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Prisiminus UNNRA 
organizaciją, jos pas
kirtį ir kai kurių parei
gūnų nesąžiningumą po 
2 Pas. karo, nenuostabu, 
kad ta pati "tradicija" 
tebegalioja išnaudojant 
tų arabų likimą, kurie 
Izraelio - arabų valsty
bių konfliktų pasėkoje 
privalo naudotis pabėgė
lių statusu ir kentėti nuo 
dar didesnės korupcijos 
pasėkų.

Dar 1948 m., vos pa
sibaigus to meto izraeli
tų - arabų karui, JTO 
visuotino susirinkimo 
buvo priimta rezoliucija. 
pagal kurią pabėgėliai 
privalo būti sugrąžinti į 
savo namus arba negrįž- 
tantiems išmokama kom
pensacija. Po laikino
sios pabėgėlių reika
lams misijos įsteigimo, 
tik 1950 m. buvo vėl nu
tarta "darbą" sujungti 
su "pašalpa", o tiems 
reikalams tvarkyti įs-

fŠ VISO PASAULIO

• SOV. S-gos pravoslavų baž
nyčios atstovai lankosi JAV, re_ 
vizituodami juos lankiusius JAV 
pravoslavų atstovus. Atvykusią 
delegaciją lydi "vertėjas" Vla
dimiras Kotelkinas. Tremtinių 
pravoslavų sluoksniuose vyrau
ja nepasitenkinimas tokiais vi
zitais, ypatingai kai svečius lydi 
neišvengiamieji "vertėjai".

• KANADOS SOSTINĖJE Ot- 
tavoje Sov. S-gos ambasados rū 
muose Įvykusio priėmimo revo
liucijos 50 metų sukakties pro- 
ga,gatvėje pasirodė apie 350 de
monstrantų, nešančių plakatus, 
nukreiptus prieš Sov. S-gos po
litiką ir reikalaujančius lais
vės pavergtoms tautoms.

Kanados spauda tą demons
traciją pasmerkė kaip netiku
siu elegesiu, ypač kad akmeni
mis buvo išdaužyti keli amba
sados langai. Pvz., Daily Star 
vedamasis, kad ir pripažinda
mas demonstrantų pagrindines 
priežastis neapykantai, vistik 
konstatuoja, jog kritika Kana
dos vyriausybės politikos Sov. 
S-gos atžvilgiu dar neduoda tei
sės fiziniai keršyti svetimos 
valstybės reprezentantams. Ta 
čiau laikraštis čia pat pažymi, 
jog tokius "nediplomatiškus" 
žygius pradėjo patys komunis
tai, puldinėdami ambasadas 
Maskvoje ir Pekine. O tų de
monstracijų užnugaryje buvę 
pačios tų kraštų vyriausybės, 
o ne pavieniai asmenys.

šiaip jau, Kanados spauda to
kiomis demonstracijomis rodo 
dideli pasipiktinimą, nors, pvz., 
prieš Vietnamo karą nukreip
tos demonstracijos Amerikoje 
ten pat randa gana ryškų palan
kumą.

• NEGRŲ VADAI, per pasta 
ruosius rinkimus Įsitikinę jųblo 
ko pajėgumu išrenkant net 2 di- j 
dėsnių miestų burmistrus (Cle < 
velande ir Gary), ateityje dės 
dar didesnes pastangas, kad neg
rai registruotusi balsavimams. 
Būsią statomi savi kandidatai 
Kongresui, valstijos i r vietos ad
ministracija i.

•JAV KARINIAI STRATEGAI 
galvoja, jog Vid. Rytų krizė pa
sibaigsianti Sov. S-gos bazių Įs
teigimu Egipte, Syrijojeir Alži- 
re.

• JAV LAPKOČIO MEM. Įvy
kusiuose rinkimuose paaiškėjo, 
jog kai negrai balsuoja vienin
gai už savo bloko kandidatus, 
tai vadinama pageidaujamu vi
suomeniško brandumo veiksmu. 
Kai susiblokuoja baltieji, tai ap
šaukiama "backlash" ir rasine 
kova. 
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daro pabėgėliai iš izrae
litų užimtų sričių. Bet 
vietoj palikus pabėgėlių 
stovyklas izraelitų užim
toje teritorijoje, Jorda
nijos valdžios pareigū
nai kelia visas stovyklų 
palapines savo kraštan. 
Sakoma, jog reikia kuo 
nors kompensuoti valsty
bės iždą, praradus 30 
mil. dol. į metus iš Je
ruzalę lankančių turistų 
šventajam miestui pate
kus į Izraelio rankas.

UNRWA metinis biu
džetas siekia 35 mil. 
dol., kurių 93 nuoš. su
teikia laisvieji Vakarų 
kraštai. Spalio mėn. pa
baigoje specialios JTO 
pabėgėlių komi sijos die- 
notvarkėn įtrauktas nau
jas 7 mil. dol. reikalavi
mas.

Nežiūrint JAV ir D. 
Britanijos, stambiausių 
donatorių, entuziazmo 
sumenkėjimo, manoma, 
jog UNRWA ras plyšių 

teigta UNRWA (United 
Nations Relife and 
Works Agency), su trijų 
metų veiklos mandatu. 
Tie "trys metai" pratę
siami ir pratęsiami.

Dabar speciali tiems 
reikalams tirti komisija 
rado, jog nei rezoliuci
ja, nei UNRWA veikla nė 
ra įvykdyta, o tuo tarpu 
tos organizacijos aprū
pinamų pabėgėlių skai
čius išaugo iki 1.250.000 
žmonių.

Pabėgėlių repatriaci
jos klausimui niekad ne
sibaigiant, išaugo net fab
rikai, gaminą jiems pa
lapines. Bet ne čia visa 
bėda. Bėda pabėgėlių šel
pimo klausime. Čia iš
kyla ne tik politiniai, bet 
ir aritmetiniai klausi
mai. Be to, tos UNRWA 
kontrolė taip pat yra iš
slydusi iš pašalpos da
vėjų (daugiausia JAV mo
kesčių mokėtojų) rankų.. 
Ypatingai Jordane spe
kuliacija pašalpų kortelė- ir silpnų vietų, kaip savo 
mis ir siunčiamais mais
to produktais, yra nesu
kontroliuojama. Tuo pa
čiu, šelpiamųjų statisti
ka yra išpučiama tiek, 
kad šelpiamieji arabai 
patys kartais nebežino, 
ar turi 6 ar 12 vaikų...

Kai kurios arabų vals
tybės papildo savo iž
dus apmuituojant pabėgė
lių pašalpoms siunčiamą 
maistą ir prekes, pri
statant išpūstas sąskai
tas už prekių pervežimą 
valdiškais geležinke
liais ir patiekiant algų są
raše tarnautojų skaičių, 
siekiantį 11.500 arabų ir 
tik 112 iš įvairių kitų vals - 
tybių. Kitaip tariant, tarp
tautinė šalpos organiza
cija yra visiškoje arabų 
"prekybinio instinkto" 
kontrolėje.

Izraelio valstybė, paty
rusi arabų pabėgėlių sto
vyklose išugdytą partiza
ninę veiklą "išlaisvini
mo armijos" pavidale, į 
UNRWA žiūri kaip į sa
vanaudišką arabų biuro
kratiją su pabėgėlių sto
vyklų kuo ilgesnio išlai
kymo ir užtęsimo pas
tangomis.

Reikia neužmiršti, jog 
pvz., Jordanijos gyvento
jų daugumą , po 6 dienų 
Izraelio - arabų karo, su -

biudžetą papildyti — hu
maniškų emocijų dėka.

KIEK LIETUVOS 
6VVENT0JAI
SUMOKA 
MOKESČIU?
Tiesioginių mokesčių 

pavidalu Lietuvos gyven
tojai sumokės valdžiai 
1968 metais 72 milijo
nus rublių, o prekių kai
nose paslėptų apyvartos 
mokesčių pavidalu — 
660 milijonų, iš kurių 
tik 547 milijonai numa
tyti skirti į Lietuvai nu
statytąjį biudžetą, o 113 
milijonų bus sunaudoti 
Sov. S-gos biudžete.

Iš Lietuvoje esamų 
įmonių ir ūkinių organi
zacijų planuojama gauti 
480 milijonų rublių pel
no, iš kurio tik 185 ski
riami į Lietuvos biudže
tą, o 295 numato pasi
likti Sov. S-gos iždas. 
Tad vien iš šių dviejų 
šaltinių Sov. S-gos iž
das numato 1968 metais 
turėti pajamų 408 mili
jonus rublių.

Įsidėmėtina, kad įmo-
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Vieną padalijus iš dviejų — rezultate niekas...
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ADELAIDĖS VYRŲ OKTETAS, Stovi iš kairės: Pr. Duoba, J. Ramanauskas, P, Gasidnas, V. Opuls- 

kis, sol. G. Vasiliauskienė- okteto vadovė, V, Vosylius, J. Neverauskas, J. Baranauskas, E. Duchaus- 
kas. Prie piano Nemira Masiulytė. F. Budrio nuotrauka

TAUTINIU. ŠOKIU ŠVENTEI PASIRUOŠIMAI

A

JAV ir Kanados lietu- tę rengia 1968 m. liepos 
vių bendruomenės tre- 7 dieną, Chicagoje. Šios 
Čiąją tautinių šokių šven šventės ruošimo komi

teto pirmininku LB Cent 
ro Valdybos pakviestas 
ir jau visu platumu įsi
jungęs į darbą — Dr. 
Leonas KriauČeliūnas. 
Jau sudarytas ir pasiųs 
tas LB C. Valdybai tvir domai esą aiškinamasi, 
tinti šventės komitetas: 
pirmininkas — Leonas 
KriauČeliūnas, vykd. vi
cepirm. — V. Kleiza, 
spec. reikalams vice
pirm. — Marija Rudie
nė, sekretorė — R. Ku- 
čienė, spaudos inf. ko
ordinatorius — V. Ra- 
džius, šokių repertu
aro pirmininkas — Bru
no Shotas, choro koor
dinatorius — J. Paštu- 
kas, jaun. reikalams — 
Rūta Domarkaitė, muzi
kinės dalies vadovas — 
J. Zdanius, iždininkas ir 
finansų vadovas — J. 
Pakalka, Taip pat pa
kviesta LB Chicagos 
apyg. valdyba deleguoti 
į komitetą savo atsto
vą.

Visi komiteto nariai, 
išskyrus V. Radžiu, da
lyvavo pirmame komite
to posėdyje, lapkričio 1 
d. Dalyvavo ir pirminin
ko kviesti lietuvių laik
raščių redaktoriai ar 
korespondentai: P. Garš 
va, A. Gintneris, J. Ja- 
nušaitis, J. Jasaitis, A. 
Pužauskas, V. Šimkus, 
J. Vaičiūnas, M. Valiu
kėnas, foto-koresp. V. 
Noreika ir kt.

Posėdį pradėjo ir ve
dė L. KriauČeliūnas, dė
kodamas komiteto na
riams už malonų sutiki
mą jungtis į talką dide
liam šokių šventės ruo
šos ir pravedimo dar
bui. Jis pats apie save 
pareiškė, kad šioms pa
reigoms kviečiamas ne 
iš karto apsisprendęs, o 
tik pasiaiškinęs darbo 
apimtį ir realias gali
mybes rasti talkininkus, 
davęs sutikimą. Atsaky
mą galutinai lėmęs mo
mentas, kai jis buvęs iš
rinktas į LB tarybos na
rius. Jis nenorėjęs lik
ti tarybos nariu tik dėl 
vardo. Pasiimtą parei
gą vykdant, jis pareiškė 
tikįs visų bendradarbių 
talka ir sutarimu, kaip 
lygiai jis dėkojo laikraš
tininkams už atvykimą į

nių bei kitų ūkinių or
ganizacijų pelnas yra 
vien tose įmonėse dir
bančiųjų išnaudojimo vai
sius: darbo atlyginimas, 
nors ir numatytas kiek 
padidinti, pasilieka vis 
dar labai toli nuo teisin
go atlyginimo ribos. At
lyginimas yra nustato
mas monopolistinio įmo
nių savininko — valsty
bės valdžios. Dirban
tieji neturi jokių gali
mybių dėl atlyginimo de
rėtis, nekalbant apie gra
symą streiku. Jeigu tas 
savininkas pasiryžtų mo
kėti darbininkams pilną 
teisingai prideramą at
lyginimą, vargu bent vie
na įmonė turėtų pelno. 
Daugumas bematant įk
limptų nuostoliuose. Tad 
valstybės pajamos iš 
įmonių pelno iš tikrųjų 
irgi yra savo rūšies mo
kesčiai.

Kolchozams irgi tenka 
mokėti žemės mokestį. 
Jo 1968 metais Lietuvoj 
numatoma 14 milijonų 
rublių. Kolchozai apima 
ne visą žemės ūkiui nau
dojamą plotą (Šalia 1519 
kolchozų dar yra 362 
sov’chozai). Nuo viso plo 
to nepriklausomoj Lie
tuvoj žemės mokesčių 
būdavo surenkama 18-19 
milijonų litų. (ELTA) 
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šį posėdį ir kvietė lik
tis pastoviais šokių šven
tės ruošos talkininkais 
- informatoriais.

L. KriauČeliūnas pra
nešė, kad jau išnuomo
ta Amphiteatro salė šo
kių šventei bei jos gene 
ralinei repeticijai. Papil- 

ar nebūtų galima tame 
pat pastate surengti šo
kių šventės garbei balių. 
Taip pat jau esą išsiun
tinėta visoms šokių gru
pėms, kurios tik komi
tetui žinomos, kvieti
mai, dalyvauti šokių 
šventėje ir pakviestos, 
registruotis komitete, 
įsiregistravusiems jau 
siuntinėjama dalis (še
ši šokiai) programos nu 
rodymų. Likusieji šo
kiai (devyni) iki šiol ne
šokti mūsų šventėse, jų 
vadovėlis baigiamas 
spausdinti ir tuojau pat 
bus siuntinėjamas šokių 
grupių vadovams. Šokių 
grupių registraciją veda 
Birutė Vindašienė, 6443 
So. Washtenaw Ave.,Chi- 
cago, III. 60629. Lygia
grečiai per lituanistinių 
mokyklų vadovybes vyk
doma mokyklinio am
žiaus jaunimo šokių gru
pių bei jų dalyvių regis 
tracija. Ir šiems šokė
jams sudarytas ir bai
giamas spausdinti šokių 
repertuaras.

Apie šokių šventės re 
pertuarą ir apie Lietuvių 
tautinių šokių instituto 
darbą smulkiau papasa
kojo pirmininkas Bruno 
Shotas. Norint pasiekti 
galimai vienodesnio šo
kių judesnių, figūrų at
likimo, be instituto na
rių, šventės programai 
rengti - grupes instruk 
tuot pakviestos. įgudu
sios šokių grupių vado
vės - mokytojos: J. Ma
tulaitienė, New Yorke, 
Gobienė, Detroite ir 
Breichmanienė, Hamil - 
tone, Kanadoje. Be to, 
Bruno Shotas pranešė, 
kad baigiama ruošti 
juostos,. kurios galės 
būti naudojamas grupė
se pratybų metu. Tuo 
stengiamasi palengvin
ti grupėms muzikos pro
blemą, bet svarbiausia, 
bus įprasta šokti vieno
du taktu visose grupėse

(Nukelta į 2 psl.)
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TAUTINIU 
ŠOKIU...

(Atkelta iš 1 psl.) 
visoje šokių šventės šo
kėjų jūroje!

Trečiojoj šokių šven
tėj, kaip pranešė muzi
kas J. Zdanius, būsiąs 
žymiai didesnis orkest
ras, negu kad yra buvę 
pirmose šventėse. Be 
to, įvedama naujovė — 
šventėje dalyvaus apie 
100 dainininkų-ių mišrus 
choras. Šio choro užda
vinys, pradedant šventę 
— sugiedoti himnus, už
baigiant — maldą (Stepo 
Sodeikos harmonizuota, 
Šiaurės pašvaistė). Gal
būt, ir keli šokiai bus 
šokami lydimi dainos!

V. Kleiza iškėlė min
tį, ar nebūtų įmanoma į 
šokių šventę lygiatei
siais dalyviais pakvies
ti kitų kraštų tvirtes
nes taut. šokių grupes, 
kaip Buenos Aires "Ram- 
byną", Montevideo — 
"Gintarą", tolesnis siū
lymas — kviesti ir Va
sario 16 Gimnazijos šo
kėjų grupę. Pareiškus 
įvairių minčių dėl tokių 
kvietimų įgyvendinimo, 
klausimas paliktas atvi
ru, akinant komiteto pir
mininką tuo klausimu su
telkti smulkesnių žinių.

Taip pat pasikeista 
mintimis kada, kur ir ko
kios formos parengimą 
būtų geriausia surengti, 
kad suvažiavusi jaunuo
menė galėtų bendrai pa- 
būvoti, susipažinti ir ne 
pakrikti miesto platu
mose. Vyravo mintis to
kį parengimą - banketą 
daryti šventės išvakarė
se, kaip jau minėta, Am- 
phiteatro patalpose. Jo 
dalyviais būtų šokių šven 
tės dalyviai (be prad. 
mokyklų atžalyno) ir lie
tuvių visuomenė.

Apžvelgiant pirmąjį 
šokių šventės komiteto 
posėdį, malonu pastebė
ti, kad šventei ruošima
sis eina geru keliu, kad 
visus komiteto narius ve 
da į darbą didelis ryž
tas ir talkos nuotaika, 
sėkmingai šia švente įsi
jungti į Lietuvos Nepri-

ŽVALGYBŲ KARAS
Kitą dieną majoras 

Giskes paruošė Londo
nui pranešimo tekstą, 
Arboro nuparašiutavi- 
mo reikalu. Lauwers 
pasipriešino perduoti 
per radiją.

— Žinokite, kad mes 
ir be jūsų tą vyrą pagau
sime. Jūs žinote mūsų 
priemones? Dabar klau
sykite manęs gerai, — 
pasakė majoras Giskes. 
— Aš esu išgavęs iš 
OKW, kad visi agentai 
pagauti mano operaci
jos tinkle, išliks gyvi, 
pradedant jumis ir jūsų 
draugu Takoniu. Bet su 
sąlyga, kad jūs ir toliau 
mums dirbsite.

Dalykas buvo aiškus. 
Jei Lauvvers atsisakys 
perdavinėti pranešimus, 
visi jo draugai, įskai
tant ir jį patį, bus sušau
dyti.

Kovo 25 d. 6 v. vaka
ro Lauvvers dešimtą kar. 
tą vokiečių kontrolėje su
sisiekė su Londonu. 
Agentas Abor su gink
lais turėjo būti kitą nak
tį nuparašiutuotas nuro
dytoje vietoje. Lauvvers 
įsivaizdavo, kaip jo tau
tietis Abor kaž kur Ang
lijoje agentų paruošimo 
centre pakuojasi daik
tus pasiruošęs šuoliui, 
visai nesitikėdamas, kad 
čia jį pasitiks ne olandų 
rezistentai, bet vokie
čiai. Lauvvers niršo, kad 
analai iki šiam laikui 
nieko nepastebėjo. Jis 
paskutiniuose dešimtyje 
pranešimų nė karto ne
davė "Security Check”.

Kalėjime, kuriame 
Lauvvers buvo laikomas, 
pradedant padugnių nu
sikaltėliais ir baigiant 
politiniais kaliniais, visi 
žinojo, kad Lauvvers iš

klauso mybė s atkūrimo 
sukakties minėjimą. Iš
skirtinas dėmesys ski
riama Marijos Rudienės 
darbo užmojui, padaryti 
viską, kad ši šventė iš
eitų kuo plačiau už lie
tuviškojo gyvenimo ribų.

(m.v.)

davikas. Jis iš savo ce
lės girdėjo, kaip šildymo 
vamzdžiais kaliniai per- 
davinėjo pranešimus: 
"Lauvvers išdavė... Lau
vvers visus išdavė. Tai 
niekšas. Jis dirba dėl 
Gestapo. Perduokit ži
nią toliau..."

Ką jis galėjo atsaky
ti? Kas galėjo žinoti, kad 
jis pranešimuose neper
davė savo "Security 
Check"?

**♦

Balandžio 27 d. ma
joras Giskes perskaitė 
iš Londono gautą prane
šimą, kuris buvo skir
tas Lauvversui.

"Eikite į cigarečių 
krautuvę. Stop. Pasitei- 
raukit Piji. Stop."

Hagoj cigarečių krau
tuvių yra keli šimtai. Į 
kurią reikia eiti?

— Aš nežinau, — at
sakė Lauvvers išbalęs.

Londonas į jį kreipė
si lyg jis būtų laisvas. 
O jis tris kartus savai
tėje perdavinėja praneši
mus, kuriuos padiktuoja 
majoras Giskes. Aišku, 
nė karto jis neprijungė 
savo "Security Check", 
bet niekas Anglijoje iki 
šiam laikui to nepaste
bėjo.

— Aš nežinau, apie ko
kią cigarečių parduotu
vę kalbate, — pakartojo 
jis.

Giskes daugiau ne
prievartavo. Galimas da
lykas, kad Lauvvers neži
no adreso. Pranešimas 
gal ne jam buvo skirtas, 
gal jis turėjo perduoti 
Takoniui.

Jis užaliarmavo Ges
tapo viršininką Schrei- 
derį, kuris aplankė kalė
jime laikomą Takonį. Šis, 
stipraus charakterio re
zistentas, dabar vos be- 
sikėlė iš guolio.

— Takoni, duok Piji 
adresą. Tuoj pat. Kur 
yra cigarečių krautuvė?

Ir Takonis nesiprie
šindamas išdavė. Nes jis 
buvo likęs tik šešėlis.

♦♦♦

Agentai Anglijoje bu
vo apmokinti budėti ir

saugotis visko, bet kai 
nepažįstamas žmogus 
užėjęs į cigarečių krau
tuvę paklausė Pijlio, 
agentas Akii užmiršo 
atsargumą. Jis pasijuto 
laimingas, kad galįs pa
galiau išeiti iš pogrin
džio nakties.

— Einam su manim, 
— pasakė jis užsimesda
mas paltą.

Anton Van der Waals, 
skubiu žingsniu sekė iš 
paskos. Jis buvo nera
mus. Jo tiesioginis vir
šininkas Schreieder šį 
rytą jam pasakė: "Aš 
jums patikėsiu gal būt 
svarbiausią jūsų gyve
nime uždavinį".

Van der Waals jau me
tai kai dirbo Gestapui ir 
išdavė virš šimto rezis
tentų, už tai gaudamas 
neblogą atlyginimą. Ap
simesdamas iš Londono 
atsiųstu agentu, jis nu
žudė ne vieną savo tau
tietį, kurie nieko neži
nojo apie slaptąjį karą 
ir norėjo būti patrio
tais. Jie mirė net neži
nodami, kas juos išdavė 
ir kodėl. Bet jis žinojo, 
kad su profesionalais tu 
ri būti atsargus ir bijo
jo patekti ant tikro ang
lų agento, kuris jį leng
vai būtų atidengęs.

Agentas Akki jį nu
vedę į kavinę prie gele
žinkelio stoties, kur bu - 
vo tinklo vadas Piji, ku
ris susiraukė pamatęs 
nepažįstamąjį.

— Tu sakai, kad tave 
atsiuntė Takonis? Kaip 
jis laikosi.

Anton Van der Waals 
nutarė lošti savo galva. 
Gal tas Piji dar nieko ne 
žino apie Takonio areš
tą, tad jis nupasakojo jo 
paveikslą.

Apklausinėjimas ilgai 
tęsėsi, bet išeidamas iš 
kavinės Vander Waals ži
nojo, kad laimėjo. Akki 
ir Piji paskyrė pasima
tymą toj pačioj kavinėj 
kitą dieną.

Kitą dieną pasimaty
mo vieton įsiveržė Ges
tapo vyrai ir abu Londo
no agentus suėmė. Poke-

lių žiaurių tardymų jie 
išdavė kitus agentus, ku
rie užeidavo kavinėn. 
Tarpe jų turėjo būti vie 
nas radistas, kuris pa
laiko ryšį su Londonu. 
To radisto Giskes ir no
rėjo. Už dienos vokie
čiai viename viešbutyje 
suėmė keturis rezisten 
tus, pas kuriuos rado juo
dą knygutę. Joj buvo įra
šytas Giskes ieškomo ra
disto Jacob Jordaan ad
resas.

Anton Van der Waals 
be didelio entuziazmo nu
vyko traukiniu į Laren. 
Jis neprisistatėpas Jor- 
daaną, bet susiradęs te
lefono knygoje numerį, 
paskambino, pasisakyda
mas esąs Piji, Takonio 
ir Ras draugas. Jordaan 
nenustebo, kai išdavikas 
jam paskyrė gegužės 3 
d. pasimatymą prie tele
fono kabinos Rotterdamo 
uoste.

1942 m. gegužės 3 d. 
10 vai. 30 min. naktį

migla buvo apgulusi uos 
tą. Van der Waals kak
lą apviniojęs raudonu ša 
liku artinosi prie telefo
no kabinos. Kai buvo jau 
per dešimt žingsnių, ka
binoj pamatė jauną gel
tonplaukį vyruką, beveik 
vaiką, neva tai kalbant te 
lefonu. Tai tą vaiką tu
rėjo atiduoti į mirties 
rankas. Pirmą kartą Van 
der Waals pagalvojo pa- 
pildąs nusikaltimą. Jis 
suabejojo. Vaikinas pa
suko galvą į jo pusę ir pa 
kabino telefoną. Jis pa
matė raudoną šaliką, kas 
buvo atpažinimo ženklu 
ir išėjęs iš kabinos ar
tėjo prie Van der Waals 
šypsodamasis.

Van der Waals norėjo 
pabėgti. Bet buvo betiks
iu. Iš tamsos išniro kaip 
šunų gauja gestapininkai 
sugriebdami Jordaną, 
kuris dar spėjo sušukti 
Van der Waalsui:

— Kodėl tu tai pada
rei?

(Bus daugiau)

TIMELESS LITHUANIA

PLANINGAS TAUPYMAS
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 4,/<% išmokamas du kart per metus už 

visas taupymu sąskaitas.

TAUPYTI ŠIANDIEN!

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

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

Savininkai: .1. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

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

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

Napoleon Brandy 5th — $1.39
2. Sunny Brook 80 proof vviskey 51 h — $3.39
3. Imported Sent h \Viskey 5th — $3.98
4. Imported French (’ordials 5lh — S2.9S
5. Liebfraumilch German Wine 5th — $0.98

5th — $3.35
Bot. — $1.29

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.
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Kultūros Kongresą 
pasitinkant

Trečiasis Lietuvių Kultūros Kongresas yra ren 
glamas Chicagoje, Padėkos dienos svaitgaly. Tai 
bus reikšmingas ir svarbus įvykis lietuvių išeivių 
gyvenime. Tokia viltimi iš anksto privalome guos
tis, nors ir žinome, kad kongreso rengimo kely 
buvo akmenų, duobių ir net nesutarimo prarajų.

Tautinė kultūra visu vaivorykštės spalvų spekt
ru yra mūsų dvasinio gyvastingumo ugnis, mūsų 
tautinio išlikimo laidas, atspindįs tautos būdą ir 
sielą, jos Gėrio ir Grožio ilgesį. Be tautinės kul
tūros mes tebūtumėm tik nuoga ir besielė trąša 
kitų siekimams patręšti.

Lietuvių tautos istorija yra rūstus liudininkas, 
kad nubėgę amžiai nebuvo puri dirva savajai kul
tūrai ugdyti. Daugelio tautų kalbos kultūrą puose
lėjo ir menus kūrė elitas, diduomenė ir šviesuo
menė, o Lietuvoj — pilkoji kaimo liaudis. Tik ne
priklausomybės laikotarpis buvo ta trumpa aki
mirka, kada mes įrodėm, jog mūsų kūrybinė dva
sia nėra elgetos dvasia. Gal kai kas pamiršo, o 
kai kurie gal jau ir žinoti nenori, kad jeigu ne
priklausomybė nebūtų buvusi atgauta, šiandien Lie 
tuva, veikiausia, tebūtų tik "severno - zapadnyj 
kraj" (Šiaurės vakarų šalis).

*♦*

Deja, ir mūsų išgyvenamas laikas neteikia nei 
laisvės, nei kiek pakenčiamesnių sąlygų lietuvių 
nepriklausomai kultūrai kurti. Negalim už
merkti akių, Sovietų Rusijos okupuoto j Lietuvoj mū
sų tautiečiai nepabūgo mirti nelygioj kovoj, Sibiro 
tremty, yra ženklų, kad ir iki šiol kovos dvasios 
jie nepalaidojo. Kokia tad tų kruvinų aukų reikšmė 
ir prasmė? Be abejonės, priešas turi savo tikslus
— slopinti ir naikinti lietuvių tautą, kuri patiems 
rusams yra sukrovusi nemenką dvasinių ir medžia
ginių vertybių lobį. Lietuvių pasipriešinimo pras
mė tegali būti viena vienintelė: kad turėtumėm 
laisvę sau žmonėmis būti ir savo tautinę kultūrą 
ugdyti!

Vadinasi, kūrybinės laisvės Lietuvos lietuvis ir 
mūsų dienom neturi. Bet .jis daro visa, kad kūry
binė ugnis nebūtų užgesinta.

Mes, ypač JAV lietuviai, kultūros baruose galė 
tumėm ypačiai daug nuveikti, nes turime laisvės, 
turime ir žmonių, pasiruošusių kultūros kūrybai. 
Tačiau nuo stovyklinių metų Vokietijoj mūsų gre
tose įsiveisė obskurantizmo vėžys, regimai apsi
reiškiąs nepagarba praeičiai ir jos darbams, ego
istinėm užmačiom, tiesiog apakimu dabarties 
tautinių siekių bei uždavinių akivaizdoj. Amerikoj, 
ypačiai pastaruoju metu, mes esame linkę vienas 
kitą apšmeižti ir suniekinti, bet ne vienas kitą pa
remti, su laiminčiu ar kuriančiu drauge į priekį 
žengti.

*♦*

Tokiose nuotaikose, tokioj ūkanoj įvyksta Tre
čiasis Lietuvių Kulūros Kongresas. Tai nebus 
poetų, rašytojų, dailininkų, architektų, muzikų ir 
teatralų sąskrydis, jų geros valios ir ryžto de
monstracija, veikiau tai bus atskirų srovių, pa
žiūrų ir gal net pasaulėžiūrų varžybos.

Bet, iš lauko pusės žiūrint, Kultūros Kongreso 
programa yra įvairi ir turtinga. Kongrese bus ban- 
doma pažvelgti į visas lietuvių kultūros apraiškas
— literatūrą, dailę, muziką, teatrą ir kt., gal bus 
mėginama pažvelgti ir į tų menų kūrybos sąlygas 
bei tą tvankų orą, kuriuo kvėpuojam. Gal bus stab- 
terta ir prie mūsų spaudos kultūros bei jos eti
kos.

Iš meninių parengimų minėtinas literatūros va
karas, kuriame bus įteikta 1966 m. literatūros 
premija satyrikui Ant. Gustaičiui, bus parodyti 
du nauji komp. D. Lapinsko muzikiniai kūriniai 
Mindaugas ir Maras, sukurti pagal poeto K. Bra- 
dūno tekstus. Visa tai, kaip ir pats Kultūros Kon
gresas, yra džiugūs ir sveikintini reiškiniai.

Ar Kultūros Kongreso tarimai turės žymesnės 
įtakos mūsų rytojaus darbams — parodys atei
tis. Jeigu *šis didelis parengimas išvirstų ir į 
plepalų pasivaržymą, tai ir tuo atveju galėtume 
sakyti: kai lakštingalų stinga, tai ir putpelių kly
kavimas jau yra šiokia tokia gyvybės apraiška.

Kultūros Kongresui čia nuoširdžiai linkima 
rimties ir sėkmės, o jo rengėjams reiškiama 
pagarba ir padėka. (Servus)

Nesirengiu šiame laiš
ke Dirvos redakcijai 
svarstyti klausimo, kaip 
sėkmingai lietuvių poli
tinė koferenci ja Washing 
tone atliko savo pagrin
dinį uždavinį: apžvelgti 
visą ligšiolinę laisvųjų 
lietuvių veiklą Lietuvos 
laisvės reikalui ir nusta
tyti naujus, paveikesnius 
ir gyvenamo meto reika
lavimus labiau atitinkam 
čius tos veiklos uždavi
nius ateičiai.

Pasitenkinsiu kelio
mis pastabomis ir abe
jonėmis, kurios kilo pa
skaičius konferencijos 
priimtą ir paskelbtą Lie 
tuvos nepriklausomybės 
atstatymo 50 metų su
kakties manifestą.

I
Teko nustebti, kad lie

tuvių konferencija, savo 
manifeste priminusi Lie
tuvos okupaciją 1940.VI. 
15 d. ir ją sekusį Lietu
vos inkorporavimą į So
vietų Sąjungą 1940. Vili. 
3 d., nerado reikalinga 
čia pat žymėti, kad tas 
Lietuvos aneksijos ak
tas, sovietų karinės jė
gos Lietuvai primestas 
ir priešingas lietuvių tau
tos laisvai pareikštai va
liai, yra niekinis ir ne
galiojus. Todėl jis nega
lėjo panaikinti ir nepa
naikino nei Vasario 16 
Akto galios, nei Lietu
vos nepriklausomybės, 
ką akivaizdžiai liudija 
Vakarų valstybių tos 
aneksijos nepripažini
mas ir ką patvirtino 
griežtas lietuvių tautos 
pasipriešinimas sovie
tų okupacijai nuo pat pir
mųjų jos dienų, kuris 
ypač ryškiai pasireiš
kė 1941 m. visuotiniu tau
tos Birželio Sukilimu ir 
1944-52 m. visos tautos 
remiamu Tautinio Išsi
laisvinimo Karu.

Šie du momentai: lais
vojo pasaulio atsisaky
mas pripažinti sovietų 
įvykdytą Lietuvos anek
siją ir pačios lietuvių 
tautos aktyvus pasiprie
šinimas sovietų agresi
jai ir okupacijai, yra 
ypatingai svarbūs ir 
reikšmingi keliant ir 
ginant Lietuvos laisvės 
bylą. Todėl jų nutylėji
mas ar nepakankamas 
iškėlimas ir išryškini
mas be reikalo silpnina 
manifesto įtaigumą ir jo 
politinį paveikumą.

II
Lietuvių konferencija, 

kalbėdama už visą lietu
vių tautą, iškilmingai pa
reiškusi, jog tauta nie
kad nesutiks su Lietuvos 
pavergimu, savo mani
feste toliau kaltina So
vietų Sąjungą, be kitų da
lykų, "Lietuvos nepri
klausomybės sužlugdy
mu" ir kreipiasi į lais
vojo pasaulio valstybes 
ir Jungtines Tautas pra 
šydama jų žygių ir pa
ramos "Lietuvos nepri
klausomybei atstatyti".

Deja, šiai manifesto 
daliai trūksta reikiamo 
minties ir žodžio tikslu
mo.

Sovietų Sąjunga sugrio
vė nepriklausomos Lietu 
vos valstybinę,politinę, 
socialinę ir ūkinę san
tvarką, tačiau,nepaisant

LAIŠKAS REDAKCIJAI

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ
NĖRA IŠNYKUSI STASYS ŽYMANTAS

visų jos pastangų, jai iki 
šiol nepavyko nei sužlug
dyti Lietuvos nepriklau
somybės, nei panaikinti 
Vasario 16 Akto galios. 
Visų pirma todėl, kad pri
verstinis Lietuvos įjun
gimas į Sovietų Sąjungą 
buvo ir liko tik Sovietų 
Sąjungos agresijos nusi
kalstamas aktas, o kaip 
žinoma, jėga ir nusikal
timas dar nesukuria tei
sės.

Todėl VLIKas, nacių 
okupacijos metais Lie
tuvos pogrindyje sukur
ta politinė tautos vado
vybė, 1944.11.16 d. tautai 
paskelbtoje deklaracijo
je aiškiai ir įsakmiai 
nurodė, jog:

"Suvereninė Lietuvos 
valstybė nei dėl Tarybų 
Sąjungos, nei dėl dabar
tinės Reicho okupacijos 
nėra išnykusi, tik jos 
suvereninių valstybės or
ganų veikimas yra laiki
nai sutrukdytas".

Galima būtų čia pat 
pastebėti, kad kaip tik 
todėl ne tik Washingto- 
ne, bet ir kitose sosti
nėse dar pilnomis teisė
mis tebeveikia nepri
klausomos Lietuvos Res
publikos pasiuntinybės, 
kurių atstovai dalyvavo 
minimoje lietuvių poli
tinėje konferencijoje.

Tokiu būdu, laikantis 
šio dar Lietuvoje VLIKo 
pareikšto nusistatymo 
okupuotos Lietuvos vals- 
tybės teisinės padėties 
klausimu, kuriuo iki 
šiol buvo atremtas Lie
tuvos laisvės bylos gy
nimas, laisviesiems 
lietuviams privalu kreip
tis į laisvojo pasaulio 
valstybes ir Jungtines 
Tautas prašant jų žygių 
ir paramos ne Lietu
vos nepriklausomybei at
statyti, nes ji buvo at
statyta 1918 m. Vasario 
16 Aktu ir ligi Šiol nėra 
panaikinta, bet Sovietų 
Sąjungos ir jos tarptau
tinio nusikaltimo pada
riniams panaikinti ir pa
šalinti sovietų okupaci
ją, kuri šiandien trukdo 
laisvą ir nevaržomą Lie
tuvos suvereninių teisių 
vykdymą.

Skirtumas nėra vien 
raidės ar formos, bet 
esmės.

Prašyti laisvojo pa
saulio žygių ir paramos 
Lietuvos nepriklausomy
bei atstatyti tektų tuo at
veju, kada Lietuvos anek
sija ir nepriklausomos 
Lietuvos valstybės panai
kinimas būtų galutinai 
pripažintas ir įteisintas, 
ko visomis išgalėmis sie
kia Lietuvos okupantas 
ir prieš ką laisvieji lie
tuviai visomis išgalėmis 
turėtų kovoti. Nes jei 
tas kada įvyktų, kelias į 
Lietuvos laisvę nepap
rastai pasunkėtų ir lais* 
vųjų lietuvių šaukima
sis į laisvąjį pasaulį ma
ža ką tegalėtų pagel
bėti, nes Lietuvos klau
simas jau nebesudarytų 
tarptautinės problemos, 
o būtų vien Sovietų Są
jungos vidaus reikalas.

Bet kol taip nėra, kol 
Lietuvos aneksija nėra 
pripažinta, tol Lietuvos 
nepriklausomybė dar nė
ra išnykusi ir Vasario 16 
Aktas tebegaliojąs. Ir 

kol taip yra, tol sovieti
nė Lietuvos okupacija te
besudarys tarptautinę 
problemą, kas teikia lais
viesiems lietuviams pa
grindo prašyti ir laukti 
laisvojo pasaulio valsty
bių ir Jungtinių Tautų pa
ramos ir žygių Sovietų 
Sąjungos tarptautinio nu
sikaltimo padariniams 
atitaisyti ir sovietų oku
pacijai pašalinti.

III
Savo manifeste reika

laudama Lietuvai lais
vės ir nepriklausomy- 
bės(lietuvių konferencija 
Washingtone pareiškė tu
rinti pareigą ir laisvę 
kalbėti už visą lietuvių 
tautą.

Nėra abejonės, kad 
konferencija čia ištiki
mai išreiškė visos lietu
vių tautos valią ir karš
čiausią troškimą gyventi 
laisvu ir nepriklausomu 
gyvenimu, ką įrodo ir pa
tvirtina tūkstančiai tau
tos išsilaisvinimo kovo
se kritusių laisvės kovo
tojų.

Tačiau konferencija, 
imdamasi pareigos ir 
laisvės kalbėti už visą 
tautą, taip pat turėjo pa
reigą nurodyti, jog so
vietų okupaciją pašali
nus, savo tolesnio gyve
nimo ir likimo sprendė
ja bus pati tauta, kad ji 
pati laisvai ir nevaržo
mai pasirinks ir nusta
tys tokią nepriklauso
mos Lietuvos ateities po
litinę, socialinę ir ūkinę 
santvarką, kuri jai lai
duos ir užtikrins nevar
žomą tautinės kultūros 
kūrimą, ūkinę gerovę, 
socialinį teisingumą ir 
pilnas žmogaus ir pilie
čio laisves ir teises.

Atrodo, kad tai pažy
mėti buvo reikalinga ir 
tikslinga atsižvelgiant 
į Okupacijoje gyvenan
čios tautos supranta
mą jautrumą tam klau
simui akivaizdoje per il
gus okupacijos metus 
Lietuvoje įvykusių gilių 
socialinių ir ūkinių pa
keitimų ir drauge užker
tant kelią okupanto pro
pagandai apie tariamą 
"vaduotojų" ir "imperi
alistinių užsienio inter- 
ventų" užmojį primesti 
lietuvių tautai savo va
lią. Nereikėjo taip pat 
pamiršti ir Vakarų po
litinių sluogsnių įpras
tą įtarumą tais atvejais, 
kada politinė išeivija 
imasi kalbėti ir veikti 
už visą tautą.

IV
Kaip panašiais atve

jais pasitaiko, lietuvių 
konferencijai savo ma
nifeste nepavyko išveng
ti įprastinės retorikos. 
Tokios retorikos pavyz
džiais yra teigimai, kad 
"Lietuvos, išsilaisvini
mo nepajėgs sulaiky
ti rusiškojo bolševizmo 
priespauda", arba kad 
"tautų išsilaisvinimas 
gaivalingai veržia
si iš vakarų ir rytų, iš 
pietų ir šiaurės" ir kt.

Panašūs teigimai, 
nors juose ir būtų tie
sos, ne ką įtikina ir ma
nifesto kaip politinio do
kumento svorio nestip
rina, o kai kam be rei
kalo gali sukelti abejo

nių dėl jo autorių poli
tinės realybės pajauti
mo.

Ta proga norisi iškel
ti kai kurių abejonių ir 
dėl to, ar buvo tikslin
ga ateinančius 1968 me
tus skelbti Lietuvos Lais
vės Kovos, o ne Lietu
vos Nepriklausomybės 
Metais.

Laisvės kova yra tie 
du žodžiai, kuriuos mes 
iš viso naudojame per 
lengvai ir nevisada ap
dairiai, ar pakankamai 
pagrįstai.

Vieningas siekimas iš“ 
laisvinti Lietuvą iš so
vietinės okupacijos ir su- 
veiksminimas' tam rei
kalui visų laisvųjų lie
tuvių jėgų; apie kurį kal
ba manifestas, seniai bu
vo ir yra reikalingas, ta
čiau ateinančių metų pa
vadinimas vienu ar kitu 
vardu maža tam tegali 
padėti. Tam tikslui rei
kia rimtai tarpusavyje iš
siaiškinti ir tvirtai su
tarti dėl atliekamų ir at
liksimų uždavinių pirmu
mo ir svarbumo, ir ati
tinkamai iš pagrindų per
sitvarkyti ir persiorga
nizuoti.

Antra vertus, sunku 
įmatyti, kad ateinantie
ji metai galėtų atnešti 
ką naujo ir ypatingo lais
vųjų lietuvių veikloje dėl 
savo krašto laisvės, kas 
pateisintų ateinančių me
tų skelbimą Laisvės Ko
vos Metais.

Prieš 27 metus pradė
ta lietuvių laisvės kova 
prieš priverstinę okupa
ciją nesibaigs nei atei
nančiais metais, nei, 
kiek galima įmatyti, dar 
per eilę kitų sekančių 
metų. Taip pat neatro
do, kad būtų atėjęs lai
kas ar atsirado reikia
mos prielaidos ar sąly
gos mėginti ateinančiais 
metais suaktyvinti lais
vės kovą okupuotoje Tė
vynėje. Tai būtų netikslu, 
neatsargu ir pavojinga.

Pagaliau, 1968 metai 
nėra jokie jubiliejiniai 
Laisvės Kovos Metai, 
kaip išreiškęs vienoje 
savo kalboje VLIKo pir
mininkas, o sukaktuvi
niai Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo pa
skelbimo metai, kuriuos 
reikėjo ir derėjo paskelb
ti Lietuvos Nepriklauso
mybės Metais ir skirti 
juos ne vien nepriklau
somybės atstatymo auk
sinės sukakties jubilie
jų iškilmingai atžymė
ti, bet pasinaudoti ta pro
ga atkreipti viso pasau
lio dėmesį įtebesitęsian 
čią neteisėtą ir lietuvių 
tautos suverenines tei
ses pažeidžiančią sovie' 
tinę Lietuvos okupaciją 
ir reikalauti jos pašali
nimo.

Jubiliejiniai Lietuvos 
nepriklausomybės at
statymo metai galėtų ir 
turėtų būti panaudoti 
valstybinei nepriklau- 
somybinei idėjai gaivinti 
ir stiprinti tiek laisva
jame pasaulyje, tiek oku
puotoje Tėvynėje gyve
nančių lietuvių tarpe, 
nes kaip tik šiainepri- 
klausomybinei idėjai su
naikinti Lietuvoje ir, 
kaip tai šiandien aiš
kiai pastebima, mūsų pa 
čių tarpę laisvajame pa
saulyje okupantas skiria 
ypač daug dėmesio Ir 
pastangų.

Už visų sovietinio oku
panto mėginimų primes
ti laisviesiems lietu
viams okupanto sąlygo-

(Nukelta į 4 psl.)
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AKIMIRKOS

ISTORINIS MANIFESTAS
ALT pirmininkui A. 

Rudžiui prieš kurį lai
ką viešai spaudoje už
minus, kad Washingto- 
ne įvyks svarbūs lietu
vių suvažiavimai, kur 
bus paskelbta istorinės 
reikšmės nutarimų, — 
atrodo, kad štai pradžios 
jų ir sulaukėm. Tai 
"Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo 50 me
tų sukakties Manifes
tas", kuris buvo pasira
šytas spalio mėnesį per 
Lietuvos laisvinimo 
veiksnių konferenciją ir 
neseniai paskelbtas vi
suose laisvųjų lietuvių 
laikraščiuose.

Skaitytojai bus paste
bėję, kad Manifestas ne
blogas, pateikia visą eilę 
teisingų tvirtinimų, gra
žių vilčių ir energingų pa*- 
raginimų "ypatingai su- 
veiksminti visų laisvųjų 
lietuvių jėgas Vasario 16 
Akto galiai atstatyti". 
Šiaip kokių naujų moty
vų ir "istorinės reikš
mės", žinoma, jame nė
ra ir vargiai galėtų bū
ti. Manifeste .išminėti 
teigimai, viltys ir ragi
nimai lygiai taip pat, 
kartais tik stipriau ir pa 
veikiau, jau buvo naudo
jami nuo 1940 metų pabai

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE 
NĖRA IŠNYKUSI...

(Atkelta iš 3 psl.) 
mis vadinamą bendradar 
biavimą ne išeivijos su 
tauta ir ne lietuvio su lie
tuviu, o laisvojo lietuvio 
su Lietuvos okupaciniu 
režimu slypi pagrindinis 
okupanto siekimas ir už
mojis: sužlugdyti laisva
jame pasaulyje gyvenan
čių lietuvių tarpe Lietu
vos valstybinę nepriklau- 
somybinę idėją įr pri
vesti prie Lietuvos anek
sijos įteisinimo ir Va
sario 16 Akto galios pa
naikinimo.

Todėl svarbu ir vi
siems lietuviams pri
valu tvirtai laikytis 
VLIKo dar Lietuvoje tau
tai paskelbto pagrindinio 

gos, kai Lietuva neteko 
laisvės ir tuojau pat iš 
vidaus ir iš užsienio bu
vo dedamos ryžtingos pa
stangos jai atkovoti.

Nauja Manifeste būtų 
nebent tik truputį jo sti
lius ir viename lape pa
sirašę autoriai iš viso
kių sluogsnių ir visokių 
veiksnių. Gal "istoriš
kumui" ir iškilmingumui 
paryškinti Manifestas 
visas metų ir dienų da
tas rašo ištisiniais žo
džiais, ne skaitmenimis 
(be reikalo...), gi seno- 
biškumo aromatui su
kelti dar prideda Lietu
vos Karalijos įsteigimo 
datą (prieš 717 metų) ir 
bėgamuosius 1967-sius 
metus teisingai skaito 
ųuo "mūsų Viešpaties gi 
mimo". Be abejo, tuo pa
naudojant senobinę ma
nierą, kaip būdayo skel
biami manifestai ar at
liekami iškilmingesni su
sirašinėjimai tarp po
piežių ir karalių.

♦**

Pradėjus nuo apačios, 
labai įdomus yra Mani
festo išleidėjų sąrašas 
- septyni asmenys ir 
septyni veiksniai. To
kios vienybės tarp už- 

principo, kad suvereni
nė Lietuvos valstybė dėl 
sovietų okupacijos nėra 
išnykusi, tik jos suvere 
ninių organų veikimas 
yra laikinai sutrukdytas.

Šis lietuvių tautos ko
voje dėl laisvės esminis 
dėsnis ir tos kovos pa
grindas įpareigoja kiek
vieną lietuvį nieku būdu 
nepažeisti nepertraukia
mą Vasario 16 Akto ga
liojimą, nes tas Aktas, 
konferencijos paskelb
to laisvųjų lietuvių ma
nifesto žodžiais tariantį 
buvo ir yra tautos "šven
tas ir galutinis apsi
sprendimas laisvam ir 
nepriklausomam gyve
nimui".

BRONYS RAILA

sienio lietuvių, laisvės 
ir valdžios atgavimo 
ieškotojų seniai nebe
buvo! Iš vienos pusės tai 
labai raminantis ženk
las, iš kitos pusės- — 
naujas neišbalansavimo 
ir pretendentų pavojus.

Stasio Lozoraičio pa
rašas Lietuvos Respu
blikos Diplomatinės Tar 
nybos vardu, Kęstučio J. 
Valiūno parašas Vliko 
vardu ir Juozo Bačiūno 
parašas Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės var
du yra aiškūs, supranta-r 
mi ir pagrįstais moty
vais panaudoti. Abejonių 
jau galėtų kelti Ameri
kos Lietuvių Tarybos 
vardu padėtas A. Rudžio 
parašas, kuris čianebe- 
įneša naujo elemento, 
bet gal šiaip taip dar ga
lėtų būti pateisinamas 
Amerikos lietuvių išeivi
jos svoriu.

Tačiau likusieji trys 
parašai yra visiškas ne
susipratimas. JAV irKa 
nados Lietuvių Bendruo
menės dabartinių pirmi
ninkų parašai, po J. Ba
čiūno, čia jokiu požiū
riu nebebuvo reikalingi 
ir pateisinami, nebent 
tų gerbiamųjų veikėjų 
baisiu noru būtinai pa
sirašyti.

Čia ne asmenų, bet 
principo reikalas. Vie
na, kai padedami vyriau
sių organų vadovų para
šai, tai jų padalinių at
stovams nėra reikalo 
dar atskirai pasirašinė
ti, ir antra, taip darant 
nebūtų galo, kadangi rei
kėtų dar pasirašyti ir 
Australijos, ir Anglijos, 
ir Vokietijos ir kitų kraš
tų ne mažiau svarbioms 
Lietuvių Bendruome
nėms. Tuo pačiu būdu, 
nesitenkinant K. Valiū
no parašu, tektų pasira
šyti ir penkiolikos Vliko 
partijų atstovams, ir vi
siems diplomatiniams 
postams, kurie galėtų 
pretenduoti, kad jiems 
neužtenka vieno S. Lo
zoraičio parašo.

Taipgi nors po trupu
tį artėjant prie politinio 
realizmo, reikėtų paga
liau bent aukštybėse su
prasti, kad pasivadintas 

Lietuvos Laisvės Komi
tetas nėra joks savaran
kus lietuviškas veiks
nys, nei iš lietuvių vi
suomenės natūraliai ki
lęs organas, nei teisinis 
Lietuvos suvereniteto 
reiškėjas. Jei jo pirmi
ninkui V. Sidzikauskui 
būtinai norėjosi manifes 
tą pasirašyti, tai gal dau
giau prasmės būtų buvę 
jį pasirašyti tegu kitos 
fikcijos, nes irgi seniai 
išnykusios Ūkininkų Par
tijos vardu...

Arčiau panagrinėjus 
šiaipjau pusėtinai svarų 
Manifesto tekstą (nors 
surašytą nelabai gyvai, 
ne puošniai ir ne dva
sią uždegančiai, kaip 
skamba daugumas kla
sikinių istorinės reikš
mės manifestų), man 
tam tikro rūpesčio ir ne
rimo sukėlė tik dvi jo 
vietos.

Pirmiausia, tai ta, kur 
manifesto redaktoriai 
vienintelį kartą leidosi 
pasiduoti retorikos ir be
veik patetikos pagundai. 
Girdi, Lietuvos išsilais
vinimo nepajėgs sulaiky
ti rusiškojo bolševizmo 
priespauda, nes - "... 
tautų išsilaisvinimas gai
valingai veržiasi iš va
karų ir rytų, iš pietų ir 
šiaurės"! Kadangi taip 
sakoma, išeinant iš Lie
tuvos akiračio, kaip 
centro, tai aš niekaip 
nepajėgiu suprasti, ko
kiu būdu ir kokiais fak
tais pasiremiant tokia 
maloni diagnozė galėjo 
būti nustatyta. Nebuvo 
ir dar nėra jokių išsi
laisvinimo ženklų nei į 
rytus, nei į šiaurę, nei 
į vakarus nuo Lietuvos. 
Buvo tik vienas ryškus 
išsilaisvinimo mėgini
mas žymiai toliau pie
tuose, Vengrijoje, prieš 
vienuolika metų, - irtas 
pats buvo žiauriai sovie ■ 
tų sutriuškintas, visam 
Vakarų pasauliui begė
diškai atsisakius padėti 
sukilimo laimėjimą iš
laikyti. Tad tuo tarpu at
rodo, kad ši retorinė 
diagnozė labai netikra, 
išsilaisvinimo gaivalin
gumui dar nematyti pot
vynio, net Vietname 
raudonasis tvanas, nuo
lat taikos maldaujant, 
vos vos sulaikomas, o at- 
siskalavęs ligi Kubos jis 
ir šiandien iš ten nepa

šalintas.
Nežiūrint to, ateinan

čius 1968 metus Manifes
tas skelbia "Lietuvos 
Laisvės Kovos Metais". 
Kokios kovos? Ar tik, 
anot Vliko pirmininko, 
"Lietuvos laisvės kovos 
veiklos?" Daugiau kon
ferencijų, pasitarimų ir 
ryšininkų? Ir jei kova, - 
tai kas vadas?... Man ro
dos, kad Manifesto redak
toriai ir autoriai turėjo 
tik padaryti tikslią tarp
tautinės padėties analizę 
ir blaiviai pasisakyti, 
kur, ką ir kaip pagal tu
rimas jėgas mes (ir jie) 
turėtume "ypatingai su- 
veiksminti" savo dar
bus.

Tuo atžvilgiu realumo 
konkretumo stoka gal bu 
vo priežastimi ir tų po
ros svarbių dalykų ir mo
tyvų, kurie kaip tik Ma
nifeste užmiršta paminė 
ti ar norėta nutylėti.

Pirmiausia, tai stipri 
ir kovinė lietuvių tautos 
išsilaisvinimo valia, ryž
tingai pasireiškusi 1941 
m. birželio sukilimu ir 
trumpu Lietuvos nepri
klausomybės atstatymu, 
vėliau išsiliejusi į at
kaklų karą prieš bolše
vikinius okupantus. Po
litinė vadovybė negali 
nei pati užmiršti, nei 
leisti saviesiems ir sve
timiesiems užmiršti, 
kad, šalia teisinių, for
maliai legalistinių ele
mentų, tautos kultūrinis 
savitumas ir kūrybingu
mas, realus ir tikrai ko
vinis tautos ryžtingumas 
buvo ir bus pagrindinė 
prielaida valstybės lais
vei atgauti. Niekas ir 
niekad jos Lietuvai nepa
dovanos pagal buvusių su
tarčių ar United Nations 
Čarterio paragrafus.

O kadangi toks Mani
festas, kaip aiškiai ma
tyti, skiriamas ne tik iš
eivijai, bet ir visai lie
tuvių tautai, kalbantis 
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josios visumos vardu, 
tai kaip buvo galima nu
tylėti tautos valios pir
mumo principą ir nors 
kukliai, tegu ir dantį su
kandus, vis dėlto mani- 
festiškai pareikšti, kad 
apsisprendimas dėl savo 
gyvenimo laisvo ryto
jaus ir jo sąrangos pri
klauso ir priklausys Lie, 
tuvos lietuviams. Jauni 
mo Kongreso manifestuo
se nors ir buvo kiek te
orinių nenuoseklumų ir 
geriau perredaguotinų 
vietų, tačiau šiuo klausi
mu jo pasisakymai buvo 
aiškūs ir politiškai re
alesni.

Pagaliau, man atrody
tų, kad tokio svarbaus po 
būdžio manifestų rengi
mas ir skelbimas turėtų 
būti glaudžiau derina
mas su brolių latvių ir 
estų panašiomis pastan
gomis. Politinė dabar
ties realybė, o galbūt ir 
ateities kryptis skatin
tų kaip tik daugiau "veiks 
minančiai" pratinti mus 
įsijausti į Baltijos tautų 
ir valstybių bendrą liki
mą, JU glaudžios federa 
cijos idėją, bendrą ir su
derintą veiklą bent lais
vajame užsienyje. Ir 
bendras tokios dvasios 
pabaltiečių manifesto pa
skelbimas, be abejo, tu
rėtų žymiai prasminges- 
nio poveikio ir visiems 
darytų didesnio įspū
džio.

Tikiuosi, kad dėl šito
kio konstruktyvaus kri
ticizmo Manifesto auto
riai ir signatarai ne
reikš perdaug piktų mur
mėjimų. Dar kartą per
galvoję, gal sutiks, kad 
nors viena ar antra Čia 
išdėstyta mintelė yra 
verta persvarstymo bei 
pataisų ir kad skubiai pa
rašyti uždegantįgerą ma- 
.nifestą būna ne mažiau 
sunku, kaip gerą maldą. 
Tas jau buvo žinoma dar 
prieš mūsų Viešpaties 
eros pradžią...

MOTIEJAUS GOBŠIO
TURTAS ANTANAS GAILIUŠIS 

(2)
Mėgiamiausia jo pramoga buvo kinas, j kurį retkar

čiais užsukdavo. Ypač jį žavėjo filmai apie paslėptų, pa
skandintų ar užmirštų lobių ieškojimą. Pamatęs tokį fil
mą, ilgai jį atsiminė, suko galvą, kur rasti nors vieną 
lobį? Kartą eidamas gatve, prie vieno kino rado didelį 
būrį žmonių. Jie spaudėsi prie kasos langelio. Visi norėjo 
įeiti į vidų. Ant sienos perskaitė stambiom raidėm užra
šytą filmo pavadinimą: "Turtas ir laimė”. Jis susidomėjo, 
atsistojo į eilę ir, priėjęs prie langelio, nusipirko pigiausią 
bilietą. Kino tarnautoja jį pasodino prie pat ekrano pir
moje eilėje, kur rinkosi vieni vaikai. "Turtas ir laimė”, 
linksma komedija, vykusiai pajuokė šykščią porą, vyrą 
ir žmoną, kurie troško greit pralobti. Publika daug juo
kėsi. Nesijuokė tik Gobšys. Publikos juokas jį erzino. 
Pajuokiamieji buvo jam artimi, juos užjautė, pateisino 
vyro ir žmonos juokingas pastangas sukrauti daugiau tur
to. šalia sėdėjo du vaikai ir visą laiką juokėsi. Vienas iš 
jų pasisukęs į Gobšį tarė:

— Tai juokingas filmas, dėde.
— Tu nieko nesupranti, kvailiuk, čia reikia verkti, 

o ne juoktis.
Vaikas daugiau jo nekalbino ir toliau su draugu 

prunkštė iš juoko, retkarčiais kreiva akim pažvelgdamas 
j suaugusį keistą kaimyną.

Gobšys grįžo namo sužavėtas šykščia pora, bet pasi
piktinęs filmo autorium, režisorium ir publika, kuri, jo 
manymu, laikėsi labai nekultūringai. Tai paskutinis fil

mas, kurį jis matė. Pamatęs save išjuoktą, nebepasitikėjo 
kinais ir nustojo juos lankęs.

Be kino jis turėjo dar vieną "silpnybę” — mėgo 
muziką. Nustojus vaikščioti į kinus, muzika liko vienin
telė jo pramoga. Gobšys nemokėjo griežti jokiu instru
mentu, neturėjo nei patefono, nei radijo. Mieste vyko 
dažni koncertai, bet jų nelankė, nenorėjo pirkti bilieto, ir 
nematė reikalo juos lankyti: muzikos klausėsi veltui, be
veik ant kiekvieno gatvės kampo. Užgirdęs sklindančią 
muziką iš restoranų, kavinių ar šokių salių, jos klausėsi 
sustojęs prie durų. Kai pasibaigdavo muzika vienoje vie
toje, ėjo prie kitos kavinės durų ir vėl klausėsi įvairių 
maršų, valsų, operų arijų. Į vidų nedrįso eiti, kad nepa
reikalautų ką nors pirkti. Kartais klausė ir vaikščiojančio 
nuo durų prie durų elgetos muzikanto armonikos ar smui
ko garsų.

Sekmadieniais po pietų Gobšys ėjo į gatvių sankry
žoje esančią aikštę ir atsisėdęs ant suoliuko, stebėjo, kas 
darėsi aplinkui. Ten jis visada rado aklą elgetą muzikantą 
su armonika, matė, kaip praeiviai dėjo aukas j jo kepurę. 
Daug sekmadienių Gobšys klausė jo muzikos, patiko jam 
aklojo sukurtos meliodijos, bet tik sykį įmetė j kepurę 
vieną centą. Aklasis užgirdo smulkaus pinigėlio skurdų 
suskambėjimą, žemai nusilenkė paaukavusiam. Tai vie
nintelė auka jo gyvenime duota.

Iš šalies žiūrint, atrodė, kad Gobšys labai nelaimin
gas, iš tikro, taip nebuvo. Kiekvienas randa laimę kitur: 
vieni — meilėje, kfiti — visuomeninėje veikloje, treti — 
šeimoje. Jis laimę matė piniguose, jais džiaugėsi, dėl jų 
kėlėsi j puikybę. Pats pinigas, ne malonumas už jį įsi
gytas, teikė jam džiaugsmą. Nusiminimo valandose ieš
kojo paguodos taupymo knygutėje. Ją vartydamas, ste
bėjo, kaip dedamas centas prie cento augo į dideles sumas, 
o ateityje matėsi gražiausi miražai — garbė, laimingas 
gyvenimas. Piniguose slypinti jėga jį žavėjo. Su kiek
vienu naujai sutaupytu šimtu ta jėga kaupėsi, didėjo.

Stebint turimas santaupas, ir blogiausia jo nuotaika greit 
pasitaisė.

★
Taip gyvendamas, po keliolikos metų Gobšys turėjo 

daug pinigų. Dirbdamas banke, matė, kaip žmonės pra
lobo įdėję savo pinigus į vienokį ar kitokį turtą. Ilgai jis 
svarstė, ką su turimais pinigais daryti? Daug galvojo, kol 
pasiryžo už santaupas įsigyti nekilnojamąjį turtą. Pa
naudojęs visą savo kapitalą ir dalį pasiskolinęs iš banko, 
Gobšys įsigijo dvidešimt penkių butų pelningą gyvena
mąjį pastatą. Pajamos iš nuomų buvo didelės. Skolą ban
kui greit išmokėjo.

Nupirkus pastatą, pirmiausia Gobšys ateido seną 
sargą. Tai pirmas jo veiksmas, kaip savininko. Atleidęs 
sargą, Gobšys iš pastogės, kur samdė pigų kambarėlį, 
persikėlė į savo pastato rūsį, į tamsų sargo kambarį. Da
bar jo gyvenimas ne tik nepalengvėjo, bet pasunkėjo. 
Kiekvienas turtas turi reikalavimų. Jei nekreipsi į juos 
dėmesio, turtas greit sunyks. Grįžęs iš darbo, Gobšys 
ėmė šluotą, kibirą ir ėjo šaligatvių šluoti, laiptų plauti. 
Jis pasidacė turto ponu ir tarnu. Viską pats taisė, tik di
desnio remonto prireikus, samdė meistrus. Pastatas tu
rėjo keltuvą, bet Gobšys, norėdamas daugiau sutaupyti, 
jo nenaudojo. Kiekvienas pasikėlimas vartojo elektros 
energiją, kurios niekas veltui neduoda.

Toks naujo savininko elgesys nuomininkams buvo 
neįprastas. Buvusio savininko jie nepažino. Nuomas rin
ko ir pastatą prižiūrėjo samdyti asmenys. Nuomininkai 
į naują keistą turtuolį žiūrėjo su pašaipa, ne kartą iš jo 
pasijuokė. Kai kurie į akis tyčiojosi:

— Ar tamsta savininkas, ar sargas?
— Aš esu savininkas, turiu visus dokumentus. Jei 

reikia, galiu parodyti juos.
— Nereikia, nereikia. Mes tikime.
Sakė nuomininkai ir šypsodami ėjo j šalį.

(Bus daugiau)
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KŪRYBA IR MOKSLAS
TAUTINĖ IDĖJA LIETUVIŲ
LITERATŪROJE V. PUTINAS-MYKOLAITIS

Kantatos "Karalius Mindaugas" kvartetas -- Margarita Momkienė, sopranas, Julius Savrimavičius, 
tenoras, Vaclovas Momkus, baritonas, Jonė Bobinienė, altas, repetuoja kantatą su komp. Dariumi La
pinsku, kuri bus atlikta Chicagoje KultOros Kongreso metu lapkričio 25 ir 26 dienomis.

VI. Juknevičiaus nuotrauka

KALBAME APIE TOTALINI
TEATRĄ "KARALIŲ MINDAUGĄ" IR "MARĄ"

mačiau daug dramatinių 
galimybių. Pradžioje ma
niau rašyt kantatą, bet, 
įsi skaičius, ėmė gundyti 
totalinio teatro galimy
bės, įvedant visus mo
derniško išraiškos me
no elementus: filmą, šo
kį, muziką, žodį, publi
kos dalyvavimą...

K. BRADŪNAS: Kada 
pradėjome konkrečiai 
reikalą spręsti — forma 
keitėsi. Reikėjo arijų 
solistams, reikėjo dainų 
chorams. Išėjo taip, kad 
tris ketvirčius turėjau 
naujai parašyti...

— Atsirado ir visai ki
tas sprendimas. Jeigu at 
simeni, originaliojo "Ma 
ro" pabaiga buvo giedri, 
su šviesia ateities vizi
ja. Dabartinis "Maras" 
įgavo kitas dimensijas. 
Tenykštė ateitis virto da 
bartimi, su trėmimais, 
karais, atomine bomba, 
sakytum šiandieniniais 
tautų ir žmogaus ma
rais... Taigi tik pirmoji 
dalis atliepia senąjį "Ma
rą". Antroji dalis — jau 
visai kitokia muzika...

D. LAPINSKAS: Abu 
su K. Bradūnu sutikome, 
kad optimistiškai už
baigt nebūtų realu ir ne
atitiktų šių laikų dva
sios. Taigi opera "Ma
ras" nesibaigia su "Ho- 
sanna", o maždaug su 
"Viešpatie, kas toliau?" 
Sakyčiau: su klaustuku...

LEONAS BARAUS
KAS (aktorius, teatrui ne - 
sigailįs nė laiko, nė jė
gų, žemaitis, kalbąs aiš
kiu malonaus tembro ba 
ritonu, kantatoje ir ope- 

Kadaise su jais galė
jai plačiau išsikalbėt. Su
sėst padoriai prie stalo, 
prie alaus bokalo, pa
klaust: kas ir kaip ir ka
da ir gaut išbaigtus, pil
nais sakiniais atsaky
mus. Tik ne šiandien. 
Dabar — jau penkios 
prieš dvyliką. Jie per
daug užsiėmę. Jie nebe
turi laiko. Taigi esu dė
kingas (skaitytojo var
du), kad nors po keletą 
žodžių pavyko išgauti.

Kalbu, žinoma, apie 
žmones, kaltus dėl kan
tatos "Karalius Mindau
gas" ir vieno veiksmo 
operos "Maras" pastaty
mo. Tuos abu kūdikius, 
jau nupraustus ir krikš
to drabužiuose matysi
me Kultūros Kongreso 
savaitgalyje, šeštadienį 
ir .sekmadienį Marijos 
Aukštesniosios mokyk
los salėje.

Žodis ir priklauso
jiems:...

KAZYS BRADŪNAS:
(poetas, kantatos ir ope
ros tekstų autorius, vi
dutinio amžiaus, kiek 
žilsterėjęs, kalba taisy
klinga suvalkiečių tar
me, kiekvieną žodį itin 
tiksliai kričiuodamas): 
Kartą, tuoj po "Lokio" 
pastatymo, berods lietu
vių televizijos progra
moje išsišnekėjome su 
muziku Darium Lapins
ku. Jis klausinėjo ar ne
galėčiau parašyt kokį epi
nį dalyką iš Lietuvos se
novės, kurį jis galėtų pa 
naudot muzikiniam kūri
niui. Kaip žinai, epinę 
poemėlę "Maras" buvau 
išleidęs Vokietijoje prieš 
kelioliką metų. Ją ir pa-* roję atliekąs svarbiau- 
siūliau. Darius "Marą" 
buvo anksčiau skaitęs, 
bet dabar perskaitė dar 
kartą ir susidomėjo. Sa
ko, girdi, iš jos galima 
padaryti totalinį teat
rą...

DARIUS LAPINSKAS 
(muzikas, kantatos ir 
operos kompozitorius, o 
taipgi režisierius ir di
rigentas, jaunas, ener
gingas, visada skubąs, vi
sada besišypsąs, didelių 
planų, didelių užsimoji
mų vyras): Poemoje pa-

Tel. HY 7-4677
V/tyįŽEL/S

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

• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai
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sius kalbamuosius vaid
menis):... Mes tiek ma
žai galimybių teturime 
su vertu svariu dramati
zuotu lietuvišku žodžiu 
pasirodyti scenoje... Ma
ne sužavėjo šviežios "Ka
raliaus Mindaugo" ir 
"Maro" formos, naujas 
"totalinio teatro" pobū
dis. Reikalavimai man, 
kaip aktoriui, "Mare" 
yra tikrai dideli. Esu ir 
žmogus ir ne žmogus. 
Kartais turiu perduoti 
laiko įvykius mašinos ar 
automato būdu... Da
riaus duotoji mano vaid
mens koncepcija nėra 
įprastinė ir ji be abejo
nės mane vargino. Da
bar esu ja persiėmęs ir 
bandysiu duoti viską, ką 
galiu.

VYTAUTAS RADŽIUS 
(didelės energijos vy
ras, ilgametis Operos 
choro valdybos pirminin
kas, kantatoje ir "Mare" 
dainuojąs chore, o taip
gi besirūpinąs informa
cijos koordinavimu): 
Kantata man labiau pa
tinka negu opera. Ji švie
si, pakili, optimistiška. 
Jos žodinę dalį, taigi 
tekstą, ypač estetiniu at
žvilgiu, lyginčiau su A. 
Vaičiulaičio kūryba...

K. BRADŪNAS: Kara
liaus Mindaugo kantatos 
pagrinde yra devynių ei
lėraščių ciklas išspaus
dintas "Morenų ugnyse". 
Iš tikrųjų kantatos rei
kalas gimė, kada Kultū
ros kongreso rengėjai 
pakvietė išpildyti muzi
kinę viso vakaro pro
gramą. Vienos operos 

(Nukelta į 6 psl.)

(4)
Bet tautinė idėja mū

sų literatūroj po 1904-5 
metų reiškiasi dar ir ki
tokiomis kryptimis. Ša
lia tautinio, politinio ir 
pilietinio sąmoninimo, 
šalia laisvės aspiracijų 
ir kovos žadinimo, tam
pa labai aktualus reika
las įstiprinti lietuvį sa
vo krašte, savo žemėje, 
duoti jam pakankamai ir 
materialinės kultūros, 
kad jis nukonkuruotų ru
są kolonistą ir bankru
tuojantį dvarininką, o 
šiam subankrutavus, 
pats paimtų jo žemę. 
Dabar išsižadama mai- 
roniškos idealistinės 
tendencijos tuokti bajo
raites su išmokslintais 
valstiečių sūnumis, ten
dencijos charakteringos 
"Aušros" romantizmo 
laikotarpiui. Dabar visi 
koziriai atiduodami tur- 
tėjančiam kaimiečiui ūki
ninkui. O jeigu ir dvari
ninkas nori tapti pozi
tyviu savo krašto kultū
rinimo veiksniu, tai jis 
turi išsižadėti visų savo 
poniškų tradicijų bei li
gų, jis turi sudemokratė- 
ti ir sulietuvėti. Kitaip, 
jis pasmerktas žūti nuo 
lėtos moralinio ir fizi
nio vėžio ligos, kaip Vie
nuolio grafas Put-Pu- 
tarleckis iš apysakos 
"Vėžys". Šį visuomeni
nį tautinės idėjos atžvil
giu ryškiausiai parodo 
Jono Žiliaus-Jonilos po
ema "Vestuvės", Kazio 
Puidos apysaka "Žemės 
giesmė", Igno Šeiniaus 
"Bangos siaučia", Vaiž
ganto "Pragiedruliai", 
Vienuolio "Vėžys" ir dau
gelis kitų. Per toli mus 
nuvestų šių veikalų na
grinėjimas. Pakaks vien 
pažymėjus, kad visuose 
juose aiškiai matoma ten 
dencija tautiškai susipra
tusį ūkininką padaryti 
kultūringu, stipriu savo 
žemės valdovu. Tenden
cija, kurią poetiškai iš
reiškia Jonas Žilius, 
baigdamas savo "Ves
tuves":
Per derlius Lietuvos ūbus 
Nemunėlis sriovi... 
Dvaras, dvaro triobos, stubos, 
Kaip stovė ir stovi.

Aplink dvarą sodai platūs 
Žaliavę žaliuoja.
Ten gegutė, kaip papratus, 
Atlėkus kukuoja:

-- Regiu dvaras tarp dirvonų; 
Gražiai išsižiūro!...
Kuku! Pirm čia būta ponų, 
O dabar jau būrų...

Ponai ubagais pastoja, 
Būrai ponais esti — 
Kas čia daros Lietuvoje, 
Sunku yr suprasti.

Man belieka pažymėti 
paskutinis tautinės idė
jos atžvilgis mūsų nau
jojoj literatūroj, tas bū
tent, kuriuo pasekdami 
kai kurie mūsų rašyto
jai su ypatingu atsidėji
mu ėmė ieškoti tautinių 
lietuvio charakterio sa
vybių ir jo pasireiškimo 
formų. Kadangi lietuvių 
tauta ilgą laiką buvo sve
timoj vergovėj, įsimaišė 
į ją daug svetimų ele

mentų. Ji nesuspėjo su
kurti savos kultūros, ne
turėjo palankių aplinky
bių turtingiau pasireikš 
ti menu ir mokslu. Tat 
ir tautinis jos charakte
ris anksčiau negalėjo bū
ti iškeltas, nušviestas, 
išanalizuotas ir susin
tetintas. Antraip vertus 
lietuvių liaudy ligi pas
kutinių laikų buvo likę 
daug primityviškumo, sa
votiškos religijos ir pa
saulėžiūros pėdsakų, įdo
mių poezijos ir meno tur
tų, o taip pat ir savotiš
kų charakterio bruožų. 
Be to, ir Lietuvos isto
rija kai kam atrodė sle
pianti kažkokią neįspė
tą mįslę, — ir visos 
tautos likimas vaizdavo
si apgaubtas kažkokios 
paslapties ir tragizmo. 
Visa tai praturtina mū
sų literatūros ideologi
ją ir duoda medžiagos 
naujiems literatūros me
no reiškiniams. Vaiž
gantas savo raštuose fik
suoja daug liaudies kul
tūros bruožų ir etninių 
tautinio charakterio sa
vumų. Kiti savo kūrybai 
panaudoja liaudies kūry
bos elementus arba te
oretiniai juos analizuo
ja. Vincas Krėvė su di
deliu meistriškumu ir 
artizmu praskleidžia pa
triarchališko Dzūkijos 
kaimo dvasinį turtą, iš- 
žvejoja tokių įdomių et
ninių tipų, kaip Lapinas, 
Vainorus, Dvainys, Mar
celė ir fiksuoja daug 
tautinio charakterio bei 
kolorito smulkmenų. To 
paties autoriaus didžiu
liai dramatine forma pa
rašyti veikalai: "Šarū
nas", "Skirgaila", "Liki
mo keliais" iškelia ir idė
jiniai suprasmina svar
bius tautos istorijos mo
mentus. Vydūnas gausioj 
ir turiningoj savo kūry
boj ieško istorijoj ir da
barty aukštesnio dorovin 
gurno, žmoniškumo ir 
išminties reiškinių, ypa
tingai iškeldamas seno
vės lietuvių religiją, ug

Paskutinės dienos... V. Gruzdžio nuotrauka

nies ir saulės, kaip Die
vybės simbolių kultą.Be 
to, tautiškumui Vydūnas 
duoda stiprią filosofinę 
atramą, nes pagal jo 
mokslą tauta yra būtinas 
žmonijos pažangos veiks
nys tik savo tautoje in
dividas gali pasiekti aukš
tesnio žmoniškumo laips
nio, tik per tautą eina ke
lias į Dievybę. Lietuvių 
tautos uždavinys evoliu
cijos kely esąs ypatingai 
svarbus, nes lietuviai sa
vo kilme, kalba ir seno
vės religija esą artimiau
si senovės indams ir jų 
šventųjų raštų išmin
čiai. Tokiu būdu Vydūno 
moksle ir kūryboje tau
tinė idėja įgauna dorovi
nį bei religinį atspalvį ir 
siejama su tam tikra is
torine, kultūrine misija. 
Tokiam Vydūno mokslui 
ir kūrybai daug impulso 
paskatinimo davė noras 
apsaugoti Prūsų Lietu
vos lietuvius nuo germa
nizmo pavojaus.

Mes nužymėjome vi
sus svarbesniuosius tau
tinės idėjos evoliucijos 
laipsnius, kaip jie pasi
reiškė mūsų literatūroj: 
lietuvių kalbos propagan
da, tautinių papročių sau
gojimas, praeities - se
novės garbinimas, po
litinės bei kultūrinės 
laisvės siekimas, Pabal- 
tės tautų vienybės konso
lidavimas, tautinio ats
parumo ugdymas, paga
liau gilesnė tautinio cha
rakterio etninių savumų 
analizė, filosofinis tau
tiškumo suprasminimas 
ir istorinė kultūrinė lie
tuviškumo misija.

Šie tautinės idėjos pa
sireiškimo momentai 
mūsų literatūroje vieni 
yra kiek ryškiau atsi
spindėję, kiti gi dar vos 
apčiuopiami. Bet jie vis 
dėlto jau sumezgė mūsų 
tautinio veikimo tradici
ją ir nužymi gaires, ku
riomis turėtų eiti toli
mesnė mūsų tautinės kul - 
tūros kūryba.

kult%25c4%2585.Be
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PabaltieČiŲ koncerte lapkričio 4 d. Philadelphijoje smuikininkė Brigita Pumpuolytė žavėjo publiką 
puikiu smuiko solo išpildymu. V. Gruzdžio nuotrauka

KALBAMĖS APIE TOTALINI TEATRĄ...
(Atkelta iš 5 psl.) 

•'Maras” lyg ir nebūtų už 
tekę įprastiniam maž
daug dviejų valandų spėk 
takliui. Ir čia, kaip ir 
"Mare”, pradėjus kon
krečiai reikalą taikinti 
muzikai atsirado daugy
bė problemų. Ir vėl prie 
jau turimo teksto reikė
jo bent du trečdalius pri 
dėti. Taip, kad abu daly
kai opera ir kantata, su
ėdė mano visą šių metų 
laisvalaikį, O pasigirt 
beveik ir nėra kuo...

"Mindaugas” ir 
"Maras” yra diametra
liai skirtingi dalykai. Ka 
da "Mare” viskas verda, 
veiksmas verčiasi kul- 
verčiais, tai "Mindau
ge" — ramu. "Mindau
gas", sakyčiau yra mėly
nos spalvos ramus ro
mantiškas atsidūsėji
mas...

D. LAPINSKAS: "Min
daugas" skiriasi iš visos 
mano ligšiolinės kūry-

PITKIAVSIA DOVANA 
VISOMS PROGOMS

Puikios, autentiškos ilgo 
grojimo lietuviškos plokšte
lės, gražiai Įpakuotos, mono 
ar stereo — klauskite

REQl’EST RECORDS.
Nesitenkinkit pakaitalais! 

Eikit Į artimiausią krautu
ve ar prašykit nemokamo 
katalogo rašant:

Reąuest Records, Ine. • 
66 Mechanic St.
New Rochelle. N.Y. 10811

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 
AGENCY, INC.

Affiliated vvith PODAROGIFTS, Ine.

priima užsakymus BUTAMS Sovietų 
Sąjungoje. Mes taip pat priimame užsa
kymus sovietiškiems —

AUTOMOBILIAMS, 
SKALBIAMOMS MAŠINOMS, 
SIUVAMOMS MAŠINOMS, 
TELEVIZIJOS APARATAMS, 
RADIJO PRIIMTUVAMS, 
PRODUKTAMS ir t.t.

Reikalaukite nemokamu KATALOGŲ mūsų vyriau
sioje Įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

M a i n O f f i c e :
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY. INC.

1776 Broadvvav. Nevv York, N. Y. 10019 
Tel. 212 — 581-6590; 581-7729

bos. Tai melancholiš
kas, nostalgiškas gaba
las, pieštas akvarelinė- 
mis spalvomis. Nieko nė
ra baisaus ar sukrečian
čio. Yra daug švelnių me
lodijų. Tai lyg atsigavi
mas prieš smūgį, kurį 
turėtų duoti "Maras”...

V. RADŽIUS: O "Ma
ras" yra raudona ir juo
da. Kraujas ir mirtis. 
Aš pats, kaip ir visi ki
ti choristai dainuojame 
jau daug metų, bet nieko 
tokio sunkaus dar neesa
me dainavę. O pasiklau
syti patarčiau ateiti ir 
tiems, kurie modernios 
muzikos nemėgsta ar net 
yra prieš ją nusistatę, 
įsiklausęs imi suprasti, 
o supratęs pajunti žinai 
ką? Gi lietuviškas me
lodijas. Mūsų senąsias 
raudas išgirsti...

D. LAPINSKAS: Sutar
tinių sąskambius nau
doju dažnai. Tie, kurie 
pažįsta lietuvių liaudies 
melodijas, jų apsčiai at
ras abiejuose kūriniuo
se. Žinoma, ne ta pras
me, kad publikai užeitų 
noras turavoti scenoje 
dainuojantiems... Ra
šau dvylikos tonų siste
moje, kuri mūsiškėje mu 
zikoje nėra įprasta. Tai
gi vartoju visai kitokią 
melodinę logiką. Tačiau 
lietuviški ritmai, sąs
kambiai, akordai vistiek 
pasilieka.

A. VASAITIS (Jaunas, 
talentingas vis daugiau 
besireiškiąs pianistas, 

ypač gabiai sugebąs nu
teikti jaunimą; jis paruo
šia kai kuriuos solistus, 
repeticijose duoda pia
nino palydą, pastatyme 
bus užkulisinis dirigen
tas): Abu dalykai yra la
bai įdomūs. Ypač "Ma
ras". Tai aukšto lygio 
moderni muzika. Yra tik
rai gražių vietų. Žino
ma, girdėjau abejonių. 
Girdėjau net klausiant ar 
tokią kūrybą iš viso ga
lima vadinti muzika. O 
taip. Atonalinės muzi
kos šiandien prirašoma 
nemažai. Tiesa, ji nėra 
klausytojo ausį glostan
ti. I ją reikia įprast. 
O jąją rašyt nėra leng
viau negu klasikinę...

— Girdėjau kalbant, 
kad "Maras" esanti psi- 
chadeliška opera. Su tuo 
nesutikčiau. Tai nėra net 
kraštutinis moderniz
mas. Mūsų scenoje, ži
noma, tai yra tikrai nau
jas dalykas...

L. BARAUSKAS: "Min 
dauge" veiksmas iš tik
rųjų vyksta šiais laikais, 
lyg tai Mindaugui skirta 
me muziejuje. Gidui (Re 
ginai Stravinskaitei) po 
jį turistus bevedžiojant 
atgimsta statulos ir ima 
kalbėti praeitis... Esu 
viena iš tų statulų. Kal
bu lyg tai per sapną, lyg 
viziją regėdamas.

— Turėtum ateiti į re 
peticijas ir pamatyt kaip 
Darius ar Alvydas suge 
ba uždegti jaunuosius iš. 
kurių sudarytas kalban
tis choras. Įsitikintum, 
kad spektakliai turi pa
sisekti!

V. RADŽIUS: Yra kaž 
kas naujo, kažkas sukre 
čiančio, didingo. Nėra 
lengva suprasti, o rei
kia. Kada supranti — pa 
sijauti lyg praturtėjęs 
dvasiniai... įsijungiau ir 
dirbu su entuziazmu. Ma
nau, kad tą patį pasaky
tų kiekvienas to didelio 
(virš aštuoniasdešim
ties asmenų) aparato da
lyvis.

D. LAPINSKAS: Abu
du chorus (kiekvienas jų 
virš dvidešimties dai
nininkų) lydės pusšim
čio instrumentų simfoni
nis orkestras. Visi dir
bame išsijuosę jau dau
giau kaip pusmetis. Ti
kiu, kad tas mūsų darbas 
bus publikos įvertin
tas...

V. RADŽIUS: ... Taigi 
kad publika išpirks bi
lietus. Jų (ir labai ge
rų) dar yra abiems spėk-

DIRVA

ARGENTINA

GRAŽIAI PAMINĖTA 
TAUTOS DIENA

Argentinos Liet. Krašto 
Bendruomenė ir Lietuvai 
Išlaisvinti Centras suruošė 
Tautos šventės minėjimą.

Lietuvių parapijos baž
nyčioje mišias už Lietuvą 
atnašavo ir pamokslą apie 
tautos meilę pasakė kun. J. 
Petraitis. Laike mišių gra
žiai skambėjo šv. Cecilijos 
choro lietuviškos giesmės, o 
baigiant mišias sugiedotas 
Tautos himnas. Po mišių 
visi dalyvavo parapijos so
delyje prie lietuviško kry
žiaus susikaupimo valan
dai.

Juknevičius pasakė trum 
pą, bet labai jautrią kalbą.

Pasibaigus aktui sodely
je, visi užėmė parapijos sa
lę. Atidarymo žodį tarė I. 
Padvalskis.

Pagrindinę kalbą apie 
Tautos šventę, rugsėjo 8 d. 
reikšmę pasakė agr. St. Mi- 
kelionis.

Pakilus uždangai pasirodė 
Lietuvių Centro choras 
"Aušra” su dirigentu Vacį. 
Rymavičiumi ir pianistė 
Aldona čikštaitė. Sudainuo
ta keletą dainelių.

Solistė Zavickienė sudai
navo keletą dainelių, pianu 
lydint dukrai Nelidai.

Programą baigiant buvo 
įteikti garbės diplomai in
stitucijoms ir asmenims, 
kurie daug prisidėjo savo 
darbu ir pastangomis prie
IV-to PAL Kongreso pasi
sekimo. Padėkos pažymėji
mai buvo įteikti: Arg. Liet. 
Centrui, Arg. Liet. Susivie
nijimui, Liet, parapijai, šv. 
Cecilijos chorui, Liet. Cen
tro chorui "Aušra”, Liet. 
Centro šokėjų grupei, Kvi- 
rinui Runimui, agr. St. Mi- 
kelioniui, muzikui chorų 
vedėjui V. Rymavičiui, K. 
Kaminskui, P. Gudelevičiui 
ir V. Marcinkevičienei.

Programos vedėjas - pra
nešėjas prof. Ernestas Par
šelis.

PAVERGTŲ TAUTŲ 
MINĖJIMAS

Rugsėjo 17 dieną kated
roje vyskupas atnašavo mi
šias už Pavergtas Tautas, 
pasakydamas labai gražų 
pamokslą, užjausdamas pa
vergtąsias tautas, žinoda
mas, kokioje sunkioje pa
dėtyje jos neša sunkią pa
vergimo naštą.

Po mišių prie Piramidės 
Plaza Mayo buvo padėtas 
vainikas, dalyvaujant 9 pa
vergtoms tautoms. Lietu
viai, kaip ir visada pasiro
dė skaitlingai. Rambynie- 
čiai dalyvavo tautiniais rū
bais. Lietuvių Centro ma
žieji "Papartynas” su tau
tiniais rūbais nešė Lietuvos 
ir Argentinos vėliavas.

Kalbas sakė draugingų 
organizacijų atstovai ir ar- 
gentiniečiai. Ilgesnę kalbą 
pasakė radijo valandėlės 
"Lietuvos Aidai” vedėjas Z. 
Juknevičius.

Nors šaltas oras trukdė 
ii- lietus lijo, bet kalbėtojai 
ir Klausytojai buvo uzsi-

takliams. Reikia surinkt 
mažiausia aštuonis tūks
tančius dolerių, kad iš
eitumėm lygiomis... Vi
suomenei duosime tai, kc 
ji dar nematė. Nuo jos 
bent dalinai priklausys 
ir naujosios mūsų kūry
bos ateitis.

Va šitokia, kiek mi
norine gaida ir pasi
baigė pokalbis. Ne pa
sibaigė, bet nutrūko. Jis 
tęsis Marijos Aukšt. 
mokyklos salėje po spek
taklių. Tada į jį įsijung
si ir tu, mielas skaityto
jau.

a. pavėjis

1967 m. lapkričio 20 d.

Lietuviu Žurnalistę Sąjungos rinkimų komisija tikrina balsavimo 
lapelius. Sėdi iš kairės: J. Ja nušalti s, J. Kapačinskas ir P. Dirkis.

grūdinę ir jų blogas oras 
nepaveikė. Taip pat visi fil- 
muotojai ir iotografai at
liko savas pareigas nekreip
dami į tai jokio dėmesio. 
Sekmadienio vakara televi
zijoje matėsi gražus Pa
vergtųjų Tautų minėjimas. 
Rytiniai dienraščiai beveik 
visi patalpino minėjimo ap
rašymą.

Rugsėjo 22 d. Franco Ar- 
gentino salėje įvyko aktas. 
Pavergtų tautų vėliavos 
puošė salę.

Plaza Mayo, prie Prezi
dento rūmų, visą savaitę 
puošė 9-nių Pavergtų Tau
tų vėliavos. Dėkingumas 
priklauso dabartinei vyriau 
sybei, kuri leido ir pripaži
no Pavergtų Tautų savaitę 
ir smerkia pavergėją.

J. šiušis

ST. ANTHONY
Joteph F. Grlbauihoi 

Executive Secretary

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

ON INVESTMENTS
Units of $100 00 
Dividend Checks 
Miiled Ouarterly

ON BONUS SAVINGS 
Uniti of $1,000.00 

For 3 Teori 
Oividendi Paid 

Ouarterly 
or Compounded

1447 So. 49th Court
CICERO. ILLINOIS • 60450

4 Phone (Are* Code 312) 6564330
HOURS: Mon. 94; Tm, Thur*., W. 9 5; Sat. 91; Wed. Cloied 

Seviofi la By TU lOth Of TU MoaH WIH toro froto TU

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

V. Šliogeris — A. SMETONA — ŽMOGUS IR 
VALSTYBININKAS........................... $2.00

O. J. C. Norem — TIMELESS LITHUANIA $4.00
B. Armonienė — PALIK AŠARAS MASKVOJE . $3.00
St. Yla — MODERNI MERGAITĖ $4.00
K. Donelaitis — METAI (THE SEASONS)

minkštais viršeliais .......................................... $3.00
kietais viršeliais ............................................ $4.00

Gr. šimukonienė — SU DAINA —
Lietuvišku dainų rinkinys ......................... $2.00

J. Budrvs — KONTRŽVALGYBA LIETUVOJ $2.50
J. švaistas — DANGUS DEBESYSE ........................$2.50
Pr. Alšėnas — MARTYNAS JANKUS

minkštais viršeliais .......................................... $3.00
kietais viršeliais .................................................$4.00

KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON ............ $3.00
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00 
Red. K. Barėnas — TREČIOJI PRADALGĖ

LITERATŪROS METRAŠTIS — 
minkštais viršeliais .......................................... $3.15
kietais viršeliais.................................................$3.75

Visa eilė kitų poezijos, beletristikos ir prisiminimų 
knygų.

Teiraukitės Dirvoje Jums reikalingų knygų ir plokš
telių reikalu.

Užsakant knygas, prie kainos prašome prijungti 25 c. 
pašto išlaidoms.

Rašykite:
DIRVA,
6907 Superior Avenue,
Cleveland, Ohio 44103

WORCESTER

• A. L. T. S-gos Worces- 
terio skyriaus metinis po
kylis įvyks š. m. lapkričio 
mėn 25 d.. 6 v. v. Maironio 
Parko salėje. VVorcesterie- 
čiai pirmą kartą turės pro
gos pamatyti T. Babuški- 
naitės-Vasiliauskienės bale
to studijos šokėjas. Progra
moje taip pat pasirodys 
Meno Mėgėjų Ratelio pen
ketukas vadovaujant muz. 
Burduliui.

Po programos įvyks vai
šės ir šokiai.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

F
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A.A. ALEKAS 
BANYS

Apie Aleką Banį galima 
pirmiausia pasakyti tai, 
kad jis buvo patriotiškai 
nusistatęs lietuvis, kiek tik 
teko jį Clevelande gyvenan
tį pažinti. Lietuvių reika
lams, savo tautos tikslams, 
jis pašventė dienas ir nak
tis, savo žemaitišką širdį, 
skyrė savo jaudinančias 
kalbas ir savo paprasto dar
bininko uždarbį. Nesuriš
tas šeimos reikalais, vien
gungis išgyvenęs visą am
žių, laisvai galėjo aukoti ir 
remti reikalus, liečiančius 
mūsų tautos gerovę, kovas 
ir laisvę, kai Lietuva buvo 
nepriklausoma. Už jo pasi
aukojimą Alekas Banys bu
vo apdovanotas V-to laips
nio Gedimino ordinu, kuo 
jis didžiavosi iki paskutinių 
savo dienų.

Atvykęs į Ameriką prieš 
I Pasaulinį karą, gyvenda
mas Clevelande, čia pri
klausė ir pagaliau įsijungė 
į veiklą katališkose draugi
jose.

Karui prasidėjus, kai bu
vo įsteigti sroviniai fondai, 
Alekas darbavosi katalikų 
srovės Tautos Fondui ir 
rinkdamas aukas ir pats 
aukodamas įvairiausio m i s 
progomis.

Nenutraukęs ryšių su ka
talikiška srove, jis pagaliau 
susiartino su tautine sro
ve, arti stovėdamas su Dir
va. Kai 1919 metų pradžio
je buvo paskelbti rinkimai 
visame krašte milijonui pa-

USE CHRISTMAS SEALS

FIGHT TUBERCULOSIS 
EMPHYSEMA 

AIR POLLUTION

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Ddla E. Jakubs & VVilIiam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

CLEVELAND, Ohio

Clevelando skautai užpraeitą sekmadienį pradėjo sukaktuvinius metus iškilminga sueiga. Nuotraukoje 
už stalo stovi skautą vadovai iškilmingo akto metu. Iš kairės: V. Staškevičius, N. Kersnauskaitė, Vyr. 
skautininkas Vladas Vijeikis, A. Juodikis, P. Karalis ir J. Pažemis. APAČIOJE: Skautai, skautės ir 
jūrą skautai iškilmingoje sueigoje. Viduriniame rate stovi V. Kamantas ir Puškorienė, kuri buvo ap
dovanota ordinu. j, Garlos nuotrauka

rašų įteikimui Washingto- 
ne su memorandumu, reika
laujančiu pripažinti Lietu
vą de jure, Alekas Banys 
Clevelande vienas surinko 
daugiau parašų negu kiti 
rinkėjai.

2 Pas. karui kilus, Alekas 
gausiai prisidėjo pirmiau
sia rūbų rinkimo lietuviams 
tremtiniams vajuje ir 
BALFO rėmimu, kai ta or
ganizacija buvo įsteigta.

1941 m. įsteigus tauti
nės srovės Lietuvai Vaduo
ti Sąjungai, Banys pasida
rė jos uolus rėmėjas ir 
veiklus LVS Clevelando 

skyriaus narys.
Lietuvių salės ir klubo 

vadovybė iškilmingą atsi
sveikinimą velioniui suren
gė lapkričio 17 d. Jakubs & 
Son laidotuvių koplyčioje. 
Atsisveikino gausi eilė or
ganizacijų atstovų ir arti
mų velionies bičiulių.

Palaidotas lapkričio 18 
d. Kalvarijos kapinėse.

K. S. K.

LIETUVOS KARIUOME
NĖS ATKŪRIMO ŠVENTĖ

Lietuvos kariuomenės kū
rimo pradžia, įvykusi 1918 
metų lapkričio mėnesį, vi
sų sąmoningųjų lietuvių 
minima kaip reikšminga 
tautinė šventė. Tą šventę 
Clevelando lietuviai pami
nėjo 11 d. šv. Jurgio para- 
gio parapijos salėje.

Šventės minėjimas pra
dėtas trumpa Ramovės Cle
velando skyriaus valdybos 
pirmininko Vlado Knistau- 
to įvadine kalba ir JAV bei 
Lietuvos himnais. Toliau 
sekė Felikso Eidimto šios 
šventės nuotaikoms pritai
kyta kalba. Clevelando ra- 
movėnus pasveikino svečias 
iš Chicagos, aviacijos gen. 
št. pik. J. Repšys, Lietuvių 
Karių Veteranų Ramovės 
Sąjungos centro valdybos 
narys.

Meninė šventės dalis bu
vo trumpa, neištęsta, bet 
įvairi. Sol. Irena Grigaliū- 
naitė nuotaikingai padaina
vo keletą dainų. Clevelando 
jaunieji akordeonistai — 
Vitas Klimaitis, Gediminas 

KALĖDINIU SVEIKINIMU 
ATVIRUTES

jau dabar laikas įsigyti ar užsisakyti Dirvoje.
Turime ir skautų Vidūno Fondo bei kitų lei

dėjų LIETUVIŠKAS atvirutes.
Kainos nuo 10-25 c. Užsisakant paštu, prašo

me prijungti 10 c. pašto išlaidoms.
Lietuviškos atvirutės vardo ir gimimo dienai.

DIRVA,
6907 Superior Avenue,
Cleveland, Ohio 44103

Puškorius, Šarūnas Stem- 
pužis, Algis Strimaitis, su 
Broniaus Kazėno piano pa
lyda — darniai sugrojo 
liaudies dainų pynę, baig
dami Ramovėnų maršu. 
Programos pranešėjos vaid 
menį pasigėrėtinai atliko 
jaunametė Vilija Nasvyty
tė, su savo dar jaunesniu 
broliuku Pauliu Šarūnu, 
abu kartu gražiai padekla
mavę keletą poezijos kūri
nių.

Po programos sekė vaka
rienė. Maldą sukalbėjo kun. 
V. žemaitis, šokių mėgėjus 
linksmino geras orkestras.

Sekmadienį, šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje atlai
kytos iškilmingos pamaldos 
už visus dėl Lietuvos lais
vės žuvusius karius ir par
tizanus. Po pamaldų, Lietu
vių salės svetainėje, gen. 
št. pik. J. Repšys kalbėjo 
apie vokiečių aviaciją II 
Pasaulinio karo metu.

HELP VVANTED MALĖ

WANTED
EXPERIENCED 1ST CLASS 

SQUEEZE MOLDERS 
Steady work. Good Marting rate. 
Paid group insurance Ac paid lifo 
insurance.

Conlacl F. W. LEHMAN

OHIO MALLEABLE 
DIVISION OF THE DAYTON 

MALLEABLE

1343 Field, Columbus, Ohio
614 - AX 1-4635

(118-127)

DETROIT

RUOŠIASI VASARIO 16 
MINĖJIMUI

Vasario 16 minėjimui, 
numatytam 1968 m. vasa
rio mėn. 18 d., jau yra nu
samdyta Mercy Colege sa
lė Southfielf ir Outer gat
vių kampe. Pagrindinis šio 
minėjimo kalbėtojas bus 
prel. Jonas Balkūnas. Mi
nėjimas bus pradėtas jau 
iš vakaro vasario 17 d. Lie
tuvių Namuose.

ATIDARYTA MENQ 
PARODA

Lapkričio 12 d., 3:30 v. v. 
Lietuvių Namuose buvo ati
daryta 3 dailininkų meno 
kūrinių paroda. Atidarė ir 
žodį tarė Amerikos lietuvių 
inžinerių ir architektų są
jungos Detroito skyriaus 
pirmininkas inž. dr. Stasys 
Juzėnas, žodį tarė ir tapy
tojas J. Pautienius. Parodo
je išstatyta Stasės Smalins- 
kienės 10, J. Pautieniaus 28

HELP WANTED MALĖ

VVANTED EXPERIENCED 
MACHINE 

OPERATORS
For permanent jobs in expand- 

ing nuclear industry

THREAD GRINDERS 
ENGINE LATHE 
O. D. GRINDERS 

INSPECTORS 
Ali usual benefits 

plūs profit sharing and 
overtime

Jerpbak-Bayless Co. 
34150 Solon Rd. 

Solon, Ohio
(125-129)

MACHINISTS

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

,341-1700 

A Subsidiary of 
PNEUMO-DYNAMICS 

Corp.
MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL
BOR1NG 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAP TURRET 
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRŪDUS 

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.
An Equal OpportuIMly Employer

Nr. 125 — 7

ir skulpturiaus Dagio 12 
kūriniai.

Daugiausia kūrinių šioje 
parodoje yra išstatęs J. 
Pautienius. Jo kūriniai — 
spalvingi rudens motyvai 
arba pavasario peisažai per
sunkti šiltu saulės spindu
liu, tapyti Kanadoje ir 
šiaurės Michigane.

Į parodos atidarymą su
sirinko gražus būrelis de- 
troitiškių.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
Lietuvos kariuo menės 

šventės minėjimas įvyko 
lapkričio 19 d. Tą dieną šv. 
Antano bažnyčioje 10:30 v. 
atlaikytos Šv. Mišios už 
lietuvius karius, savano
rius, partizanus ir visus žu
vusius dėl Lietuvos laisvės. 
Minėjimą rengė ramovėnai.

• Susidarė komitetas 
SLA 352 kuopos sekretorių 
Petrą Janušką nominuoti į 
SLA Pildomąją Tarybą se
kretoriaus pareigoms.

• Kūrėjas ir savanoris J. 
Mitkus aukavusiems buv. 
prezidento dr. K. Griniaus 
paminklui pastatyti įteikė 
to paminklo nuotrauką.

(ag)

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED

DIE CASTER 
OPERATORS 
METAL MEN

DIE REPAIRMEN 
MAINTENANCE MEN

Are you looking for: 

Excellent ra te s of pay? 
Extremely steady employment? 
Paid vacations, holidays, insurances, 
and pensioną? 
Overtime galore? 
Additional incenlive earnings?

if so, call area code

313 — 429-9411
Ask for personnel manager. 

An Equal Opportunity Employer 

(12.0-126)

WANTED AT ONCE 
1ST CLASS SKILLED 

VERTICAL 
TURNING 

MILL 
OPERATORS 

EXPERIENCED 
WORK ON 20 FOOT MACHINE. 
NIGHT SHIFT-LONG PROCRAM.

For lnterview call:
313 — 923-8088 

An Equal Opportunity Employer 
(124-130)

JOURNEYMAN TOOL & DIEMAKER 
High quality work required. small 
dies, steady work. Well established 
manufacturing co.. not a job shop. 
Top vvnges, all fringe benefits, excel- 
lent working conditions. W. M. Chace 
Co., 1600 Beard, Detroit, Mich., loc- 
ated 2 blocks North of new 1-75.

(124-126)

WELDERS 
WELDER 

TRAINEES 
Free instruction. We employ you in 
other capacity until qualilied.

Fully paid vacation. Blue Cross and 
Blue Shield, 9 paid holidays, pension 
plan.

Apply daily 8 to 5 

PARAGON 
BRIDGE & STEEL 

4400 Grand River, Novi, Mich. 
An Equal Opportunity Employer 

(125-134)

MEN WANTED
FOR COLD DRAWN 

STEEL PLANT 
STEADY WORK 

GOOD WAGES AND 
FRINGE BENEFITS.

PLYMOUTH STEEL 
CORPORATION 

5900 MILFORD 
DETROIT, MICH. 
313 __ 899-3300 

(125-132)

HELP VVANTED FEMALE

NURSE ANESTHETIST
135 bed accredited hospital in beau- 
tiful southern Wisconsin resort area. 
Attractive salary, fringe benefita. 
Contact Personnel Director^

LAKELAND HOSPITAL 
ELKHORN, WISCONSIN 

(120-126)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲIJUK RASTIS

Aukos Dirvai
A.Senbergas, Salt LakeCity 1.00
J. Adomaitis, La Šalie....... 5.00
K. Biskis, Downers Grove 10.00
V. Mažeika, Chicago.........10.00
C. Sruoga, Elgin............... 10.00
S. Malinauskas, Detroit .... 5.00
F. AndriOnas, Wyncote .... 10.00
P. Stanionis, Detroit.........5.00
A. Miciulis, RichmondHill 10.00
B. Motušienė, Cicero....... 5.00
J. Preibys, Detroit...........3.00
P. Simols,Chicago........... 5.00
V. Girnius, Chicago..........9.00
P. Žilėnas, Arbida.......... 10.00
J. Sandargas, Cleveland .. 10.00
L. Leonas, Palos Pk...... 10.00
E. Lenkauskas, Cleveland 10.00
M. Rėklaitis, Chicago..... 3.00
A. Simutis, Laurelton..... 10.00
T. Mečkauskas, Calumet

City ..........................  5.00
V. Poškus, Detroit............. 1.00
J. Mikalauskas, Boston.... 10.00
K. Ramonas, Chicago..... 10.00
M. Sketerytė, Brooklyn ... 2.00
M. Knystautas, Danbury .. 10.00
Z. Ašoklis, Geneva............. 5.00

**♦

P. Matulionis, Chicago ... 1.00
J. Vidūnas, VVorchester .. 2.00
A. Ramanauskas, Deerfield2.00
L. Bulgaris, Detroit......2.00
č. Kiliulis, Dorchester ... 1.00 
A. Masiulis, Chicago...... 5.00
V. Stankus, Chicago.........4.00
S. Radzys, Chicago........... 1.00
V. šmaižys, Minnipeg....... 4.00
K. Seliokas, Waterbury.....2.00
J. šilgalis, Baltimore...... 2.00
A. Plečkaitis, Cleveland ... 5.00
B. Keturakis, Milwaukee...4.00 
Chicagos Anglijos Lietuvių

Klubas ....................  10.00
C. Sruoga, Elgin...............5.00

Mylimai motinai

L. BIELINYTEI-AUSIEJIENEI

Lietuvoje mirus, Vilties draugijos na

riui ir Dirvos rėmėjui PETRUI AU- 

SIEJUI, jo šeimai ir artimiesiems nuo

širdžią užuojautą reiškia

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirvos Redakcija

Mylimai Mamytei
A. A.

LIUCIJAI AUSIEJIENEI
Lietuvoje mirus, mieliems PETRUI ir ADAI AU- 
SIEJAMS ir šeimai gilią užuojautą reiškia

E. J. Valiukoniai 
O. P. Vaičaičiai
O. K. Adomavičiai

A t A

LIUCIJAI AUSIEJIENEI
mirus Lietuvoje, sūnų PETRĄ su šeima ir arti

muosius skausmo valandoje, nuoširdžiai užjau

čiame

Mučinskų šeima

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Balti
morės skyriaus valdybos nariui IGORIUI KU- 
ČIAUSKUI ir Valdybos narei RASAI RAČIUKAI- 
TIENEI, jų mylimai mamytei

SOFIJAI KUČIAUSKIENEI 
mirus, gilią užuojautą reiškia

Skyriaus pirmininkas ir visi 
skyriaus nariai

"Aidučią" ansamblio dainininkės savo pirmame koncerte spalio 28 d. Marijos aukšt. mokykloje 
Chicagoje. Prie piano Alvydas Vasaitis, žemai dešinėje ansamblio vadovė muz. A. Stephens, Jaunosios 
dainininkės žavėjo publiką savo dainomis ir paliko gražy |spūdj ir vilt|, kad jos dar ne kartą gr|š | sce
ną. V. Noreikos nuotrauka

ALTS-gos Baltimorės sk. 25.00
M. Manomaitis, Boston ... 10.00
E. Dambrauskas, S. Haven 4.00
I. Gilvydis, Franklin ..........5.00
Litho Art Studio, Chicago..4.00

DIRVOS SKAITYTOJŲ 
DĖMESIUI

Pranešame, kad metinis 
Dirvos rėmėjams dovanų 
paskirstymas pratęsia m a s 
iki 1967 m. gruodžio 15 d. 
Iš Dirvoje skelbiamų auko
tojų sąrašų matosi, kaip 
jautriai atsiliepia skaityto
jai j neseniai visiems išsiun
tinėtą kvietimą dalyvauti 
dovanų paskirstyme, prisi
jungiant kad ir kuklia sa
vo auka laikraščiui parem
ti.

Tą dovanų paskirstymą 
pratęsiame visam mėnesiui, 
kad kuo daugiausia Dirvos 
skaitytojų galėtų prisidėti 
ir dalyvauti.

• Padėkos Dienos proga 
Dirva nepasirodys savo lap
kričio 24 d. (penktadienio) 
laida.

Sekanti po tos šventės 
Dirvos laida pasirodys lap
kričio 27 d. (pirmadienį).

NAUJAS KULTŪRINIS 
VIENETAS ADELAIDĖJE

Šių metų pradžioje Ade
laidėje iš rinktinių balsų 
susidarė Vyrų Oktetas, ku

riam vadovauja solistė Ge
novaitė Vasili a u s k i e n ė 
(1963 m. aplankiusi dides
nes Amerikos lietuvių ko
lonijas ir davusi visą eilę 
koncertų). Akompaniatorė 
yra jauna pianistė Nemira 
Masiulytė.

Oktetas per palyginti 
trumpą laiką susilaukė di
delio susidomėjimo ir pa
lankaus įvertinimo. Savo 
įsisteigimu jis praturtino ir 
pagyvino Adelaidės lietuvių 
kultūrinį gyvenimą. Jis yra 
nuolat kviečiamas išpildyti 
programą per įvairius mi
nėjimus, balius, o taip pat 
turi pakvietimų aplankyti 
ir tolimesnes Australijos 
lietuvių kolonijas.

Linkėtina Oktetui ir jo 
vadovei sol. G. Vasiliaus
kienei gero pasisekimo, 
puoselėjant lietuvišką dai
ną tautiečių tarpe, o taip 
pat reprezentuojant lietu
vius ir pas kitataučius.

(dm)

• Lietuvių žurnalistų Są
jungos Centro Valdybos rin 
kimai korespondenciniu bū
du jau pasibaigė. Išrinkta 
nauja valdyba: V. Alantas, 
VI. Mingėla, A. Gintneris, 
Alf. Nakas ir VI. Selenis; 
kandidatai — Pr. Turūta ir
J. Gaižutis. Kontrolės ko
misija: kun. V. Bagdanavi- 
čius, MIC, Z. Juškevičienė 
ir Alg. Pužauskas; kandi
datai — Pr. šulas ir Balys 
Brazdžionis. Garbės Teis
mas: V. Kasniūnas, kun. J. 
Prunskis ir Alg. Budrec- 
kas; kandidatai — V. Rač
kauskas ir J. Bertulis.

• Gen. prof. St. Dirman- 
tas ir Pild. Tarybos pirm. 
Povilas Dargis, įstojo į Lie
tuvos šaulių Sąjungą.

• Dalia Tallat-Kelpšaitė,
L. B. Centro Valdybos jau
nimo reikalų vedėja, Kultū
ros Kongreso proga kviečia 
jaunimo organizacijų pir
mininkų ir su jaunimų dir
bančių institucijų pasitari
mą, lapkričio mėn. 24 d., 11 
vai. ryto, Jaunimo Centre, 
5620 So. Claremont Avė., 
Chicagoje.

Pasitarime bus svarsto
mi šie klausimai: PLB Jau
nimo Sekcijos pranešimas, 
bendra jaunimo stovykla 
1968 metais, LB CV jauni
mo reikalų vedėjos prane
šimas ir jaunimo organiza
cijų planai 1968 metams.

Kultūros Kongreso Jau
nimo Sesija įvyks tuoj po 
pasitarimo, 2 vai. p. p. Jau
nimo Centre.

Puikiausias ir naujausias 
Kalėdines plokšteles turi 

RBQUEST RECORDS
Aplankykite artimiausią 

plokštelių krautuvę. Nesu
tikite priimti pakaitalų.

Nemoka mai katalogą 
gausit rašydami:

Reųuest Records, Ine.
66 Mechanic St.
New Rochelle, N.Y. 10801

Los Angeles skautai akademikai spalio 15 d. Lietuviy Tautiniuose Namuose atšventė Akademinio 
Skautą Sąjūdžio 43 metu sukakti, šventėj dalyvavo virš 50 akademiką. Vidury sėdi naujai gavusios 
spalvas Irena Baltramonaitė ir Angelė Kazlauskaitė. V. Fledžinsko nuotrauka

PABALTIEČIŲ 
PASITARIMAS

Baltic Appeal to the Uni- 
ted Nations (Batun) drau
gija organizuoja pabaltie- 
cių pasitarimą, kaip geriau 
ir gausiau paminėti bendrai 
Estijos, Latvijos ir Lietu
vos 50 Laisvės Atstatymo 
Sukaktį.

Pasitarime galėsime nu
matyti gaires, kaip suderin
ti sukakties minėjimus tarp 
mūsų trijų tautybių ir pri
sitaikinti prie kolonijų ar
ba rajonų, kad vieni kitiems 
padėtume įspūdingiau at
skirai ir kartu šventes pa
minėti. Bendros manifesta
cijos, bendri pareiškimai, 
turės didesnio svorio pas 
amerikiečius ir Jungtinėse 
Tautose. Tai padės pakelti 
sukakties dvasią ir įsąmo
nins visuomenę laisvinimo 
mintimis.

Batunas kviečia visas lie
tuvių organizacijas ir visus 
veiksnius jungtis į šį pabal- 
tiečių pasitarimą gruodžio 
9 d., 1967 m. 10 vai. ryto, 
Statler Hilton Hotel, 7 Avė. 
ir 32 Street, New York Ci
ty.

Prel. Jonas Balkūnas, 
Batun pirmininkas, krei
piasi į visas organizacijas, 
prašydamas atsiųsti savo 
atstovus ar valdybos narius 
minimais klausimais pasi
tarti. Prašo, kad ir stebėto
jus atsiųsti, kurie gyvena 
New Yorke ar apylinkėse.

E. CHICAGO
KULTŪRINĖ POPIETĖ
ALT S-gos East Chica

gos skyrius š. m. gruodžio 
2 d., 6 vai. vak. šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijos 
mažojoje salėje, ruošia kul
tūrinę popietę.

Pranešimus iš kelionės 
po Europą, Artimuosius 
Rytus ir Lenkiją padarys 
mūsų apylinkės gyvento
jai: Juozas Bagdanskis, 
Stasys Kalvaitis ir Zigmas 
Moliejus. Bus rodomas fil
mas.

Visi kviečiami dalyvauti. 
Įėjimas nemokamas, ta j)

• ALT S-gos Baltimorės 
skyrius per pirm. J. Ba- 
čanską prisiuntė Dirvai 25 
dol. auką.

Skyriaus pirmi ninkui, 
valdybai ir visiems nariams 
už nuolatinę paramą savam 
laikraščiui nuoširdus ačiū!

• Kun. Antanas šeštokas, 
Vytauto Diuziojo Chicago
je saulių Kuopos pirminin
kas, jau kuris laikas sun
kiai serga ir guli ligoninėje. 
Šaulės j| slaugo ir prižiūri. 
Visi šauliai linki pasveikti.

ORGANIZACIJŲ VADO
VYBIŲ IR JŲ KORES
PONDENTŲ DĖMESIUI
Dar kartą norime at

kreipti organizacijų vado
vybių ir jų korespondentų 
dėmesį, kad rašant kores
pondencijas Dirvai atsi- 
žvelgtina į tai, jog prane
šimai apie ruošiamą balių, 
šokių vakarą ar pan. pa
rengimą, yra apmokami 
skelbimai. Kad ir kronikos 
žinutėje siekiamą įtalpinti 
tokį pranešimą reikia papil
dyti adresu, kam siųsti sąs
kaitą.

Ateityje į tai neatsižvel
gus tokios korespondencijos 
nebus talpinamos.

Pranešimai apie ruošia
mus organizacijų parengi
mus privalo pasiekti redak
ciją ne vėliau kaip savaitę 
iš anksto.

Į pareiškimus, jog paren-. 
girnai rengiami kultūri
niams ar labdaros tikslams 
remti, nebus atsižvelgiama, 
nes vargu ar yra parengi
mų, rengiamų kitokiems 
tikslams.

Už tokius pranešimus ap
mokėti reikalauja kiti lietu
vių laikraščiai. Nenorėkite 
išimties iš Dirvos. Keliais 
doleriais iš baliaus ar pa
rengimo pelno paremsite sa
vąją spaudą.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

LOS ANGELES

UŽDANGAI 
PASIKELIANT

Aplinka j žmogų turi ne
maža įtaką, tai nesistebė
kime, kad ir mūsų ”holly- 
woodiečiai” turintieji vai
dybinį talentą nebetelpa 
vienoj studijoj. Jau prieš 
keletą metų vietos teatra
lai, bei scenos mėgėjai su
darė du vienetus. Kaip vie
nų, taip ir kitų pastatymus 
publika gausiai lanko.

Dramos Sambūris yra 
vienas iš seniausių vienetų, 
daugiausiai turėjęs pasiro
dymų, kuriais gana gražiai 
užsirekomendavo, čia dau
gumoj sutelktos jauniau
sios jėgos. Režisorės D. 
Mackialienės pastangomis, 
šie jaunieji talentai pasigė
rėtinai bręsta. Turime 
džiaugtis, kad ugdomi nau
ji žmonės, iš kurių susi
lauksime vertingų charak
teriu vietos scenai.

Juozas Pupius vaidins Čiurlio
nio vaidmenj.

Šiuo metu dideliu atsidė
jimu sambūriečiai repetuo
ja J. Gliaudos 3-jų veiksmų 
dramą "Čiurlionis”, kurį 
gruodžio 9 d. bus suvaidin
ta šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Vaidins H. Mažei
kaitė, D. Tuminaitė, E. Do- 
vidaitienė, V. Gilys, V. šu- 
laitis. V. Dovidaitis, V. Vi
dugiris. J. Janušauskas, F. 
Prišmantas ir J. Puplius. 
Dekoracijas ruošia A. ža- 
liūnas.

Danutė Tuminaitė vaidins 
Varšuvos aristokratę.

Dramos Sambūris 1968 
m. balandžio 27 d. stato
3-jų veiksmų dramą — A. 
Škėmos "žvakidė”. Mato
me, koks didelis šių žmonių 
pasišventimas scenai. Esu
tikras, kad mūsų publika 
juos reikiamai supras ir 
Įvertins.

K. Galiūnas
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