz
mas, spontaniškas verži
masis — yra akstinas 
mūsų darbų korpora
cijoje ir visuose lietuviš
kuose laukuose. Kas tu
ri idealą, siekimą ko 
nors aukštesnio, vertin
gesnio, tas ir pats tam
pa kilnesne asmenybe. 
Žmogus, norėdamas bū
tį vertingas, iššaukia sa
vyje užtenkamai entu
ziazmo dirbti ir siekti 
savo užsibrėžtų tikslų.

Korp! Neo-Lithuania 
yra vieninga brolija, su
rišta duota priesaika 
prie korporacijos vėlia
vos. Mus jungia tradici
jos ir pagrindinis Korp! 
įstatymas — Tėvynės Ge
rovė — o taip pat Korp! 
šūkis - Pro Patria; jos 
tikslas — lietuvių tautos 
laisvė, garbė ir gerovė. 
Vadovaudamiesi krikš
čioniškos dorovės dės
niais ir lietuvių tautos 
idealais turime kurti tau
tinę lietuvių kultūrą, są
moninti ir ugdyti lietuviš
ką atsparumą ir draus
mingumą... Visa tai mus 
suvedė į vieną šeimą,už
dedančią kiekvienam 
tam tikras pareigas. 
Mes grindžiame savo pa
saulėžiūra kilnia idėja, 
mes santykiaujame tar
pusavyje gražiomis for
momis. Tos formos bei 
tradicijos ir riša mus į 
vieną Korporaciją.

ryžusi tvirtai stovėti sa
vo tautinių interesų sar
gyboje. Tebūnie tai kul
tūringo veikimo kelias, 
vedamas mūsų šūkiu: 
"Patria ėst suprema 
lex!"

Kuo galiu būti naudinga lietuvybei
Žmogus anksti savo 

brendime renkasi tarp 
ideologijų ir principų, 
bandydamas surasti sau 
atitinkamą gyvenimo pla 
ną. Suprasdamas, kad jis 
yra atsakingas Dievui už 
savo elgesį, jis tęsia to
liau savo mintis ir stato 
sau klausimus apie žmo
gišką vertę ir prasmę.

Brendimo laikotarpy
je, organizacijos turi la
bai didelę reikšmę, nes 
vaikas pripranta dirbti 
su kitais, suprasti ir pa
dėti kitam žmogui, tuo 
pačiu suprasdamas sa
ve, ir išlenda iš savo in
dividualaus pasaulio. 
Amerikoje, nėra plates
nės organizacinės veik
los ir todėl, gal ir vi
sas kraštas jaučiasi pa
simetęs. "Isolation" yra 
pati populiariausia te
ma 20 amž. literatūroj, 
muzikoje ir mene. Žmo
nės nebendrauja su sa
vo kaimynais, ir visas 
kraštas neturi bendro 
tikslo. Organizacijų yra 
tik politinių, kurios tik 
siekia palenkti žmogų sa 
vo politiniams tikslams. 
Kai riaušės iškyla mies
tuose, visi šaukia, kad 
žmonės nesupranta vie
nas kito. Gal tas bend-

Neo-Lithuania stovykloje klausantis paskaitų. Sėdi iš kairės: Vita Aleksandr Onaitė, Reginą česaitė, 
Zita Cicėnienė, Liucija Virpšaitė, Angelė Košubienė, Mažeikienė, Nakienė.

1 s
f

[L v- j

c

Pašnekesio metu neolituanų stovykloje...

Karalaitienė, Matutienė, Vilutienė, čekienė korporančių pašne
kesy.

VIKTORIJA KAŠUBAITĖ

radarbiavimo trūkumas 
ir prisideda prie žmo
nių maištavimų?

Skautai augina savo 
narius trejopoj ideolo
gijoj: tarnauti Dievui, Tė
vynei ir Artimui. Skautų 
eilėse t vaikas bando su
prasti savo vietą pasau
lyje kaip Dievo vaikas, 
lietuvis, ir brolis ar se
sė kitam skautui-skau- 
tei. Skaučių ideologijoje 
tarnyba Dievui įparei
goja skautę, pagal jos re
ligijos supratimą, gar
binti savo Kūrėją ir pil
dyti Jo įsakymus. Tie 
įsakymai duoda pagrin
dą visam žmogaus gyve
nimui, nes nusako, kas 
yra gera ir kas bloga.

Tarnauti Tėvynei reiš
kia ją mylėti ir gerbti. 
Vienas didžiausių Tėvy
nės meilės įrodymų yra 
noras būti savo tautos 
nariu, branginant tau
tos kultūrą, kalbą, pa
pročius, literatūrą, mu
ziką, ir t.t.

O tarnauti artimui tel 
kia skautei dvasinio pasi
tenkinimo per jos kas
dieninį gerą darbelį.

Skautų organizacija

JjH
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dar stiprina savo narius 
per savo įstatus, kurie la
bai panašūs į 10 Dievo 
įsakymų. Pav.: "Skautė 
tiesi ir laikosi savo žo
džio", "Skautė paklusni 
savo tėvams ir vyres
niesiems".

Skautija formuoja vai
kus moraliniai ir fizi
niai per savo stovykli
nius pionieriškus dar
bus ir užsiėmimus mies
to gyvenime.

Vaikui, dabar paaugu
siam, reikia kitos veik
los. Žaidimai pasibaigė 
ir paauglys mato daugiau 
pasaulio problemų. Jam 
kyla klausimų dėl įvairit 
gyvenime nusistovėju
sių normų. Dabar jam tik
rai reikia ryšių su savo 
amžiaus žmonėmis, kad 
jie kartu galėtų spręsti 
bendrus klausimus, 
viens kitam pagelbėda
mi individualiose proble • 
mose.

Studentas dažnai yra 
supamas skirtingų idėjų, 
ir jam teikiamų žinių. Jo 
pasaulėžiūra keičiasi, ir 
jo intelektualinis išsila
vinimas daro įtakas ki
tiems.

JAV universitetai turi 
savo "fraternities", ku
rios savo tiksluose turė
damos profesinio prado, 
kultūriniais suėjimais 
ir linksmesnio bendravi
mo rėmuose siekia tar
pusavio draugiškumo, ku
ris juos riša ir tolimes
niame jų gyvenime. Pana
šios organizacijos jau 
nuo seno laikosi visuose 
kraštuose, nes studen
tiška dvasia pilniau reiš
kiasi tik organizuoto jun
ginio formoje.

Tautinės organizaci
jos, turėdamos tautos 
idėją, daug stipriau jun
gia visus tautos žmones 
ir sulėtina jų asimiliaci
ją. Tautinės organizaci
jos tikslas pirmiausiai 
yra žmogų supažindinti 
su jo asmenybe ir kil
me. Kiekviena kultūra 
yra pasauliui vertinga, 
ir žmogui yra pareiga 
ir garbė žinoti savo tau-

(Nukelta į 6 psl.)
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Korporantės paskaitos metu...

KULTŪRINIAI ŽIDINIAI EUROPOJE (4)

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
Emilija Čekienė

Kuo galiu būti nauding 
lietuvybei

(Atkelta iš 5 psl.)

tos istoriją ir tautines 
ypatybes. Mums dar ne
užtenka dirbti savo už
darame ratelyje, bet rei 
kia su lietuvybės proble
momis ir siekiais supa
žindinti ir kitus. Viena 
mano amerikietė draugė 
niekaip nesuprato, kodėl 
tie lietuviai taip užsispy
rę laikosi savo tautybės, 
bet kai pamatė keletą tau 
tinių šokių, išgirdo dai
nų, pažiūrėjo į liaudies 
meną ir atsilankę (kele
tą balių, jos nuomonė pa 
sikeitė ir ji man pasisa
kė, kad jai gaila nebūti 
lietuve.

Kaip šeima yra bend
ruomenės pagrindas, 
taip tauta yra pasaulio gy
venimo pagrindas. Mes, 
jaunuoliai, savo gimimo 
lietuviškoje šeimoje fak
tu taip pat gimėm ir lie
tuvių tautai. Ta šeima 
mus mokė, auklėjo ir 
išaugino. Mes esam kas 
mūsų tėvai yra. Taip, ša
lia šeimos, mūsų augimą 
formavo ir tauta. Lietu
vių kalba šeimoje nėra 
vienintėlis tautiškumo 
pažymys — tautiškumas 
yra daugiau negu kalba. 
Mes nuo mažens lankėm 
lituanistines mokyklas, 
šokom tautinius šokius, 
dainavom liaudies dai
nas ir gal gavom net do
vanų iš pavergtosios Lie
tuvos. Girdėjom pasakas 
apie tą mūsų protėvių že
mę. Supratom vėl nuo ma
žens, kad esam kitokie 
vaikai, kaip tas Jimmy 
ar Susie, kurie gyvena 
netoli. Mūsų vardai ki
tokie — Nijolė, Gražina, 
Birutė, Kęstutis, Gedimi 
nas; ir gal mes kentėjom 
nuo vaikų pasijuokimų. 
Bet kiekvienas vardas 
turi savo istoriją — ar 
gėlės pavadinimas, ar 
kokio kunigaikščio, ir 
mes vaikai dar pasijau- 
tėm kiek pilnesnį kaip 
mūsų draugai.

Korp! Neo-Lithuania 
siekia išlaikyti šitą kul
tūrinį pagrindą savo 
bendruomeninėje veik
loje ir asmeniškais san
tykiais. Korporacijon įs 
toti vienintėlis religinis 
reikalavimas tai.kad įs- 
tojantis būtų krikščio
niu. Šitas religinis punk
tas skiria Korp! Neo-Li
thuania nuo kai kurių ki
tų studentiškų organiza
cijų,! kurias stojantieji 
turi priklausyti kuriai 
specifinei religijai. 
Korp! Neo-Lithuania na
rys pasirenka tarnybą tė
vynei pirmiausioj vietoj, 
ir šitas tikslas, pasiry
žimas atsispindi korpo
racijos šūkyje Pro Pat- 
ria. Išeivijoje šitas tiks
las gal net ir svarbe- 
nis kaip Lietuvoj, kad ji 
suartintų vienos tautos 
žmones ir sulėtintų jų 

a

asimiliaciją svetimame 
krašte.

Mes planuojam savo 
ateitį taikos laiku, nie
kad nepagalvodami, kad 
karas sugriautų mūsų 
visus planus ir išbarsty
tų mus per visą pasaulį. 
Gal mums dabar nusibos- 
ta tų tėvų kalbos apie se
nus, gerus laikus; o gal 
mus dabar erzina tie aša
roti prisiminimai apie 
bėgimo laikotarpį. Bet 
mums tik reikia pagal
voti, kas su mumis galė
tų atsitikti, kaip mes bū
tumėm paveikti ir kaip 
mes kitam krašte jaus- 
tumėsi jei būtume išva
ryti iš savo namų. Ame
rika yra mūsų gimti na
mai ir mes galim įsi
vaizduoti i kaip mes jos 
pasiilgtumėm — galim 
ir užjausti mūsų tėvus, 
kurie paliko savo protė
vių žemę — savo kultū
rinės kilmės šaltinį.

Korp! Neo-Lithuania 
įstatai šitą visą supranta 
ir pastebi, ir savo vidaus 
statuto bendrojoj dalyje 
aiškiai išvardina savo 
tikslus:

a) aktingai reiškiasi 
kovoje dėl Lietuvos ne
priklausomybės,

b) kelia lietuvio stu
dento tautinį sąmoningu
mą,

c) puoselėja meilę sa
vo gimtajai kalbai, gilina 
ištikimybę tėvynei Lie
tuvai, saugo bei plečia 
lietuvių tautos kultūri
nes vertybes,

d) ugdo korporantų 
bendrinį bei profesinį iš
silavinimą, kad priaugan
čioji inteligentija būtų pa. 
jėgi reikštis išeivijos ir 
prisikelsiančios laisvos 
Lietuvos politiniame, 
kultūriniame, sociali
niame bei ūkiniame gy
venime.

Be to, korporacijos 
spalvos reiškia jaunystę, 
viltį, pastovumą, jėgą ir 
pasiaukojimą. Tai mums 
visiems garbė ir tautinė 
pareiga siekti šių gražių 
tikslų, ugdant savyje ge
rą, kilnų lietuvį ir žmo
gų-

Tęsiant Kauno univer
sitete įsteigtos Korp! 
Neo-Lithuania tradici
jas, mūsų svarbiausias 
tikslas yra tautiškumą iš
laikyti, ir kuo ilgiau iš
likti lietuviais.

Tokiomis mintimis va
dovaudamasi ir siekda
ma eiti mano tėvų pra
mintais takais, aš nuta
riau būti Korp! Neo-Li
thuania nare ir bent 
mažu savo įnašu jos veik
loje prisidėti prie jos 
stiprėjimo.

(Paskaita , skaityta 
Korp! Neo-Lithua
nia stovykloje).

Vasario 16 gimnazijo
je mokosi mūsų lietuviš 
koji atžala, mūsų tautos 
ateitis, o jos išlaikymu 
rūpinasi, tikriau sakant, 
turėtų rūpintis ne vien 
gimnazijos administra
cija, jos vadovybė, bet vi
so laisvojo pasaulio lie
tuviai. Ir ne vien JAV-se 
gyvenantieji, bet irkituo 
se kontinentuose, kur tik 
yra geriau įsikūrusių mū
sų tautiečių.

Tačiau liūdna, kad vy
resniajai kartai paleng. 
va iš gyvenimo traukian
tis, jaunoji karta neuži
ma jų vietų gimnazijos 
rėmėjų būreliuose, nors 
jie daug tvirčiau įsikū
rę už savo tėvus, o tė
vai po 1 dolerį mėnesiui 
pradėjo mokėti dar tada, 
kada tas doleris buvo 
pats savaime aukštes
niam kurse, o jų ir už
darbis buvo menkas ir 
patiems reikėjo kurtis.

Be lietuvių, Vokietijo
je iš svetimų tautybių 
dar veikia latvių ir veng
rų gimnazijos, kas rodo, 
kaip didelio ryžto ir pa
stangų reikia tuos tauti
nius kultūrinius židinius 
išlaikyti svetimoje šaly
je.

Šiuo metu gimnazijoje 
du trečdaliai mokinių 
kalba puikiai lietuviškai. 
Tai džiuginantis reiški
nys, o tarp jų ir kiti 
greit išmoksta taisyklin
gai kalbėti.

Kai nei viena šeima 
nebaigia kurtis, taisytis, 
gerinti namą bei vidaus 
įrengimus, taip ir ši di
džiulė gimnazijos šei
ma. Šiuo metu labai 
trūksta pagrindinio re
monto bendrabučiui, o 
visi kiti trūkumai yra 
tik smulkmenos, pav., 
likusių senų suolų ir sta
lų klasėse pakeitimas 
naujais, patefono ir 
plokštelių įsigijimas, ku

^ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

ON INVESTMENTS 
Units of $100 00 
Dividend Check* 
Mailed Ouarlerly

Joteph F. Grlbauikot

ON BONUS SAVINGS
Uniti of $1,000.00 

For 3 Teori 
Dividend* Peld 

Ouirterly 
or Compounded

CICERO. ILLINOIS • 60650
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riuos iki šiol gimnazija 
naudoja kun. J. Dėdino 
nuosavybę. Jo mažame 
kambarėlyje randasi ir 
foto laboratorija gimna 
zijos reikalams, rekor- 
davimo aparatūra, jo di
delė nuosava biblioteka. 
Tai įvairių talentų žmo
gus ir juos visus aukoja 
gimnazijai. Jis tikras, 
nuoširdus ir mokinių 
mylimas draugas, ber
niukų laisvalaikių tvarky
tojas.

Ne mažų išlaidų parei
kalautų gimnazijos par 
ke esančios kūdros pa
vertimas maudymosi ba 
seinu. Amerikoje tai ne 
vadintum prabanga, bet 
tenai retas dalykas, nors 
tikrumoj neprabangiš- 
kas — jaunimui sportas 
ir sveikata.

Bendrabučiai turėtų 
įsigyti vienodas lovų ant
klodes dienos metu už
dengti lovoms. JAV-se 
tai pigi prekė ir moterų 
organizacijos lengvai ga 
lėtų nupirkti ir per Bal
fą paaukoti idant būtų ma 
žiau vargo siųsti pa
čioms. Tiktų ir padėvė
tos vienodos dviem ar 
trim lovom. Kamba
riams tai suteiktų daug 
jaukumo ir kartu lavin
tų jaunimo estetinį sko
nį. Keletas mergaičių 
kambarių jau yra taip 
sutvarkyti dėka dr. E. 
Armanienės (Balfo vice
pirmininkės, kada ji ten 
besilankydama tą leng
vai pašalinamą trūkumą 
pastebėjo ir grįžusi su
organizavo moteris. Da
bar mokiniai daugumoj 
lovas kloja savo atsivež 
tomis antklodėmis, todėl 
ir labai įvairiomis. Ne
abejotina, kad JAV lietu 
vės moterys tokią auką 
mielai padarys, tik rei
kėtų, kad bendrabučių ve 
dėjai savo pageidavimus 
pareikštų, kokių ir kiek

5?°

“What are you 
going to do 

about crime in 
Cleveland?”

0n Nov. 7 you can do something
Vote for SETH TAFT!
Seth Taft knovvs Cleveland's major 
problems .. an unresponsive city hall, 
crime, deteriorating neighborhoods, 
and unemployment. Vote for Seth Taft— 
if he wins ... Cleveland vvins.

Evrlyn Schrenlr Sec v 18700 P3'k”io»ni. C^eveiand, O^’o

dar pageidautina.
Aplamai, Vasario 16 

gimnazija yra laisvojo 
pasaulio lietuvių pasidi
džiavimas, įrodymas mū
sų tautinio atsparumo, 
stiprinimas rezistenci
nės dvasios prieš Lie
tuvos okupantą, juk dau
giausia moksleiviai ir 
studentai buvo pirmieji 
1—jo karo savanoriai ir 
didžioji dalis mokslą ei
nančio jaunimo kovojo su 
dabartiniu tėvynės pa
vergėju partizanais miš
kuose.

Kai šeima darosi ne
bepajėgi svetimuose 
kraštuose savo vaikams 
perduoti tą tautinio pri
klausomumo jausmą, tai 
daug lengviau gali atlik
ti lietuviška mokykla, 
ypač ten pat, grynai sa
vo tautinėj aplinkoj gy
venant ir dirbant.

Labai būtų naudinga 
gimnazija susidomėti 
JAV lietuviams tėvams. 
Keletą metų gimnazijoj 
ir lietuviškam bendra
butyje pagyvenęs jaunuo
lis tikrai nebenutautės. 
Tas bendras lietuviškas 
rūpestis, bendri sieki
mai juos visus jungia į 
vieną bendrą didžiulę 
šeimą, skirtingo am
žiaus, įvairaus mokslo 
laipsnių, kurie viens ki
tam padeda žaidimuose 
ir pamokų ruošime, kar
tu aptaria tos šeimos pro
blemas, nesekmes, kar
tu džiaugiasi šeimos na
rių laimėjimais.

Vasario 16 gimnazi
ja yra tartum jūros švy
turys, kuris aukštai iš

keltu bokštu rodo tauti
nį kelią atplaukiantiems 
laivams. Rodo kelią nuo 
komunizmo, nuo mūsų 
tautos naikintojo bolše
vizmo po platų pasaulį 
pasklidusiems jauniems 
lietuviukams, rodo tie
sų lietuvišką kelią, kad 
jie nenuklystų svetimais 
viliojančiais siaurais ta
keliais.

Šios lietuviškos tvir
tovės stiprumas nepa
reina nuo jos tvirtų, nau
jai pastatytų akmens 
pamatų, bet nuo viso lai s • 
vojo pasaulio lietuvių dė
mesio, pastangų, aukos 
ir lietuviškos dvasios 
stiprumo tų, kurie Čia 
dirba, moko ir mokosi, 
kurie atsidavę auklėja 
lietuvių tautos vaikus. 
Tai mokytojai, kurie vi
sais laikais buvo ir te
bėra pagrindiniai lie
tuvybės palaikytojai, di
džiausi priešai tautos pa
vergėjams ir didžiausia 
tautos prisikėlimo vil
tis. Todėl visa lietuvių 
išeivija trokšta ir tiki 
kad mokytojų, mokinių 
ir visų darbuotojų toli
mesnio ryžto ir pašiau 
kojimo dėka šis lietuvy 
bės tęstinumo židinys - 
Vasario 16 gimnazija nie 
kuomet neužges ir mū
sų balsas vis galingiau 
skambės svetimuose 
kraštuose, skelbdamas 
mūsų ir mūsų tėvų gim 
tosios žemės skundą, 
reikalaudamas jai tei
sės į laisvę ir nepriklau 
somybę.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

PRAŠOME ATSILIEPTI
D.L.K. "Birutės” Draugi

jos Clevelando skyriaus 
valdyba, siekdama organi
zacijos užsibrėžtų tikslų ir 
vykdydama visuotinio na
rių susirinkimo nutarimus, 
nori pasiųsti clevelandie- 
čiams lietuviams kariams 
kovojantiems Vietname Ka
lėdinius siuntinius.

Siuntiniai turi būti pa
siųsti pačiu artimiausiu lai
ku. Todėl maloniai prašo
me karių tėvelius ar arti
muosius skubiai duoti 
mums kario adresą, pa
skambinant telefonu — 
381-0930.

Valdyba

• L. S. T. Korp! Neo-Li
thuania Clevelando sky
riaus nariai sparčiai ruo
šiasi atšvęsti Korporacijos 
metinę šventę. Lapkričio 4 
d. (šeštadienį) įvyksta tra
dicinis Korporacijos balius 
puošnioje Diamond salėje, 
Severance Center, Mayfield 
Road. Pradžia 7 vai. vaka
ro. Vakarienė bus tiekiama 
lygiai 8 valandą.

Jaunieji korporantai iš 
Chicagos, Detroito ir New 
Yorko jau prieš porą savai
čių rezervavo sau vietas 
baliuje. Staliukų skaičius 
šiais metais ribotas, prašo
me skambinti kol. V. Vinc- 
lovui, tel. 261-1794 ir užsi
tikrinti sau ir savo sve
čiams stalą.

Korp ! Neo-Lithuania or- • 
kestras atvyksta iš Chica
gos pilnoje savo sudėtyje 
ir ne tik kad gros šokių me
tu, bet taip pat išpildys spe
cialiai šiam vakarui paruoš
tą programą.

Iki pasimatymo Korpora
cijos baliuje! (vs)

• Lithuanian Village, Ine. 
metiniame akcininkų susi
rinkime naujai išrinktoji 
valdyba-direkcija pasiskirs
tė pareigomis: Stasys Ma

Lithuanian Village, Ine. naujoji valdyba. Sėdi iš kairės: Jonas Apanavičius, Jurgis Malskis, Stasys 
Mačys, Stasys Lukas, Ignas Gatautis. Stovi: Vladas čyvas, Ernestas Šamas, Zenonas Dučmanas, Jonas 
Švarcas, Povilas Šukys. Trūksta Juozo Gražulio. V. Pliodžinsko nuotrauka

čys — pirmininkas, Jurgis 
Malskis — vicepirmininkas 
ir iždo globėjas, Stasys Lu
kas — vicepirmininkas ir 
namų valdytojas, Ignas Ga- 
tautis — sekretorius ir ak
cijų reikalų vedėjas, Jonas 
Apanavičius — finansų se
kretorius, Zenonas Dučma- 
nas — spaudos ir informa
cijos vedėjas; direktoriai: 
Juozas Gražulis, Ernestas 
Šamas, Povilas Šukys. Pla
navimo Komisija: Jurgis 
Malskis — pirmininkas, 
Vladas čyvas, Zenonas Duč- 
manas, Jonas Švarcas — 
nariai. Parengimų Komisi
ja: Pranas Stempužis — 
pirmininkas, Vladas čyvas 
ir Ignas Gatautis — nariai.

Visais Lithuanian Vii- 
lage, Ine. reikalais prašoma 
kreiptis į pirmininką Stasį 
Macį, telef. 481-4504 arba 
sekretorių Igną Gatautį, 
tel. 932-0133 po pietų.

DRAUGIJŲ DĖMESIUI
ALT Clevelando skyriaus 

valdybos pasitarimas su 
draugijų atstovais apie 50 
metų sukakties minėjimą 
1968 metais, įvyks Lietuvių 
salėje, sekmadienį, spalio 
22 d., tuoj po pamaldų baž
nyčioje.

• May Co. festivalis mies
to ir skyrių krautuvėse vyks 
iki lapkričio 4 d. Festivalio 
metu vyks madų parodos, 
tautiniai šokiai, meno pa
rodos, gaminių demonstra
vimai iš daugelio užsienio 
kraštų. Pagal May Co. pre
zidento Fr. Coy pareiškimą, 
šis festivalis yra vienas iš 
įdomiausių Clevelande. Net 
paskirų valstybių ambasa
doriai atvyksta dalyvauti 
savo kraštų gaminių de
monstravimo proga.

Pagrindinė festivalio pro
grama vyksta miesto krau
tuvėje, kur vyksta orienta- 
linių kraštų gaminių ir ma
dų parodos.

• Seth Taft. respubliko
nų kandidatas į Clevelando 
burmistro postą, yra buv. 
JAV prezidento VV. H. Taft 
anūkas, gi tėvas yra buvęs 
Cincinnati burmistru. Dau
gelis kitų šeimos narių taip 
pat yra pasižymėję admi

LAPKRIČIO 4 D., PUOŠNIOJE DIAMOND SALĖJE,
Severance Center, įvyksta tradicinis

L. T. S. KORP! NEO-LITHUANIA

BALIUS 
MENINĘ PROGRAMĄ IŠPILDYS NEOLITUANAI. 
GROS KORPORACIJOS ORKESTRAS iŠ CHICAGOS.
Pradžia: 7:30 vai. vakaro — vakarienė 8 vai. vakaro.

Pageidaujama, kad svečiai ir korporantai-korporantės dalyvautų vakariniais rūbais. Staliukai užsako
mi iki spalio 30 d. pas V. Vinclovą, tel. 261-1794.

L.T.S. KORP! NEO-LITHUANIA CLEVELANDO VALDYBA

nistraciniame ir visuome
niniame darbe.

Baigęs aukštuosius teisės 
mokslus Yale universitete, 
Seth Taft jau 1948 m. at
sikėlė į Clevelandą, kur ša
lia advokatūros darbo akty
viai įsijungė į organizacinę 
ir administracinę veiklą. Jo 
idėjos ir planai kaip ugdy
ti ir plėsti Clevelandą iš
plaukia iš jo patirties va
dovaujant visai eilei komi
sijų, pasišventusių tirti esa
mą padėtį ir kurti ateities 
planus.

Vienas iš pagrindinių jo 
planų yra steigti pagelbines 
rotušes, kad vietoje būtų 
galima išspręsti iškylančias 
problemas, jų tarpe saugu
mą gatvėse, kovą su krimi
naliniais nusikaltimais ir 
t.t. (Sk.)

JDOMUS STRAIPSNIS 
APIE GENOCIDĄ

Lapkričio mėnesio AME
RICAN OPINION numery
je yra atspausdintas platus 
informacinis straipsnis apie 
bolševikų įvairiuose kraš
tuose įvykdytą genocidą. 
Straipsnis yra 17 puslapių 
ilgumo su penkiomis ilius
tracijomis, kurių tarpe ran
dame Pravieniškių ir Rai
nių miškelio žudynių nuo
traukas. Straipsnio auto
rius — Rose Beverage 
Shields, pedagogė ir žurna
listė.

American Opinion žurna
lą galima gauti pas advoka
tą Julių Smetoną, 1704 Lee 
Rd., Cleveland, Ohio.

B. Vilkutaitytė-Gedvilienė Saulėtekis

B. GEDVILIENES PARODA
Clevelando lietuvių ko- 

lonija šių metų parodų 
sezoną atidarė dail. Ja
dvygos Paukštienės dai
lės darbų paroda, reng
ta Birutininkių, o spalio 
28-29 d.d. įvyksta dail. 
Birutės Vikutaitytės - 
Gedvilienės tapybos dar 
bų paroda, rengiama

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

Reikalinga maloni ir švel
ni moteris, galinti gyventi 
kartu ir prižiūrėti vyr. am
žiaus ligotą moterį. Maloni 
aplinka, prie pat Shaker 
Rapid linijos. Du laisvi po
piečiai į savaitę, įskaitant 
kas antrą sekmadienį. Tei
rautis. 921-5730.

(112-114)

HELP MANTE!) MALĖ

EASTON CONTROLS, INC. 
Subsidiary of Allied Control Co.. Ine. 

105 McGregor St.
Manchester, N. H. 03 102 

are in need of 
exp. DRAFTSMEN

Contact R. E. PARKER 
Assistant Manager 

603 — 669-3017
An Equal Opportunity Employer 

(I 12-116)

HORIZONTAL

Ateities Klubo. Abi dai
lininkės, maždaug viena 
metės, tos pačios Kauno 
Meno Mokyklos auklėti
nės.

Dail. Birutė Vilkutai
tytė-Gedvilienė priklau
so vidurinei mūsų daili
ninkų kartai. Baigus Me
no Mokyklą 1939 m., pra
dėjo įprastinį profesijos 
darbą mokyklose, kaip 
paišybos mokytoja. Porą 
metų dirbo Šiauliuose 
mergaičių ir berniukų 
gimnazijose. 1941 m. per 
sikėlė į Telšius, kur dir
bo Amatų Mokykloje, 
kaip paišybos-braižybos 
mokytoja, talkininkau- 
vo Žemaičių Teatre de- 
koratore.

Dail. B. Gedvilienė, 
kaip menininkė, savo kū
ryba pirmą kartą pasiro
dė vokiečių okupacijos 
metu Lietuvoje: 1943 mo 
dalyvaudama Žemaičių 
Dailininkų parodoje Tel
šiuose ir Mokslo ir Me
no Centro surengtoje dai
lės parodoje Šiauliuose. 
Jos tapybos darbų įsigijo 
Telšių Vyskupija, Že
mės Ūkio Valdyba ir ki
ti. Pasitraukus su šeima 
į Vokietiją, atsidūrė 
Augsburge. Tremties 
metu ten sukūrė keletą 
didesnių dekoracinių 
kompozicijų bei keletą 

mažesnių grafikos dar
bų.

Atvykus Amerikon ir 
apsigyvenus New Yorke, 
B. Gedvilienė vėl imasi 
dailininkės darbo. Pra
džioje daugiau reiškia
si knygų iliustracijo
mis: Jurgio Jankaus "Po 
raganos kirviu", Nelės 
Mazalaitės "Gintariniai 
vartai" ir "Mėnuo vadi
namas medaus", Petro
nėlės Orintaitės "Tofi- 
le nuo Kražantės" ir kt. 
Be to, jos iliustracijo
mis yra pasipuošę keli 
"Eglutės" numeriai. 
Taip pat yra sukūrusi ir 
keletą lietuviškų kalėdi
nių atviručių.

Pirmoje Lietuvių Dai
lininkų surengtoje paro
doje New Yorke B. Ged
vilienė pirmą kartą Ame 
rikoje pasirodė su tapy
ba. Vėliau dalyvavo paro
dose Chicagoje, Bosto
ne, Putname ir kitur. 
Savo vienos kūrinių paro
dą B. Gedvilienė yra su
rengusi prieš porą metų 
New Yorke. Minėtą paro
dą recenzuodamas Jur
gis Juodis (Dirva, 1965 
m. spalio 15 d.) rašė: 
"Būdinga, kad šiai paro
dai dailininkės niekas ne- 
reklamavo, išskiriant 
jos pačios darbus...7

* Šioje parodoje išstaty
ti dail. Birutės paveiks
lai labai gražiai ją re
prezentavo, tartum, ap
vainikuodami jos ilgą me
no ieškojimo kelią, dar 
ilgesnį ir sunkesnį dar
bą, — vertai užtarnau
tu pasisekimu, kurio ji 
sulaukė šioje parodoje".

Reikia tikėtis, kad Cle
velande dail. B. Gedvi
lienės paroda bus gau
siai lankoma ir praeis su

TRIMIS RIMS BOS
įvyks spalio 28 d., šeštadienį, Lietuvių salėje.

Meninę programą išpildys JULIAUS KAZĖNO 
vadovaujami jaunieji akordeonistai.

Šokiams, gros CLEVELANDO STUDEN
TŲ ORKESTRAS. Bus patiekti lietuviški 
valgiai ir gaivinantys gėrimai. Stalai po 10 
asmenų užsakomi iš anksto Lietuvių Klube 
darbo valandomis. Kaina vienam asmeniui 
$5.00.

Baliuje bus turtingas laimikiais lošimas.

Svečių apsaugą dabos miesto policijos 
pareigūnai.

Kviečiami visi Lithuanian Village, Ine., 
akcininkai su šeimomis ir svečiai.

Pradžia 7:30 vai. vakaro.
RENGIMO KOMISIJA

BORING M1LL
ir

BULLARD
OPERATORIAI

DIENĄ IR NAKTĮ. 56 VALANDOS 
AR DAUGIAU PER SAVAITE. AU
TOMOBILIAMS PARK1NIMO VIE
TA. apmokamos šventės, apmo. 
KAMA LIGONINĖ GALIMA DIRBTI 
IR NEPILNĄ LAIKĄ.

HAHN MFG. CO.
216 — 391-9300 
Cleveland, Ohio

ĮMONĖS prižiūrėtojas kalba 
LIETUVIŠKAI

(II0112)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

CHICAGOS ALT PASISKIRSTĖ
PAREIGOMIS

NAUJI MOKSLO METAI 
VASARIO 16 

GIMNAZIJOJE
Savo naujuosius mokslo 

metus Vasario 16 gimnazi
ja pradėjo š. m. rugsėjo 4 
dieną. Tai pirmas kartas, 
kad mokiniai mokslą pra
dėjo po vasaros atostogų. 
Po įvairių visose Vokieti
jos mokyklose vykusių re
formų ir dviejų taip vadi
namų trumpųjų mokslo me
tų, prasidėjo visai norma
laus ir įprasto ilgio mokslo 
metai. Vaikai, virš šešių sa
vaičių ar tai pas tėvus ar 
tai stovyklose bei suvažia
vimuose atostogavę, pailsė
ję ir saule įdegę, sekmadie
nio popietę vėl užpildė iki 
šiol nykiai stovėjusį bend
rabutį ir parką.

Pasirodė, kad naujojo di
rektoriaus V. Natkevičiaus, 
atskirų mokytojų ir apylin
kių darbuotojų pastangos 
atnešė gausių vaisių. Jie 
aukodami savo atostogas, 
važinėjo po atskiras apy
linkes ir šeimas, ragindami 
vaikus leisti į Vasario 16 
gimnaziją. Gimnazija savo 
naujuosius mokslo metus 
pradėjo su 103 mokiniais, 
(užbaigusi buvo su 86). 
Naujai įstojusių yra 33. Iš
stojo iš gimnazijos (dau
giausia baigę 6 klases) 16.

Mokinių pasiskirstymas: 
42 mergaitės, 61 berniukų.

I kl. — 21, II kl. — 19, 
III kl. — 18, IV kl. — 16, 
V kl. — 10, VI kl. — 9, VII 
kl. — 4, VIII kl. — 6.

NEW YORK

NEOLITHUANŲ ŠVENTĖ
Korp! Neo-Lithuania me

tinė šventė-balius įvyks š. 
m. spalio 28 d., šeštadienį, 
8:30 vai. vak. Travelers 
H o t e 1-Terrace Ballroom, 
94-00 Ditmars Blvd. (prie 
La Guardia areodromo). 
Vaišės ir šokiai grojant Mi_ 
chael Tardella orkestrui.

BOSTON

LB BOSTONO APYGAR
DOS SUVAŽIAVIMAS
Lapkričio 5 d., 3 vai. p. p.

So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos mažojoje sa
lėje, 368 West Broadway, 
So. Boston, Mass., bus LB 
Bostono apygardos ir apy
linkių atstovų suvažiavimas 
naujos apygardos valdybos 
ir kontrolės komisijos rink
ti ir kitų darbotvarkėje iš
keltų klausimų svarstyti.

Apylinkių atstovai ir sve
čiai prašomi gausiai daly
vauti.

♦ Atlanto Rajono vyr. 
skaučių, vietovių vadovių ir 

LIETUVIŠKOS KNYGOS, 
PLOKŠTELĖS, 
MEDŽIO DROŽINIAI, 
AUDINIAI,
GINTARO KAROLIAI 
IR KITI IŠDIRBINIAI.

Įvairios kitos importuotos 
dovanos!

Visa tai galite įsigyti DIRVOS 
krautuvėje,

6907 Superior Avė.

skautų vyčių suvažiavimaą 
įvyks spalio 28-29 d.d. Mai
ronio Parke, 52 So. Quin- 
sigamond Avė., Shrewsbu- 
ry, Mass. prie pat Worces- 
terio. Pradžia 1 vai. p. p. 
šeštadienio vakare 7:30 bus 
skautiškas laužas su pro
grama ir 9 vai. šokiai.

Sekmadienį, po lietuviškų 
pamaldų 11:30 ryte rajono 
visų vadijų ir tuntininkų 
bei atskirų vienetų vadovų 
posėdis. Po pietų tolimesnė 
suvažiavimo eiga ir 3:30 p. 
p. suvažiavimo uždarymas.

Visi tėvai ir apylinkės 
lietuviška visuomenė kvie
čiama atsilankyti į skautiš
ką laužą ir pasilinksmini
mą, kartu praleisti vakarą 
su lietuvišku skautišku jau
nimu.

REMKIME 

LIETUVIŲ 
OPERĄ

Ekonomistas, statistikos 
mėgėjas, viename spaudos 
pasikalbėjime pateikė labai 
įdomius skaičius apie mūsų 
lietuvių išlaidas šalpos, kul
tūros, visuomenės reika
lams. Jis, pavyzdžiui, tvir
tina, kad mes į Lietuvą esa
me pasiuntę įvairių gėrybių 
už 100,000,000 dolerių. Jei 
tik 50,000 žmonių per me
tus pasiunčia po vieną siun
tinį, kuris apytikriai kai
nuoja 300 dolerių, štai ir 
yra 15 milijonų. Padaugink 
iš dešimt metų ir bus 150 
milijonų. Trečdalį nubrauk 
ir gausi sumą, kuri yra ne
išgalvota, bet paremta tik
rais duomenimis.

Jis nurodinėjo skaičius, 
kiek išleidžiame spaudai, 
menui, kultūriniams paren
gimams ir galiausiai Lietu
vių operai. Kai priėjome 
prie šio klausimo, pasirodė, 
kad lankydami svetimųjų 
muzikinius parengimus iš
leidžiame daugiau, negu 
Lietuvių operai.

Pradėjus kalbėti apie mū
sų operą, užsimezgė gyvos 
ir labai ilgos diskusijos. Čia 
vėl buvo pateikta kita dide
lė suma. Lietuvių operai iki 
šiol išleista virš milijono 
dolerių. Kai išgirdę šią pa
sakišką sumą pradėjome 
kelti įvairių klausimų, 
mums buvo pateikti duome
nys, rodo, ne tik padarytas 
išlaidas, bet ir tie, pasaky
čiau, milžiniški skaičiai, ku
rie nebuvo padengti dole
riu; įdėtas organizatorių, 
vadovų, valdybos narių, 
globėjų, dainininkų, muzi
kų, choristų ir kt. darbas.

Kalbėjomės ir kita ak
tualia tema, būtent, ar ga
lima pastatyti kitą lietuviš
ką operą. Galima, buvo gau-

1968 metams Chicagos 
Lietuvių Amerikos Tarybą 
sudaro šių politinių srovių 
asmenys:

Tautinės Sandaros; Ju
lius Pakalka, Ąntanas 
Švitra, Juzė Gulbinienė, 
Elena Bačinskienė, Juozas 
Skeivys, Kazys čepukas ir 
Vladas Navickas.

Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjunga; Ignas Andra- 
šiūnas, Mečys Šimkus, Sta
sys Mankus, Matas Naujo
kas, Rimas Staniūnas, Jo
nas Veselka ir Bruno Kriš- 
topaitis.

Lietuvių Katalikų Fede
racija; Kun. Adolfas Sta- 
šys, Antanas Repšys, An
tanas Valionis, Vladas šo- 
liūnas, Julija Valdienė, dr. 
Petras Jokubka ir Povilas 
Kilius.

Lietuvių Socialdemokratų 
Srovė: Juozas Skorubskas, 
Jonas Valaitis, Mykolas 
Pranevičius, Algirdas Pu
žauskas, Mikalina Baronie
nė, Frank Stanionis ir Vin
cas Mankus.

Spalio 13 d. taryba turė
jo savo pirmąjį posėdį. Bu
vo išrinkta Tarybos Valdy
ba pirmininku Julius Pakal
ka, vicepirmininkais: Juo
zas Skeivys, Juozas Sko
rubskas, Rimas Staniūnas 
ir kun. Adolfas Stašys. Vyk 
domaisiais sekretoriais: Ju
lija Valdienė ir Povilas Ki
lius. Protokolų sekretoriu- 

tas atsakymas, bet tai gry
nai priklauso nuo to, kaip 
visuomenė rems šį reikalą, 
ši šeštadienį, spalio 21 d., 
Chicagoje, Sheraton vieš
butyje, ištaigingoje Grand 
Ballroom salėje rengiamas 
banketas, kurio pelnas ski
riamas "Gražinos” operos 
skoloms mokėti. Parody
kim, kad remiame savo ope
rą, kad norime matyti kitą 
lietuvišką pastatymą ir 
gausiai atsilankykime Į ruo
šiamą banketą. — vk —

• L.S.T. Korporacija Neo- 
Lithuania Chicagoje šiemet 
švenčia savo 45 metų su
kaktuvinę šventę lapkričio 
11 d. šventės programa nu
matyta sekanti — 10 vai. 
ryto pamaldos tėvų Jėzuitų 
koplyčioje ir po pamaldų 
mirusių korporantų lanky
mas šv. Kazimiero kapinė
se, 7 vai. 30 min. vakaro iš
kilminga sueiga, vaišės ir 
šokiai Jaunimo Centro sa
lėje. Visi korporantai, fili- 
jos ir svečiai maloniai pra
šomi šioje korporacijos 
šventėje dalyvauti.

• Pedagoginiame Litua
nistikos Institute, be kitų 
dalykų, šį semestrą dėsto
mas ir bendruomeninis kur
sas "Lietuvių išeivija ir Pa
saulio Lietuvių Bendruo
menė". šiam kursui dėstyti 
pakviestas Vaclovas Kleiza, 
kuris visuomeninius moks
lus yra išėjęs lllinojaus ir 
Lojolos universitetuose so
ciologijos magistro laipsniu.

• Kun. Alf. Grauslio pa
skaita "Skatinantieji ir 
trukdantieji elementai ti
kėti” bus jau penktoji iš 
eilės dvasinio atsinaujinimo 
vakarų cikle. Dvasinio at
sinaujinimo vakarus orga
nizuoja Putnamiškių sese
lių rėmėjai. Paskaitos būna 
vieną kartą mėnesio bėgy
je. šį kartą paskaita įvyks 
spalio 24 d., antradienį, 7 
v. v. Marųuette Parko para
pijos salėje. Kviečiami visi, 
kurie domisi dvasinėmis 
problemomis. Paskaitos bū
na visad gerai paruoštos ir 
įdomiai perteiktos.

• Dainuojančios Žymantų 
šeimos koncertas įvyks Jau
nimo Centre spalio 29 d. 
vaikų laikraštėlio "Eglutė" 
naudai.

mi — Stasys Mankus. Fi 
nansų sekretorium — Vin
cas Mankus, iždininku — 
Antanas Valionis ir iždo 
globėjais: Juzė Gulbinienė, 
Mečys Šimkus ir Julija Val
dienė. Be to, buvo išrinkta 
ir spaudos komisija: Algir
das Pužauskas, Juozas 
Skeivys, Antanas Repšys ir 
Ignas Andrašiūnas.

Naujosios valdybos di
džiausias ateities uždavi
nys — sėkmingai surengti 
50 metų Vasario 16 d. su
kaktuvinį minėjimą, šiam 
uždaviniui atlikti pirminin
kas Julius Pakalka nesigai
li nei darbo, nei savo as
meninių pinigų. Tai sekti
nas ir visais požiūriais iš
skirtinas pavyzdys. Jo pa
sirinktas tiesus ir pasiau
kojimo kelias gali būti pa
skatinančiu kelrodžiu, ku
rio gairėmis turėtų žygiuo
ti kiekvienas visuomeninin
kas pasiėmęs atsakingą, 
sunkią ir pinigais neįkaino
jamą darbo naštą. (ia)

DETROITO 
LIETUVIŲ 
ŽINIOS

PAMINĖTA LIETUVIŲ 
NAMŲ PEN KERIŲ 
METŲ SUKAKTIS

Detroito Lietuvių Namų 
penkerių metų sukakties 
paminėjime, spalio mėn. 14 
d., 8 v. v. dalyvavo apie 300 
žmonių. Įžanginę kalbą pa
sakė ir vakarui vadovavo 
Lietuvių Radijo Klubo re
daktorius ir pranešėjas J. 
Kriščiūnas. Invokaciją at
kalbėjo kun. V. Stanevičius, 
šios sukakties proga kalbė
jo: Lietuvių Namų valdy
bos pirmininkas inž. J. Gai
žutis, Dariau ir Girėno klu
bo valdybos pirmininkas V. 
Bliūdžius, SLA 352 kuopos 
valdybos pirmininkas A. 
Sukauskas ir kiti.

G. Gobienės tautinių šo
kių grupė "šilainė”, grojant 
akordeonistui R. Kaspučiui 
šoko tautinius šokius, o 
viešnia Chicagietė daininin
kė V. Stankus savo roman
tiškomis dainomis žavėjo 
visus. Ji dainavo viena ir 
su neolituanų orkestru.

Vaišingų Lietuvių Namų 
šeimininkų aprūpinti sve
čiai linksminosi ir šoko iki 
pat ryto.

Tenka džiaugtis turint 
tokius gerus ir apsukrius 
Lietuvių Namų šeiminin
kus, valdybos pirmininką 
inž. J. Gaižutį, vicepirmi
ninką J. Atkočaitį, vicepir
mininką K. Jurgutį, sekre

Tel. HY 7-4677

"foto
V/fyŽEl/Š

•vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir 
•į kitus miestus)

• portretura
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai
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2501 W. 69th St.. Chicago. III. 60029 — Tel. WA 5-2737 
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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

TIMELESS LITHUANIA

Buv. JAV pasiuntinio Lietuvoj
Hon. Owen J. C. Norem

knygos antroji laida jau pasirodė!
Tai nėra vien tik istorijos vadovėlis, bet nuoširdaus 

lietuvių draugo ir lietuvių tautos istorijos objektyvaus 
stebėtojo vaizdas, patiektas anglų kalboje.

Knyga tinkama ne tik kaip dovana amerikiečių drau
gams, bet ir mūsų jaunimui, Lietuvą liečiančias proble
mas suprantančiam angliškai ir sugebančiam tas proble
mas tinkamai panaudoti ir skleisti.

TIMELESS LITHUANIA gaunama 
DIRVOJE,

6907 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 44103 

ir pas knygų platintojus.

KAINA 4 DOL.
Užsakant paštu, prašome prijungti 25 c. pašto išlai

doms.

torių A. Sukauską ir iždi
ninką P. Dalinį.

PAGERBS Z. 
ARLAUSKAITĘ

Šiais metais sukanka 60 
metų kai režisorė ir aktorė 
Z. Arlauskaitė-Mikšienė iš
ėjo į sceną ir vaidino "Aud
ra Giedroje". Spalio 28 d., 
7 v. v. Lietuvių Namuose Z. 

Arlauskaitei-Mikšienei ruo
šiamas pagerbimo vakaras. 
Bus statomas S. Kymontai- 
tės-čiurlionienės 3 veiksmų 
komedija "Pinigėliai". Re
žisuoja ir vaidina pati su
kaktuvininkė Z. Arlauskai
tė. Po vaidinimo vakarienė, 
sveikinimai ir šokiai gro
jant Vytauto Petrausko 
"Atžalyno" orkestrui, šį 
pagerbimą turtina ir vyks
tantis BALFo Direktorių 
suvažiavimas Detroite.

Pagerbimo vakaro garbės 
šeimininkai yra gen. J. Čer
nius ir K. Kodatienė. Ren
gia Detroito Dramos Mėgė
jų Sambūris ir Detroito 
Šauliai. Vakarienei stalai 
užsisakomi pas DDM sam
būrio narius, šaulių valdy
bos narius ir pas V. Paužą 
"Neringoje".

• šaulys Mykolas Vitkus 
Lietuvių Namuose atšventė 
savo vardines. Rugsėjo 30 
d. prie turtingo, šaulės S. 
Pranenienės paruoštų vai
šių, stalo skambėjo dainos, 
deklamacijos ir palinkėta 
šauliui Mykolui geros svei
katos ir ilgo gyvenimo. 
Taip pat buvo aptarti ir 
ateities šaulių darbai. Ta 
proga šaulių valdybos na
riai Mykolui įteikė dovaną 
Bronio Kviklio "Mūsų Lie
tuva”. (ag)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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