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DAR KARTĄ 
GRĮŽTAME Į 
STOVYKLĄ 
ĮSPŪDŽIAI iš danos G

PREMJEROS
Vyt. Alantas
Praėjusiais metais mes ke

liavome Į romantinę Lietuvos 
praeitį ir sveikinome Gražinos 
pasirodymą tremties scenoje, 
Šiemet mes irgi grįžtame į ne
tolimą, bet labai realią praeitį 
ir sveikiname Danos pasirody
mą. Jei Gražina nuosekliai įsi
jungė į herojinių operų sudėtį, 
tai Dana tiek savo siužetu tiek 
muzika yra visiška naujokė. 
Spaudos pasisakymuose buvo pa
brėžiama, kad tai yra kasdie
nių, paprastų žmonių opera -- ji 
tokia iš tikrųjų ir pasirodė per 
premjerą — ir kad libreto auto
rius ir kompozitorius ją kurda
mi turėję galvoje aplamai trem- 
tinius, kurių po antrojo pasau
linio karo atsirado milijonai, bet 
žiūrovas Danos premjeroje pir- 
mon galvon ieškojo scenoje "sa
vęs", t.y. lietuvio tremtinio, 
nors gal lenkas, maskolis ir bul
garas ras ten ir savo tautiečių... 
Taigi, mes grįžome atgal į sto
vyklą, tik ne į Unros, bet poeto 
Stasio Santvaro ir kompozito
riaus Juliaus Gaidelio dainuojan
čią stovyklą...

Chicagos Lietuvių Operos 
spektaklių mes imame laukti pa
vasariop, ir tada prasideda kai - 
bos: — Ar važiuoji įoperą?Ta- 
čiau šį pavasarį tas lūkesys bu
vo labiau įtemptas ir, sakyčiau, 
nervingesniš, nes juk statoma ne 
kokia nors tradicinė, daug kartų 
matyta ir girdėta opera, o nauja 
lietuviška, sava opera. Mūsų vi
suomenei išsiauklėjusiai klasi
kinių herojinių operų dvasioje ■ 
buvo sunku susigyventi su minti
mi, kad Danos siužetas paimtas 
iš liūdnųjų tremties stovyklų gy
venimo. Daug operos mėgėjų 
buvo skeptiškai nusiteikę ir nu
rodinėjo, kad ką čia gali įdo
maus padaryti iš "ubagų" gyve
nimo, — pagal lietuvišką patar
lę — kokią čia gali nuvyti vir
vę iš pakulų?

Kiti vėl išeidami iš grynai pa
triotinio sentimento labai "py
ko" ant Danos "nedraugų" tvir
tindami, ir gan teisingai, jog nie-. 
ko negali spręsti nematęs paties 
dalyko. Pažįstu dvi detroitiškes 
simpatingas ponias, kurios dėl 
Danos smarkiai susikirto ir net 
"susipyko", nes viena į lietuviš
ką operą buvo linkusi žiūrėti su 
rezervais, o kita ją gynė. Taigi, 
sakau, priešoperinės nuotaikos 
Detroito lietuvių visuomenėje, 
manau, kad ir visur kitur, buvo 
žymiai "audringesnės" kaip kad 
kitais pavasariais, viešuose ir 
privačiuose pobūviuose pokal
biai ir "ginčai" apie Daną prasi' 
dėjo kai tik ją ėmė repetuoti, ir 
daug kas ėmė iš anksto planuoti 
keliauti į Chicagą.

PREMJEROJE
Balandžio 12 d. vakarą Mari

jos Aukštesniosios Mokyklos Au 
ditorijoje pamatėme to ilgo ir 
įtempto darbo vaisių, kompozi-

Kompozitorius Julius Gaidelis ir solistas Stasys Baras dalinasi 
įspūdžiais po "Danos" premjeros. V.A. Račkausko nuotrauka

VIRŠUJE: Iš lietuvių operos 
"Dana" premjeros, kuri įvyko 
š.m. balandžio 12 d. Chicagoje. 
Nuotraukoje choras ir solistai: 
Algirdas Brazis, Dana Stankai- 
tytė, Stasys Baras, Roma Mas- 
tienė ir Jonas Vaznelis.

Z. Degučio nuotrauka

toriaus Juliaus Gaidelio ir poeto 
Stasio Santvaro sukurtą ”kon- 
traversinę" Danospremjerą.To
kiomis progomis Chicaga tampa 
lyg ir lietuvių Meka, į kuria su- 
sibūna mūsų tautiečiai ne tik iš 
pačios Chicagos, bet ir iš aplin
kinių miestų ir net iš kitų kraš
tų, Sakysime, per premjerą mą - 
čiau Dr. A. Gerutį atvažiavusį 
iš Šveicarijos. Dabar atvažiuo
ja pasisvečiuoti pas savo gimi
nes mūsų broliai iš Lietuvos. 
Esu tikras, kad ne vienas toks 
svečias žiūrėjo premjerą. Ži
noma, būtų perdėta tvirtinti, kad 
mūsų operos sezono metu į Chi
cagą suplūsta lietuviai iš viso 
pasaulio, tačiau kad tuo metu 
viso pasaulio lietuvių akys nu
krypsta J Chicagą nebus nė kiek 
per daug pasakyta. Per lietuvių 
spaudą, per privačią korespon
denciją ir radijo valandėles ope
ros spektakliai nuaidi plačiai 
per pasaulį.

Sėdėdamas pilnutėlėje žiū
rovų salėje aš klausiau save, 
ką dabar galvoja Danos drau
gai ir "priešai”? Aišku, aš ne
žinojau, ką jie galvoja, tik ma
čiau tą tūkstantinę auditoriją 
besiklausančią su dideliu, ne
meluotu susidomėjimu ir gal net 
sakyčiau su baime, kad mūsų lie
tuvių opera, gali neturėti pasi
sekimo...

Mūsų visuomenėje ir spaudo
je seniai yra įsigalėjusi kontra- 
versinė nuomonė, kad apie me
no dalykus galį teisingai spręs- 

(Nukelta į 2 psl.)

PAGALBA IS VAKARŲ
AR VAKARAI GALĖJO PADĖTI ČEKOSLOVAKIJAI?

Čekoslovakijos okupacija 
ir nuolatinis tolimesnis 
prievartavimas iškėlė aukš
čiau minimą klausimą, 
sprendžiant iš netolimos 
praeities atrodo, kad atsa
kymas turėtų skambėti: 
'nieko’. Juk negi kariausi? 
O jei tam ryžtis negali, nie
ko nepadės ir protestai.

Prieš tokią pažiūrą dabar 
pasisako britų ’kremlinlo- 
gistas’ Victor Zorza, nese
niai gavęs britų spaudos 
"Journalist of the Year” ti
tulą už tikslų Čekoslovaki
jos likimo atspėjimą. Savo 
nuomonę jis išveda iš įro
dyto fakto, kad ir Kremliu
je yra ’sakalų’ bei 'balan
džių’ frakcijos. Tai nereiš
kia, kad ten būtų visiškai 
aiškus pasidalinimas į dvi 
grupes, tačiau visi ’krem- 
linlogistai’ sutinka, kad ten 
esama nuomonių skirtumo 
dėl to, kokios politikos lai
kytis: griežtesnės ar nuo
laidesnės. Pirmosios frakci
jos vadu laikomas Brežne
vas, antrosios Kosyginas, 
tačiau nereiškia, kad jie bū- 
lų mirtini priešai. Kiekvie
nu atveju Čekoslovakijos 
įvykiai įrodė, kad Kremliu
je būta smarkių abejonių 
kaip toliau elgtis. Tokį įspū
dį gavo ir Čekoslovakijos 
komunistų vadai, kurie pa
skutinėmis savaitėmis, ne
paisant okupacijos stengėsi 
išgelbėti savo orumo liku
čius, laikydamiesi kaip ga
lima daugiau "nepriklauso
mai”. Jei Kremlius tai leido, 
reiškia, kad ten dar nebuvo 
visiškai tvirtai nusistatyta.

Tolimesni įvykiai, Čeko
slovakijos ledo kamuolio 
komandos laimėjimas prieš 
sovietus Stockholme ir de
monstracijos po to prieš so
vietų institucijas Prahoje, 
atrodo davė naujų argu
mentų Kremliaus sakalams. 
Taip pat ir Kremliaus svy
ravimas prieš okupaciją pa
rodo, kad ten būta tokių 
pat neaiškumų.

Kaip tik tame svyravime 
Zorza ir įžiūri Vakarų šan-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
są. Sovietai nori derybų su 
Vakarais. Už tat Johnsono 
administracija, nors ir pra
leido progą įspėti Kremlių 
prieš Čekoslovakijos okupa
ciją, pasielgė teisingai po to 
atidėdama amerikiečių - so
vietų derybas. Dabar sovie
tai vėl spaudžia pradėti de
rybas tiesiogiai su ameri
kiečiais ir tarp Varšuvos ir 
NATO paktų dalyvių. Jei 
Vakarai sutiktų, Kremliaus 
'sakalai’ gautų papildomą 
įrodymą, kad Vakarai yra 
silpni dvasioje ir nusileidžia 
prieš kiekvieną sovietų jė
gos demonstraciją.

Zorza už tat ir siūlo pri
imti iš principo sovietų pa
siūlymus, tačiau kartu pa
reikalauti ir tarp tikros ge
ros valios įrodymų, tarp ki
tų ii* Čekoslovakijoje.

Tai lengviau patarti kaip 
padaryti. Amerikos 'viešo
sios' nuomonės nustatytojai 
taip nori derybų, kad bet 
kokias sąlygas prieš jas lai
kytų didžiausiu nusikalti
mu, kas suriša prezidento 
Nixono rankas. Jų argu
mentas skamba taip, jei da
bar mes galėtumėm susitar
ti dėl ginklavimosi apribo
jimo, verta tai pabandyti 
užmirštant sovietų anksty
vesnį elgesį. Pagaliau ir 
Nixono administra c i j o j e 
esama pažiūrų, kad, rasit, 
lengviau su sovietais ieško
ti atskirų susitarimų tam 
tikrose srityse, paliekant 
kitas tolimesniai ateičiai. 
Pagaliau ir griežtas pasa
kymas, kad mes nesiderėsi- 
me kol jus neįeisite leng
viau atsikvėpti Čekoslovaki
jai būtų laikomas ’nediplo- 
matišku’ išsišokimu, užker
tančiu kelią geresnės at
mosferos sudarymui. Be to, 
kodėl reikalauti laisvės Če
koslovakijai, o ne pagalbos 
šiauriniam Vietnamui su
stabdymo.

Dėl viso to, NATO tary
ba posėdžiavusi Washing- 
tone į pasiūlymą tartis su 

Varšuvos bloku davė gana 
miglotą atsakymą: taip tai 
taip, bet... Toks neaiškus 
atsakymas, kurį gali aiškin
ti kaip nori, sovietus paska
tino dar atkakliau siekti de
rybų, kurių prasidėjimo 
faktas būtų Čekoslovakijos 
dabartinio statuso lyg ir pa
tvirtinimu ir 'sakalų' laimė
jimu Kremliuje.

Derybomis, visai vistiek 
dėl ko būtų kalbama, sovie
tai siekia ne tik Čekoslova
kijos statuso sutvirtinimo, 
bet ir visos Europos padali
nimo teisinimo. Vadinama 
'viešoji nuomonė’ laikui bė
gant krypsta jų naudai. Sa
kysim tokioje Vakarų Vo
kietijoje iki šiol nė viena 
partija nedrįso išeiti su pa-

Korėjiečiai numušė JAV 
lėktuvą... ir kas toliau?

Kaip 1968 metų pradžio
je šiaurės Korėjos ginkluo
tos pajėgos sulaikė JAV ty
rinėjimų laivą Pueblo ir pa
ėmę nelaisvėn apie 90 vyrų, 
išlaikė kalėjime ištisus me
tus, dabar, balandžio 15 d., 
virš tų pačių Japonijos jū
ros vandenų, du kariški ko
rėjiečių lėktuvai ore užpuo
lė JAV tyrinėjimų lėktuvą 
EC121, su 31 vyrų, apšaudė 
jį ir nuskandino, vėl skelb
dami, kad lėktuvas prisiar
tinęs perdaug prie Korėjos 
krantų, sulaužęs tarptauti
nes taisykles, sudarydamas 
Š. Korėjai pavojų.

Tai žiniai pasiekus Wa- 
shingtoną, daugelis Kong
reso narių pasiskubino įspė
ti prezidentą Nixoną elgtis 
atsargiai, nepanaudoti prieš 
korėjiečių komunistinę vy
riausybę pergriežtų priemo
nių, bijodami, kad nekiltų 
karas...

Nixonas susidūrė su pa
dėtimi, kokioje buvo atsira
dęs pernai prezidentas 
Johnsonas dėl laivo Pueblo. 

siūlymu pripažinti Rytų 
Vokietiją suverenine vals
tybe ir su ja pradėti nor
malius santykius. Dabar at
rodo, kad krikščionys demo
kratai ir toliau laikosi pa
žiūros, kad Vakarų Vokieti
ja turi teisės kalbėti vokie
čių vardu. Jų partneriai 
koalicinėje vyriausybėje so
cialdemokratai, nors oficia
liai laikosi tos pačios pažiū
ros, tačiau yra linkę ir prie 
kitokių galimybių išsiaiški
nimo, o tuo tarpu opozicinė 
liberalų (laisvų demokratų) 
partija nori faktiną padėtį 
pripažinti daugiau ar ma
žiau teisėta. 49% visų Va
karų Vokietijos gyventojų, 
atrodo, būtų linkę tam pri
tarti, nors tikrai tai paaiš
kės tik per rinkimus.

Akivaizdoje tokių nuotai
kų sunku tikėti, kad Vaka
rai norėtų ir galėtų ką nors 
konkretaus padaryti nusi
stovėjusiai padėčiai pakeis
ti.

Tada jis savo rinkimų va
jaus metu priekaištavo 
Johnsonui nesugebėjimą iš
spręsti reikalo su užsispy
rusią mažyte š. Korėja.

Nors Washingtone oficia
liai neskubinta pranešti, 
kad tas JAV lėktuvas, be
ginklis ir skraidęs toli nuo 
Š. Korėjos pakraščio, buvo 
korėjiečių nušautas ir pa
skandintas, sakė tik dingęs. 
Korėjiečiai tvirtina, kad jų 
du lėktuvai nušovė JAV 
karinį lėktuvą, nors žinoma 
kad lėktuvas buvo net 50 
mylių nuo š. Korėjos pa
kraščio.

Laivo Pueblo vyrus iš
laisvino tik po metų laiko, 
kai Washingtonas padarė 
nūs įžeminantį pareiškimą 
būk kaltė buvus amerikie
čių pusėje.

Lėktuvai ir laivai ieško 
tose jūrose žymių maždaug 
kur lėktuvas galėjo nukris
ti ir ar yra kas išlikę gyvų. 
Kuo ir kaip bus Amerikai 
atlyginta už tuos žuvusius 
vyrus ?
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Dar kartą grįžtame į stovyklą
(Atkelta iš 1 psl.) 

ti tik atskirų meno sričių spe
cialistai: pav., apie literatūrą
— rašytojai, apie muziką — 
muzikai, apie tapybą — dailinin. 
kai ir t.t. Su ta pažiūra aš nie
kad nesutikau ir šiandien nesu
tinku. Aišku, specialistas apie 
savo sritj gali kalbėti kompe
tentingiau, plačiau ir giliau, bet 
paleistą į viešumą kūrini verti
na ne vien tik specialistai, bet 
ir visuomenė. Žiūrovas nusi
perka bilietą, žiūri spektakli ir 
savaime darosi jo "kritikas". 
Menas kuriamas ne vienos ar 
kitos šakos specialistams, bet 
visuomenei. Ir dažnai būna taip, 
kad kvalifikuoti kritikai dalyką 
Įvertina vienaip, o visuomenė
— kitaip. Bet tai yra atskira te
ma: aš čia tik norėjau pasaky
ti, kad teatro salėje per spek
takli sėdi ne vienas ar du kri
tikai, bet tiek, kiek yra sėdimų 
vietų...

Sakysime, aš nesu muzikas, 
ir be to esu išsiauklėjęs klasi
kinės operos dvasioje, tačiau 
per premjerą aš staiga su nuo
gąsčiu pagalvojau, kokio didelio 
ir nepaprasto darbo ėmėsi kom
pozitorius Julius Gaidelis pra
dėdamas kurti Daną! Aš manau, 
kad jam pirmon galvon turėjo 
kilti klausimas: kokia reikalin
ga muzika išreikšti tai pilkai 
kasdienybei, kurią savo librete 
atvaizdavo Santvaras? Čia neti
ko klasikinės operos muzika, 
bet vargu ar jai būtų tikusi ir 
modernioji muzika? O be to, lie
tuvių publika iš lietuviškos ope
ros laukė lietuviškos muzikos. 
Man rodos, kad Gaidelis turėjo 
pasijusti bestovįs kryžminėje 
ugnyje tarp trijų elementų: kla
sikos, moderniosios ir lietuvių 
muzikos. Galop lietuvis meninin
kas tremtyje, turėdamas jaut
rią lietuvišką sąžinę, savo kO- 
ryboje, atsižvelgdamas l moder
niąsias tendencijas, naudojasi 
iomis kaip medžiaga, kurią "su

virina" savo kūrybiniame žaizd
re { individualų tautini kūrinį. 
Gaidelio operoje mes labai aiš
kiai girdėjome modernios muzi
kos motyvų, lietuviškos muzikos 
elementų ir net klasikinės ope
ros atbalsių, tik man kilo kai 
kurių abejonių,ar kompozitoriui 
bus pavykę tuos visus elemen
tus "suvirinti" l vieną darnų, 
vieningą, Individualų kūrini?

Ir vėlgi aš galvojau, kad kaip 
kiekvienas meno dalykas turi tu
rėti savo pagrindinę minti, taip 
opera turėtų turėti savo leitmo
tyvą. Nežinau, gal Danoje per 
garsiai skambėjo pučiamieji, gal 
per smarkiai daužėsi "dauža- 
mieji" gal viena ir kita, bet man 
leitmotyvo, tos pagrindinės ope
ros muzikinės minties.pagauti 
nepavyko. O gal šių laikų opero
se jos visai nebėra ir manoma, 
kad ji nereikalingą?

SOLISTAI IR CHORAS

Kaip kad operose paprastai bū
na, žiūrovai visai nieko nesupra
to apie ką solistai dainuoja sce
noje. Žinoma, jei būtumemokė- 
ję atmintinai libreto tekstą, bū
tų buvę kitaip, bet kur ir kada tu 
tekstą galėjai išmokti? Tiesa, 
vietomis orkestro "pasiperkū- 
ninimas" nutrenkdavo solistus, 
bet ir tose vietose, kur orkest
ras jiems pasireikšti leisdavo, 
žiūrovas vistiek solistų žodžių 
prasmės nepagaudavo.

Solistai Jonas Vaznelis, Dana 
Stankaitytė, Ramutė Mastienė, 
Stasys Baras ir Algirdas Bra
zis turėjo progų blikstelėti sa
vo vokaliniais sugebėjimais, o 
Baras stipriau už kitus pasireiš
kė ir vaidybiškai, tačiau žiūro
vui vis dėlto susidarė {spūdis, 
kad operos "nugarkaulis" yra 
choras.

Chicagos Lietuvių Operos cho
ras yra padaręs didelę pažangą. 
JI gali tiesiog perkelti į Kauno 
operos ano meto sceną. Ir man 
rodos, kad choras buvo "lietu-

Solistai Stasys Baras ir Dana Stankaitytė operoje "Dana".
V.A. Račkausko nuotrauka
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VdHėjai: E. ir V. ŽUKAUSKAI

viškiausias", nes jo dainose ryš 
kiausiai atsiaidėjo lietuvių mu
zikos motyvai. Ypačiai žiūrovus 
sužavėjo paskutinio veiksmo pa 
ti pabaiga, kai jis, Danai nusižu- 
džius, giedojo maldą: Tėve mū
sų, Tėve gailestingas, šioje gies - 
mėje darniai susijungė choras, 
kompozitorius ir poetas. Tai bu
vo {spudingiausias operos mo
mentas. Jei spektaklio metu žiū
rovo dvasioje buvo atsiradę ko
kių kritiškų, nepalankių nuotaikė - 
lių, tai pats finalas viską "iš
plovė", išlygino, ir publika tik
rai entuziastiškai plojo ir kvietė 
operos kūrėjus į sceną vaidini
mui pasibaigus.

Dailininko Algirdo Kurausko 
dekoracijos buvo pasigėrėtinos. 
Ypačiai žiūrovams padarė dide
li {spūdi paskutiniame veiksme 
parodyti kalnai.

Malonu buvo žiūrėti, kaip ba
letmeisterio Jaunučio Puodžiū
no jaunas baletas stengėsi ge
rai šokti. Čia vėl nenoriu leis
tis l kažkokius ginčus, tik man 
rodėsi, kad tas baletas labiau 
tiko kokio kunigaikščio dvarui, 
kaip kad tremtinių varganai sto
vyklai. Ypačiai krito akysna auk
siniai jaunų šokėjų perukai.

LIBRETO POETINIS ŽODIS
I Danos sukūrimą poeto Sta

sio Santvaro Įnašas, be abejo, 
yra didelis. Likimo taip laimin
gai buvo lemta, kad Santvaras tu
ri visas reikalingas kvalifika
cijas operos libretams rašyti: 
jis yra poetas, dramaturgas ir 
buvęs operos solistas,kitaipsa- 
kant, susipažinęs suoperos me
nu profesionališkai ir,be to, dar 
tur{s patyrimo, nes Lietuvoje 
yra vertęs libretus iš svetimų 
kalbų. Kita vertus gyvendamas 
su kompozitoriumi tame pačia
me mieste jis turėjo visas gali
mybes su juo glaudžiai bendra
darbiauti rašant operą.

Taip jau gyvenimo praktika 
rodo, kad libretų rašytojai ilgai
niui lyg ir pamirštami, kad jų pap
rašytus tekstus "praryja" muzi
ka. Nemanau, kad taip atsitiktų 
su Santvaro Dana, nes jo veika
las, sakytume, draminė poema, 
pati savaime yra reikšmingas

Jnašas Į mūsų poeziją dėl jos la
kaus poetinio stiliaus ir vaiz
duojamų herojų psichologinio 
išryškinimo. Veikalo didvyrė Da
na sako:

Pati viena galiu kely pa
klysti. 

Man daros rūstesnė kiekvie
na dienai

Šiais trumpais žodžiais San
tvaras išreiškia pasimetusios 
su mylimu vyru, temperamentin
gos, su savo aistromis kovojan
čios moters dvasini stovi. Danos 
siužetą būtų galima nusakyti vie-- 
nu sakiniu: pasimetusi suvyru 
Dana gyvena stovykloje, jai siū
lo savo meilę buvęs karys Pakal
nis ir muzikas Stanaitis, kur{ ji 
atstumia, savo palankumą atiduo - 
da muzikui, netikėtai grįžta vy
ras, ir ji nusišauna. Santvaras 
tik konstatuoja išvietinto žmo
gaus tragediją, netiesiogiai pa
rodo karo baisenybių pasėkas, ta
čiau nesiūlo jokių gairių atei
čiai, ypačiai lietuvių ateičiai.

VIS DĖLTO PADARE...
Po spektalio važiuodamas 

namo galvoji, kad lietuviai vis 
dėlto padarė: parašė, pastatė ir 
suvaidino naują, originalią, lie
tuvišką operą! Kokia tautybė 
Amerikoje gali pasididžiuoti to
kiais mostais? Jokia. Chicagos 
Lietuvių Opera gyvuoja jau ke
linti metai iš eilės, ir šian
dien mes jau galime kalbėti apie 
lietuvių operos sezoną.

Kitas dalykas yra tas: operos 
lietuviai statytojai parodo netik 
savo organizacinius bei meni
nius sugebėjimus, bet ir suvaidi
na didelĮ socialini vaidmenį. Pa
tekę j tokius masinius sąskry
džius, kaip operos spektakliai, 
dainų ir šokių šventes bei skau
tų stovyklas, mes imame galvo
ti, kad lietuviai ir lietuvybė 
dar toli gražu nesirengia išnyk
ti iš amerikoninio gyvenimo sce
nos, kitaip sakant, tokiose ma
nifestacijose mes pasisemiame 
jėgų ir pajuntame savo galią ir 
sugebėjimą laikytis svetimųvan - 
denų paviršiuje.

Tegyvuoja Chicagos Lietuvių 
Opera!

PAMOKA IŠ PROTESTO
Australijos Baltų Taryba šiuo metu bando pa

sverti savo pajėgumą judinti Pabaltijo Tautų intere
sus. Šios Tarybos planingai paruoštas ir energingai 
vykdytas protestas prieš raudonarmiečių choro įsi
leidimą į Australiją parodė pabaltiečiams, kur jie 
yra geriau įsitvirtinę ir kurios sritys ligšiol dar 
neįveiktos.

Plačiuose australų sluoksniuose pabaltiečiai 
turi vertingų draugų, kurie supranta pabaltiečiųsie
kimus ir juos nuoširdžiai remia. Tačiau tie pabal
tiečių draugai yra eiliniai australai. Juos į savo 
pusę patraukė tokie pat eiliniai pabaltiečiai savo 
asmeniniu kontaktu. Tą kontaktą sustiprino visų 
trijų tautų jaunimo kultūriniai pasirodymai ir pa
baltiečiai jaunuoliai, aktyviai besireiškią sporte. 
Nei Baltų Taryba nei kuri kita pabaltiečių institu
cija kol kas dar nėra planingai bandžiusi įsiskverb
ti į įtakingesnius australų visuomenės sluoksnius.

Gal dėl to, o greičiausia dėl visos eilės kitų 
specifinių priežasčių, pabaltiečiai dar neturi atvi
rų draugų tarp įtakingų politikų, visuomenininkų ar 
atsakingus postus užimančių dignitorių. Patys pabal
tiečiai per 20 metų dar neišsiaugino asmenybių, ku
rioms būtų atviros durys į atsakingų veikėjų darbo 
kabinetus ar į jų privačias rezidencijas. Yrakaiku- 
rių ženklų, kad šiuo keliu pamažu pradeda eiti vie
nas kitas gydytojas, advokatas, inžinierius. Visa 
bėda, kad didelė iškylančių pabaltiečių dalis labiau 
užsikrėtusi materializmu, negu idealizmu. Pabal
tiečių įsijungimas į australų klubus, į politines par
tija® ar karitatyvines institucijas galėtų žymiai pa
sitarnauti draugų beieškant.

Iš politinių partijų, vien tik Demokratinė Dar
bo Partija aiškiai remia pabaltiečius. Deja, ši par
tija didesnio vaidmens čia nevaidina ir vargu ar ka
da vaidins. Valdančiuose liberalų sluoksniuose vy
rauja neabejotinas priešiškumas. Jie atvirai reiš
kia norą, kad ir pabaltiečiai sutirptų asimiliacijos 
katile. Darbiečiai, priklausą nuo unijų, kurių dalis 
yra aiškiai komunistinė, nėra linkę viešai remti pa
baltiečių aspiracijų.

Spauda absoliučiai abejinga. Ir čia kaltas asme
ninių ryšių neturėjimas. Neatsimenu, kad kada nors 
būtų buvę kviesti įtakingesni žurnalistai ir redak
toriai pasišnekėjimui vienu ar kitu pabaltiečiams 
svarbiu klausimu.

Neturėdami kiek savarankiškesnės užsienių 
politikos linijos, vyriausybei vadovaujantieji as
menys dažnai ir savo šešėlio išsigąsta. To baimi- 
nimosi ryškiu pavyzdžiu gali būti ministerio pir
mininko (Mr. John Gorton) uždraudimas bet kuriam 
jo kabineto nariui dalyvauti Pabaltiečių konvencijoj 
pereitais metais. Dieve saugok, kad Sovietų amba
sadorius nepareikštų protesto dėl kažkokio bendra
vimo su pabaltiečiais! Reikia naujos šnipo Petrovo 
bylos.

Australijoj jaučiamas trūkumas institucijos, 
kuri ieškotų asmeninių kontaktų su atskirais par
lamentarais, senatoriais, politiniais komentato
riais ir t.t. Tokia institucija rūpintųsi politinių as
piracijų ryškinimu įtakinguose Australijos sluoks
niuose. ***

• MUZIKAS VACLOVAS ŠIMKUS, 
kuris prieš 20 metų {kūrė Adelaidėje 
lietuvių chorą, LITUANIA ir jam visą 
laiką vadovavo, netrukus apleidžia Ade
laidę ir persikelia j sostinę — Canber- 
rą. Vaidinąs ypatingai dideli vaidmenį 
Pietų Australijos lietuvių kultūriniame 
gyvenime, choras Lituania pats išgyve
no visą eilę krizių. Ir dabar, chorą išau
ginusiam dirigentui pasitraukiant, visas 
junginys jaučiasi kažkaip sukrėstas. Kai- 
kurie choristai, tardami, kad, dirigentui 
pasitraukus, visas choras subyrės, jau 
dabar iš jo pamažu patys traukiasi,

šis nepageidautinas judėjimas kelia pagristo susirūpinimo Adelai
dės visuomenėje. Jau pradedami žygiai ne tik sulaikyti bėgimą, bet 
taip pat papildyti chorą naujais choristais, kad vėliau ieškant naujo 
dirigento, galima būtų drąsiai sakyti: karalius mirė, lai gyvuoja ka
ralius! Galvojant apie naują dirigentą Lituania chorui, akys krypsta 
1 solistę G. Vasiliauskienę, kuri padėjo V. Šimkui paruošti chorą 
"Tėviškės Namų" kantatos premjerai, o taip pat į Newcastle choro 
dirigentą S. Žuką.

• PULGIS ANDRIUŠIS pradėjo klibinti bendruomenės instituci
jas atsikviesti iš JAV poetus Bernardą Brazdžionl ir Antaną Gustai
ti literatūrinėms gastrolėms po Australijos lietuvių kolonijas. Vie
šėdamas Amerikoje, Pulgis tą reikalą buvoplačiauaptaręs su abiem 
literatais, tačiau lėšų sutelkimas reikalingas platesnio pasiruošimo. 
Ir toks V, Dumčius, grjžęs iš privataus pasisvečiavimo pas gimines 
Amerikoje, viešai judino reikalą atsikviesti solistus koncertams. Ta
čiau tas reikalas kol kas toliaunepaslinko. Nei spauda, nei bendruo
meninės institucijos jo negvildeno.

• P.L, TEISININKŲ Draugijos Adelaidės skyrius, bene vle- 
nintėlis dar šiaip-taip veikiąs Australijoj, šiomis dienomis pager
bia du savo kolegas, Antaną Stepaną ir Liudą Martinkų, sulaukusius 
60 metų amžiaus. Dalis šio skyriaus {steigėjų kaip advokatas Vla
das Požėla ir Jonas Kalvaitis, ja u y ra mirę. Trys kiti Dr. E. Janso
nas, V. Stasiškis ir V. Fledžinskas, šiuo metu gyvena Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ir ryšiai su jais beveik nutrūkę.

Adelaidės skyrius dar vistlk turi 14 teisininkų, kuriųtik vienas, 
St. Čibiras, mokslus baigė Australijoj ir vienas tesiverčia advoka
tūra. Iš senųjų veteranų paminėtini E. Reisonienė, Br. Plokštys, L. 
Garballauskas. Prieauglio nėra.

*♦*

• ARTĖJANT ŽIEMAI, Australijos lietuvių kolonijose praside
da balių sezonas. Baliai čia yra virtę visos eilės lietuviškų organi
zacijų vieninteliu pajamų šaltiniu ir dėl to sezono metu tie baliai 
rengiami beveik kiekvieną šeštadieni. Daugelis įjuos eina tik iš pa
reigos, kad vieną ar kitą organizaciją parėmus.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2334 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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KŪRYBINIS ŽODIS IR DAINA
MUS DVASIOJE STIPRINA

"Su sprogstančiai? pa
vasario pumpurais sklei
džiasi uždanga naujai lie
tuviškai operai..."

Tokiais žodžiais Chi
cagos Lietuvių Opera, 
minėdama tryliktuosius 
darbo metus, visuome
nei pristatė balandžio 12 
d. lietuvišką opera "Da
na".

Šie įvykis liks istorine 
diena lietuvių išeivijos 
kultūriniame gyvenime, 
nes pirmą kartą pasta
tyta išeivijoje lietuvio po
eto ir lietuvio muziko 
sukurta ir dar niekur ne
vaidinta opera. Tai buvo 
tikra premjera.

"Šios operos pastaty
mu norėjome priminti 
jaunajai kartai skaudžią 
mūsų tautos nelaimę ir 
jaunose širdyse užtvir
tinti tėvų įskiepytą meilę 
Lietuvai", toliau tęsia 
Chicagos Lietuvių Ope
ros vadovybė, kurios 
prieky stovi Alfredas Ku
lys, su nepailstančiais 
pagelbininkais Sofija 
Džiugiene, Gediminu Ka
zėnu, Vaciu Petrausku, 
Kaziu Skaisgiriu, Albinu 
Smolinsku ir Pranu Na
riu.

Ir tas jiems pavyko.
Kol mes dar pajėgsi

me sukurti ir pastatyti 
tokias lietuviškas ope
ras, kol pajėgsime suor
ganizuoti grandiozines 
tautinių šokių ir dainų 
šventes, kol dar scenoje 
skambės tokie gausūs 
chorai kaip Chicagos Lie* 
tuvių Operos, mes nebū
sime mirę ir mūsų šir
dyse tebeplaks tėvų įs
kiepyta meilė Lietuvai.

Lietuvos okupantas tai 
gerai žino. Jis jau mū
sų nebeniekina, kaip pir-

I

Lėlės iš "Lietuviškų vestuvių", kurios prieš karą buvo pagamintos Lietuvoje ir išstatytos New Yor
ke vykusioje pasaulinėje parodoje. Dabar jos yra saugomos Lietuvos pasiuntinybėje VVashingtone. 

Vyt. Maželio nuotrauka

THE LITHUANIAN
NEVVSPAPER

miau, bet ieško mūsų 
palankumo, meilinasi 
m ims, stengiasi mus su
vilioti, nes mes sudaro
me jėgą, su kuria skai
tosi pasaulio opinija.

Ir ta jėga nemažėja, 
bet auga.

"Prieš dvidešimt pen- 
keris metus turėjome 
sielvarte atsisveikinti 
su tėvyne. Tačiau šiau
rės pusėj spindinti 
žvaigždė nėra vien mūsų 
ilgesio ašara: jinai drau
ge ir vilties žvaigždė. 
Tikėkim laisvė® rytme
čiui, o kūrybinis žodis ir 
daina mus dvasioj sustip
rins ir dar glaudžiau su
artins", sako Chicagos 
Lietuvių Operos vadovy
bė ir tuo mes visi tiki
me. (d)

AŠ DIDŽIUOJUOS
ESĄS LIETUVIS

Visi matome nutautė
jimo pavojų, esame apim
ti išnykimo baimės. 
Daug daroma. Susirūpi
nimas didelis. Pristeig
ta lituanistinių mokyk
lų.

Manau, kad pagrindi
nė klaida, permažai susi
rūpinta tautinės savi
garbos skiepijimu mo
kyklose. Reiktų išplėsti 
specialų kursą, dedant į 
jaunuolio širdį ir sielą 
tuos perlus, kurie žibė
tų jam einant vienam gy
venimo keliu ir nušvies
tų kaipo lietuvio takus. 
Kai jis bus tautiniai susi
pratęs, pilnas savigar
bos kaipo lietuvis ir kai 
lietuviškas suverenu-

DARNOS SIEKIANT MEČYS VALIUKĖNAS

Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės Centro 
Valdyba savo š.m. sau
sio 26 d. aplinkraščiu 
(apygardų ir apylinkių 
valdyboms), drauge 
skelbtu ir spaudoje, o 
taip pat ir jį ligšiol ly
dinčiais naujais pareiš
kimais ir bendrai nau
jomis pastangomis, įžen- 
gė į naują tarpsnį, norė
dama į savo uždavinių ba
rą įsijungti be jau turi
mo lietuvių kultūrinio, 
švietimo baro ir politi
nį informacinį, o taip pat 
ekonominį veikimą. Mi
nimame aplinkraštyje 
teigiama: "Bandymai lie
tuvybės darbus ir užsi
mojimus skirstyti į "po
litinius" ir "kultūrinius" 
terodo tik įžvalgos sto
ką ir mažina teisingą 
aukščiausiojo mūsų tiks
lo supratimą... Aną kar
tą aš dalinausi savo min
timis apie JAV Lietuvių 

mas bus apėmęs jį ir per- 
sunkęs iki dvasinių gel
mių, tuomet jis žinos 
kas jis yra ir kuo turi 
būti, tuomet nutautėji
mo vėjai išsisklaidys.

Ta proga noriu pami
nėti vieną įvykį kuris įs
trigo atmintyje:

Neseniai Toronto laik
raštis Globė and Mail 
paskelbė vieno anglo 
laišką, kuriame jis di
džiuojasi ir džiaugiasi, 
kad esąs gimęs anglu. To
liau duoda keletą argu
mentų, bent man atrodė 
labai skystų ir neįtiki
nančių. Bet paliksiu jį 
laimingu, nes tokiu no
ri būti.

Aš irgi turiu teisępa- 
reikšti džiaugsmą ir pa
sididžiavimą, kad gi
miau lietuvių tautoje, ka
dangi mano protėviai 
buvo aukštos moralės, 
dori, sąžiningi ir gar
bingi žmonės nes: jie ne- 
užsiiminėjo vergų pre
kyba, nekurstė karų,kad 
kitų tautų krauju pralob

tų, nevedė apgaulės ir 
melo politikos, neužsiė
mė intrigomis ir provo
kacijomis, neprekiavo 
svetimomis teritorijo
mis ir žemėmis, neiš- 
davinėjo mažesnių tautų 
rusiškam terorui.

Mano protėviai nežino, 
jo kas yra niekšybė ir ap* 
gaulė. Aš didžiuojuos 
esąs lietuviu nes gimiau 
garbingoj tautoj.

Bendruomenės kūrimosi 
ir ligšiolinį veiklos me
tą, ir linksniavau konfe
rencijų pasisakymus, pa- 
siskirstant Amerikos lie- 
tuvijos darbus į politinę 
sritį (ALT), kultūrinę, 
lietuvybės išlaikymo 
(Lietuvių Bendruome
nė) ir lietuvių šalpos 
(BALFas).

Man drovu šia proga 
linksniuoti tas taurių lie
tuvių pavardes, kurie 
anuo metu po ilgų studi
jų ir aiškinimosi džen
telmeniškai sutarė tri
mis sritimis vykdyti 
Amerikos lietuvio sie
kius ir uždavinius. Še 
tau, vaikeliai: Prel. M. 
Krupavičius, Ministeris 
P. Zadeikis, V. Sidzi
kauskas, A. Olis, P. Gri
gaitis, J. J. Bachunas, 
prel. J. Balkūnas, M. Vai- 
dyla, prel. Albavičius ir 
daug kitų, kokias neįžval
gias organizacines for
mas mums sukūrėte? 
"Mūsų galvojime negali 
būti atskirų "kambarių" 
Lietuvos laisvinimo ir 
lietuvybės išlaikymo sie
kimams, nes dviejų ats
kirų tikslų buvimas iš 
tikrųjų reikštų, jog nė
ra vieno aukščiausiojo 
tikslo" — aiškina dabar 
tinė JAV LB centro val
dyba. "Lietuvių Bendruo
menė pagal savo pobūdį 
natūraliai įpareigota 
veikti abiem kryptim... 
Šiam didžiajam uždavi
niui reikia visų išeivijos 
lietuvių jėgų ir visų su
dedamų lėšų..." toliau 
aiškinama aplinkrašty
je. Ir pastraipos pa
baiga: "Kviečiame vasa
ryje Bendruomenę remti 
ne mažiau, kaip kad kito
mis progomis remiamas 
tiesiogiškiau lietuvybės 
išlaikymui' bei ugdymui 
skirtas darbas".

LB Centro valdybos 
spaudos konferencijoje 
(kovo 23 d.)koresponden
tai buvo supažindinami 
su bendruomenės veikla. 
Kiekvienam į rankas 
buvo duota "darbų san
trauka". Bet joje greta 
darbų, įrikiuoti ir dau
gelio būsimų darbų pla
nai, o taip pat eilė punk
tų, kurie tik reprezenta
cija, o ne veikla tiktų 
vadinti. Tačiau neabejoti 
nai daug darbo ir pas
tangų rodo valdyba bei 
paskiri jos nariai. Bet 
tai atskira tema. Šiapro. 
ga, norėdama® pasilikti 
mūsų bendrinių organi
zacijų santykiavimo te
moje, aš drįstu ir įpa- 
Čią konferenciją žvilg
terti iš šio punkto. Vald. 
pirmininkas B. Nainys 
konferencijoje net ke
liais atvejais kalbėjo, 
esą mes pripažįstame 
ALTą ir VLIKą. Tačiau 
konf. vadovas ir vald. 
narys A. Šantara® taip 
pat nekartą pareiškė, 
kad jokio primato tarp 
veiksnių (atseit, tarp 
VLIK, ALT ir LB) ne
esą... Šitokiu* pareiški
mus galima aiškinti įvai
riai, bet jau pats akcen
tas jų, veda į tai, kad 
tuo viskuo sukama į nau- 
ją santykiavimą mūsų vi
suomenėje. Konferenci
jos fotografas A, Gul- 
binskas pareiškė, kad iš 
pasidalinimo darbo sri
timis nieko gero esą ne
galima laukti, nes esą 
Hitleris Vokietijoje, Mu
solinį Italijoje, Smetona 
Lietuvoje eeą buvę atsky
rę kultūrą nuo politikos 
ir kas iš to išėję... Nei 

vienas LB centro valdy
bos narių šį A. Gulbins- 
ko pavyzdį, kaip neatitin
kantį faktams, nerado 
reikalo atmesti. Mat juo 
siekta, paremti vald. ap
linkraštis, kur kalba
ma "... tautinė sąmonė 
pripažįsta tik vieną jung
tį, tik vieną visų darbų 
akstiną, tik vieną aukš
čiausiąjį visų darbų aks
tiną, išreikštą dviem var
dais — viena TAUTA ir 
VALSTYBE"... Šias ei
lutes rašančio paklausi
mas, ar JAV LB saisto, 
jos steigimosi metu susi
tarimas su ALT dėl dar
bo sričių pasidalinimo, 
liko neatsakytas...

Po konferencijos, jau 
koridoriuje kalbantis 
keletai asmenų, teko gir
dėti vieno bendr. centro 
vald. nario pasakymas, 
esą valdybos pareiški
mas, kad kiekvienas lie
tuvis aukotojas turėtų 
laisvę pasirinkti kam jis 
skiria auką "humaniš
kas ir logiškas". Taip 
ir yra, bet ligšiolinė va
sario 16 minėjimų proga 
telkiamų aukų praktika 
buvo kitokia. Ir ji išau
gusi iš lietuvių visuome
nės ir su jąja, ypač se
nosios ateivijos dalimi, 
labai suaugusi. Ją pa
keisti — visų veiksnių — 
o ne kurio vieno teisė ir 
galimybė. Reformos 
klausimą reikėjo pagrįs
ti ir plačiąją visuome
nę įtikinti, kad pakeiti
mas yra reikalingas ir 
naudingas bendrajam lie
tuviškam reikalui. Tuš
čias yra pasiteisinimas 
bendr. pirmininko, esą 
"lėšų telkimo planą CenL 
ro valdyba buvo pasiū
liusi ir ALTai ir VLIKui, 
tačiau tos abi institu
cijos Centro Valdybos 
siūlymų nepriėmė. Kiek
vienam iš to bendraraš- 
čio turėtų būti aišku, 
kad prieš pradėdama 
šiuo reikalu ką nors da
ryti, Centro Valdyba ne
įšoko viena, kaip jūs sa
kote, bet bendros kalbos 
ieškojo su abiem partne
riais, gaila nesėkmin
gai..." (citata iš laiško). 
Aiškumo dėlei, aš drįs
tu grįžti į praeitį. Savo 
laiku, kada, galima tar
ti, viea dabartinė mūsų 
bendruomenė skurdo Vo
kietijos stovyklose, JAV 
kongrese atsirado įsta
tymo projektas, kuriuo

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED

MILL OPERATORS 
BORING MILL OPERATORS 
RADIAL DRILL OPERATORS 

LATHE OPERATORS 
lst & 2nd Shifts

Steady work. Long program. Full fringe benefits. Overtime 
an top rates. z

SIMPLEX CORP.
7621 INTERVALE DETROIT, MICHIGAN 48238 

(3«-36)

OPPORTUNITY 
UNLIMITED!

OVER 40 YEARS OF 
Continued grovvth has 
created permanent full 
time positions. Excellent 
insurance benefits. All 
fringe benefits including 
company paid pensions.

ROLOCK
• INCORPORATED •
An Equa Opportunity Employer

būtų leidžiama tam tik
rą skaičių ir tam tikro
mis normomis DP įva
žiuoti pastoviam gyveni
mui į šį kraštą. Ir pri
siminkime kiek laiko tru
ko, kiek organizacijų 
(tarp jų ir ALT ir BALF) 
ir pavienių asmenų buvo 
kviečiami ar patys ver
žėsi įvairiomis kongre
so komisijoms liūdyti 
įstatymo projektą re
miant... Ar nepriderė
jo ir šiuo kalbamu lietu
viškuoju klausimu LB 
centro valdybai pažvelg- 
ti plačiau ir leisti ra
miai jį visuomenei, spau
dai padiskutuoti, pasiaiš
kinti ir tik vėliau vi
siems veiksniams tarti 
reikiamą išlaikytą žo
dį? Galima įrodinėti ir 
teikti, kad bendruome
nė? valdyba šiais savo 
ėjimais nieko naujo ne
siekia, "nieko negriau
na, nieko nenaikina, nie
ko neterlioja spaudo
je..." bet pikti vald. na
rių veidai su jais tais 
klausimais kalbantis, 
sako ką kitą. Taip pat 
sunkiai galima atsikra
tyti įspūdžio, skaitant 
bendr. aplinkraščius, 
kad centro valdyba ribo
jasi, tik vadinamu "aukų 
rinkimo technikos" klau
simu. Ir šiame straips
nyje pateikto? citatos, 
skaitytoją veda toliau, ne
gu aukų rinkimo techni
ka... O tokiomis dides
nėms reformoms iš es
mės tarti yra ne JAV 
Lietuvių^ Bendruomenės 
Patersono apygardos,ar 
juo labiau Kanados Lie
tuvių Bendruomenės kaž
kurios apygardos teisė, 
ir ne Centro Valdybos, o 
įstatai tam numato aiš
kiai: "Bendradarbiavi
mo būdus ir formas su 
lietuvių organizacijomis 
taria LB Taryba".

Šia* kelias pastabas 
baigiant, reiškiu pakar
totiną viltį, kad ši bend
ruomenės maišatis bus 
išgyvendinta gražiausiu 
būdu ir kad "sugyveni
mas geras, draugiškas 
ir nuoširdus" esantis 
centro valdyboje, viešpa
taus visoje lietuvių bend
ruomenėje, imant visas 
kartas ir visus atspal
vius, ir kad nelemtai pra
dėtasis, noriu manyti, 
nesąmoningas skaldymo 
mostas, kurį minėto j 
spaudos korespondenci
joje kalbėdamas esu pa
vadinęs bludijimu, bus 
sustabdytas.

IMMEDIATE 
OPENINGS ...

— DAY.SHIFT —
• HELPERS MĖSH DEPT.
• FABRICATING MACHINE 

OPERATORS
(MUŠT BE ABLE TO READ A 
RULER)

• WELDERS-ARC AND HELI
• FLAME CUTTING OPERATOR

— N1GHT SHIFT —
• 2-ARC-WELDERS

PHONE (203) 367-8611 
1350 KINGS HIGHWAY EAST 

FAIRFIELD, CONN.
HEAT TREAT1NG, PROCESS, 

ATMOSPHF.RE GENERAT1NG and 
CONTROL EQU1PMENT. (30-32)
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KO VERTAS VYRAS BE MOTERS?
Vokiečių primesta mo

terims, viso pasaulio 
vyrams tyliai pritariant, 
trijų K sistema (Kinder, 
Kueche, Kirche), seniai 
jau užmirštas reikalas. 
Užmirštas ir palaidotas. 
Trijų K šūkio visgi nepa
kako užliūliuoti tada pil
nai emancipavusias mo
teris. Pajutę, kad iš to 
nieko neišeis, vyrai to 
šaunaus šūkio kūrėjai, 
sugrūsti moters atgal į 
3K orbitą, nesiryžo.

Bet, kaip mes gerai 
žinome, 
vienodai, 
ku ir 
laipsnyje 

ne visi vyrai 
tuo pačiu lai- 
tame pačiame 

prisipažįsta 
pralaimėję. Imkim kad
ir mūsų lietuvius vyrus 
ir likim prie jų. Čia tu
riu galvoj vyrus lietu
vius tremtyje. Dėl kažin 
kokios priežasties, tik
riausiai dėl tų 3K dide
lio patrauklumo, o gal bi
jodami, kad visiems val
džios neužteks, ar tie
siog iš seno įpročio, pri
siminę kažkada Lietuvoj 
labai madingą, bet ne
mažiau klastingą posakį: 
vyras — galva, moteris 
— kaklas, vyrai savo po
zicijų moterims nei per 
inčą neužleido. Kur kur, 
čia tai jie pilnai sutarė. 
Jūs, girdi, kaklai, ar to 
jums negana. Neįgudu- 
sios jų taktikos meto
duose, nė neapsižiūrė- 
jom, kad ant tos ketvir
tos, šį kartą jau lietu
viškos K, sėdi agresyvi, 
valdžios, garbės ir rie» 
fonų ištroškusi vyro gal
va.

Nežinau, kaip dabar
tinėj Lietuvoj moterys 
kaklai su vyrais galvo
mis gyvenimu dalinasi. 
Tai pagaliau jų reika
las. Pas mus gi išeivi
joje, vyrams visgi pavy
ko moteris suvaryti į na
mų ruošos darbus su iš
imtimi lygiateisiai už
dirbti kasdieninės duo
nos kąsnį, o kad jos ne
nuobodžiautų, pavyko 
jiems sudaryti sąlygas 
moterų beribiam triū
sui už šeimos ribų...

Rezultatas: mokslu ir 
kitomis vertybėmis pasi
puošusios moterys liko 
dirbti darželiuose ir mo
kyklose, šalpoj ir labda
rybėj, jos vis dar lanko 
ir ramina ligonius, ren

ka aukas, minėjimų bei 
jubiliejų virtuviniuose 
komitetuose darbuojasi, 
tautinių šokių moko, pa
galbinius vienetus kuria, 
balius, madų parodas 
ruošia ir t.t. Vadinasi, 
joms leista puošti savo 
kaklus intensyvaus juodo 
darbo perlais, nuo ko ga
lų gale juo gražiau atro
do ant tų kaklų tupinčios 
vyrų galvutės.

O kur vyrai? Vyrai 
Vlike, vyrai Alfoje, vy
rai Laisvės komitete, vy- tų, labai šviesaus vokie- 
rai Lietuvių Bendruome* 
nės vyriausiuose orga
nuose, vyrai fonduose, 
vyrai laikraščių redak
toriai, mokyklų vedėjai, 
organizacijų vadovai, vy
rai už santykius, vyrai 
prieš santykius, vyrai 
pinigais nepasidalina. 
Vyrai!

Taip įvykiams rie
dant praėjo visi vyriš
kieji metai ir išaušo Šei
mos ir lituanistinio švie
timo metų rytas. Per ka
žin kokį stebūklą, 1969 
metams vardą renkant, 
vyrų neapsižiūrėta. Ta
me varde pagrindiniu ele
mentu, gerai įsižiūrėję 
pamatysim, atsidūrė mo
teris. Ne moteris kak
las, ant kurio tūno vyro 
galva, bet moteris gal
va kaip galva. Šitą neap
sižiūrėjimą ar nevertė
tų išnaudoti savo lygiatei
siškumui įrodyti. Vliko, 
Alfos ar ko panašaus vie
nu smūgiu nepaimsim, 
nes ten vyrai apsitvėrė 
taip lengvai nenuverčia- 
ma mandatų tvora. Tai 
reikia atidėti ateičiai. Su- 
aiinteresuokim pradžioj 
trečiuoju veiksniu — Lie - 
tuvių Bendruomene, ku
rią sudaro abiejų lyčių at
stovai, gal net silpnoji ly
tis viršyja. Rinkimai į 
apylinkių valdybas arti
nasi (kai kur, deja, tai 
jau įvyko). Ar nenusibo
do mums vyrų rietenos 
dėl kompetencijų orga
nizacijoj, kuri lygiatei
siai yra juk ir mūsų — 
moterų? Išvada pati per
šasi. Lai būna Šeimos ir 
lituanistinio švietimo 
metuose apylinkių pirmi
ninkai — moterys. Ar 
galime mes to atsiekti? 
Be abejo, tik suglauski
me gretas. O jeigu pa
aiškėtų, kad per vėlai,

kad Bendruomenėje bent 
šiuo metu šaukštai po
piet, nepulkim neviltin, 
o tykokim kantriai ir 
akylai kitų progų. Jų 
tikrai bus ir ne tik tre
čiame, bet ir abiejuose 
pirmuosiuose veiksniuo
se veiksmingom tapti. 
Tik ne dėl valdžios ir 
garbės, o dėl noro se
seriškai kolaboruoti su 
vyrais reikaluose, kurie 
ir jiems ir mums vie
nodai brangūs.

Vokišku šūkiu kadai
se užžavėti vyrai, lai 
turi progos įsitikinti ki= 

čio vyro, Kari Bartho žo
džių teisingumu: "Wap 
ist schon ein Mann ohne 
Frau"
ras

("Ko vertas gi vy- 
be moters").

B. Drungienė

pasidairius X

FRONTO BIČIULIAI
SMERKIA BRONIO 
NAINIO VEIKSMUS

šių metų kovo mėn. 29 
d. į Lithuanian Radio Fo- 
rum Chicagoje buvo pa
kviestas kalbėti žinomas 
mūsų visuomenininkas, 
aktyvus LB Tarybos na
rys ir Chicagos apygar
dos Fronto bičiulių pir
mininkas dr. K. Bobelis, 
rašo Naujienos balan
džio 12 d. numeryje. Jo 
pasirinkta tema labai 
svarbi ir įdomi šių dienų 
lietuviams: "Liberaliz
mo ir komunizmo trukdy
mai lietuvių laisvinimo 
darbui".

Dr. K. Bobelis gerai ir 
išsamiai paruoštoje stu
dijoje palietė šių dienų 
įvykius tiek mūsų lie
tuviškame, tiek šio kr aš- 
to gyvenime. "Komunis
tai nori paveikti mus per 
mūsų jąunimą. Jie lau
kia, kol užaugs nauja ge
neracija, stipriai paveik
ta liberalizmo dvasios, 
kad toje įtakoje esą jau
nieji, patys gal to nejaus
dami, kenktų bendrie
siems lietuvių reika
lams ir, kad tuo keliu 
einant toliau, būtų suskal
dytos mūsų laisvinimo 
darbo organizacijos". 
Kalbėtojas kaip tik ir at?

Beverly Shores, Ind. vasario 23 d. susiorganizavusio Balfo 18 sk. valdyba ir revizijos komisija. Pir
moj eilėj iš kairės: D vicepirm. Ona Kavaliūnienė, pirm. Ona Pulkauninkienė, vicepirm. Zigmas Jony
nas, sekr. Teresė Mildažienė. Antroj eilėj: Antanas Brašis, ižd. Jonas Eigelis, Danguolė Bartkuvienė 
ir Leonas Nekus. Steigiamasis susirinkimas jvyko ALT c.v. pirm. inž. Eug. Bartkaus rezidencijoje. Po 
pasitarimo šeimininkai dalyvius pavaišino kavute. K. Bružo nuotrauka

kreipė dėmesį į komu
nistų įtaką studentų gyve
nime ir iš to kylančių 
problemų. Prelegentas 
palietė ir bendradar
biavimo klausimą, kuris 
mus skaldo ir labai silp
nina mūsų veiksnių kovą 
dėl Lietuvos laisvės. Dr.
K. Bobelis tvirtai pasi
sakė už glaudų veiksnių 
bendradarbiavimą ir 
griežtai pasmerkė bet 
kokį bendradarbiavimą 
su okupantu ar jo pakali
kais. Bet pasisakė už 
bendravimą su broliais 
lietuviais pavergtoje Lie
tuvoje.

Po paskaitos klausyto
jai iškėlė eilę įdomių 
mums labai svarbių klau
simų. Pirmas klausi
mas, iškeltas dr. K. Bo
beliui buvo toks: ką gal
voja Fronto bičiulių va
dovybė dėl LB Centro 
valdybos pirmininko B. 
Nainio padarytų pareiš
kimų ir atspausdinto 
"Drauge" bendraraš- 
čio?

Kaip žinome, tas B. 
Nainio aplinkraštis su
kėlė daug triukšmo ir 
pakenkė geram LB var
dui. Ar Fronto bičiuliai 
pritaria tokiam LB Cent
ro valdybos skaldymo 
darbui. Kaip žinome, B. 
Nainys ir dalis Centro 
valdybos narių yra fron
tininkai.

Čia dr. K. Bobelis aiš
kiai ir nedvejodamas vie
šai pareiškė, kadnei jis, 
nei Fronto bičiulių Chi
cagos apygarda tokiam 
veiksmui nepritaria. 
Prelegento nuomone, tai 
tik pavienis išsišoki
mas. Kaip jau visiems 
žinoma, visa eilė orga
nizacijų yra priėmę re
zoliucijas, kurios buvo 
paskelbtos mūsų spau
doje. Jose pasmerkia
mas toks LB Centro val
dybos darbas. Net kelia
mas Centro valdybai pa
sitikėjimo klausimas.

Toliau tas pat paklau- 
sėjas dar paklausė, o 
kaip į tai žiūri Fronto 
Bičiulių Centro valdy
ba. Ir čia dr. K. Bobe
lis vėl pakartojo, kad ir 
Frontininkų Centro val

-s

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.
... .......................'M v......... v

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

dyba tokiam B. Nainio 
žygiui nepritaria. Ir dar 
paaiškino, kad dr. K. 
Bobelis pats tuo reika
lu kalbėjosi su Fronto 
Bičiulių Centro valdy
bos pirmininku Cleve
lande, ir pirmininkas net 
įgaliojo dr. K. Bobelįvie- 
šai tokį pareiškimą pa
daryti. Vadinasi, visa 
Fronto Bičiulių vadovy
bė B. Nainiui nepritaria.

Iš to pasikalbėjimo 
aiškiai matosi, kad fron
tininkų vadovybė pozity
viai žiūri į mūsų veiks
nių darbą, jįremia. Fron
tininkai nepritaria B. 
Nainio užimtai linijai, da
rančiai žalingus pareiš
kimus mūsų lietuviškai 
veiklai ir gražiam dar
bui.

J. GLIAUDĄ

PIRMĄJĄ PREMIJĄ LAIMĖJUSI DIRVOS KONKURSE 
NOVELĖ

(3)
įima stovėjo jį visad žavinčioje pozoje, lyg 

staiga sustirus greitame judesy. Ji tylėjo.
— Noriu prašyti tave, Urna, noriu labai prašy

ti tave, įima, sutikti būti mano žmona.
įima žiūrėjo į jį nustebusiomis akimis. Vis 

tebetylėjo.
Kasputis juto, kad visa tai, ką jis pasakė, yra be

viltiškai blanku. Žodžiai neturėjo tos jėgos, kuri bu
vo juose, kada jis varstė juos savo vaizduotėje. Žo
džiai išseko ištarime griozdiška forma.

Staiga, lyg tas monologas būtų pribloškęs jį ir 
būtų viskas prarasta neviltyje, Kasputis pa juto nepa
kenčiamą, lyg fizišką, sopulį, praradimo aistrą. Ir 
kaip tik apmaudas palietė jo psichiką, jis pajuto, kad 
prisipažinimo žodžiai buvo tokie, kokius jis ilgai 
nokdė savy.

— Visur tave regiu, — kankinosi jis toliau, 
vis dar būdamas atokiau nuo jos. — Su šalta bai
me baidausi sekundės, kada tu nueisi — kada ta
vęs nebematysiu. Tavęs nematymas, įima, — di
džiausia mano nelaimė. Žinai, smegenys pilni sa
votiškų bacilų. Tai, gal būt, manija. Bet kokia tai 
saldi manija. Tas įsimylėjimas. Ta meilė, nokina
ma, atsieta nuo dienos rutinos. Tikėk, aš negaliu 
gyventi be tavęs. Aš noriu būti tik su tavimi. Juk 

tu, Tlma, gal būt, nepyksti, kad aš tai sakau. Aš my
liu tave.

Ilmos veidas nekito: vis tebebuvo sukauptai 
rimtas, o daktarui atrodė, kad po tų jo žodžių ji 
turėtų šilčiau žiūrėti į jį. Aiškų, kiekvieno vyro 
veidas prisipažinimo metu kvailų kvailiausias. Taip 
sako visi. Bet Urnai jo išgyvenimų gelmės, atpasa
kotos trapiu, trūkstančių balsu, gal būt, buvo neįdo
mios, nuobodžios? Gal jai buvo koktu tai klausyti?

— Gal būt, aš elgiuosi negražiai, įima, — su
abejojo daktaras, prisipažinimo srautui staiga iš
sekus jo gerklėje. Gal būt, tai tau nemalonu?

— Ne, ne! — Ji visa suvirpėjo ir atrodė lyg 
atgijusi statula. — Tai gražu. Kaip muzika, gra
žu. Negali būti nemalonu, kada kalba apie meilę. 
Meilė tai kažkas virš gyvenimo. Tai auka, tai ak
las pasitikėjimas.

įima paėjėjo ir sustojo prieš pat jį. Pakėlus vei
dą, žiūrėjo į jį. Kaspučiui atrodė, kad ta priartėji
mo sekundė buvo begaliniai ilga. Su bailia viltimi 
jis laukė atsakymo.

— Aš turiu galvosūkį, pradėjo įima. Atėjau čia, 
į tavo kambarį, maldauti tave, kad išspręstum tą 
galvosūkį.

Kasputis nesuprato:
— Galvosūkį?
— Šiurpų, siaubingą galvosūkį, jeigu taip gali

ma pavadinti — problemą?
— Šiurpią problemą? įima, spręskime. Tai, 

gal būt, lengvai pataisoma istorija. Aptarkime tai 
abu, įima.

— Aš bijau kreiptis, nors turiu kreiptis. Se
kundės suskaitytos. Kokios bus tavo akys, tavo at
sakas?

— Urna, — jis suvapėjo, — kas tai per prob

lema? Politinė?
— Esu pilna baimės.
Tas pakilus rūpestis jos veide teikė jai eterinį, 

rafinuotą grožį. Jos mėlynose akyse daktaras suga
vo pasakos laumių žvilgsnį.

— Keistuole įima! Tarnyba?
— Pacientas.
•— Pacientas?
— Taip.
— Pacientas — ir tiek rūpesčio?
— Bet tai absoliučiai tarp mudviejų?
— Ir tu gali dar klausti ?
— Bet tai beprotiško pasitikėjimo ženkle. Juk 

tai meilės įrodymas!
— Urna, aš kaip tu.
— Aš turiu savo pacientą. Savo ... brolį. Taip, 

savo brolį. Jis turi būti operuotas skubiai, tuč tuo
jau.

— Ir tai šiurpus tavo galvosūkis?
— Taip. Jis... persišovė pilvą. Ir...
— Ir?
— Ir tą kulką reikia išimti. Jis menkėja kas 

minutę. Jis nyksta ir silpsta.
— Vilk jį čionai, Urna. Tuoj pat. Kur jis, tas 

galgonas, kad tiek rūpesčio tau pridarė?
— Jis... be adreso. Supranti?
Kasputis valandėlę žiūrėjo į vis besiplečian

čius Ilmos vyzdžius. Viktulės užuomina apie kul
kosvydžius nakties metu, lyg salvė, nuskrodė jo 
mintį. Jis tarė dusliai:

— Suprantu.
Ir žiūrėjo į ją su savižudžio apmaudu.
— Imu suprasti, įima, — pridūrė.

(Bus daugiau)
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Už dainų, raštą ir žodį, 

dėkinga lietuvių tauta
Ramus, saulėtas, bet 

šaltas Verbų sekmadie
nio rytas Chicagoje. Di
džiulėse šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, kur ri- 
kiuojasi tūkstančiai di
desnių ar mažesnių pa
minklų ir dešimtys tūks
tančių kapų, erdvu, be 
galo ramu ir šalta. Šito
je ramybėje kažkur ma
tosi vienišas automobi
lis. Senoje kapinių daly
je į aukštį iššoka stam
bus paminklas, su grani
to viršuje iškaltu kryžiu
mi, o apačioje žodžiais: 
"Už dainą, raštą ir žodį 
dėkinga lietuvių tauta". 
Tai paminklas neuž
mirštamos atminties 
kompozitoriui ir lietu
vybės gaivintojui šiame 
krašte Antanui Vanagai
čiui, mirusiam prieš 20 
metų ir amžinai besiil
sinčiam po šiuo pamink
lu.

Saulėtą Verbų sekma
dienio rytą priekompozi-

toriaus kapo tyliai atei
na astuonių žmonių dele 
gacija su vainiku ir gė-

Adv. A. Lapinskas, Margučio 
talkininkas ir velionio A. Va
nagaičio artimas bičiulis, kalba 
minėjime.

A. Gulbinsko nuotrauka

BRANGŪS BROLIAI IR SESĖS,

lėmis rankose. Tai da
bartinio "Margučio" šta
bas ir keli kompozito
riaus gerbėjai iš naujo
sios ateivijos tarpo. Jie 
padeda ant kapo "Margiu, 
čio" vainiką ir vetera
no kompozitoriaus J. Ži
levičiaus gėles. Amži
nam atminimui to žmo
gaus, kuris įrėžė gilią 
vagą Amerikos lietuvių 
gyvenime.

Iš vienišo, kapinėse 
stovėjusio automobilio 
išlipęs ateina nepažįsta
mas žmogus. Su giliu liū
desiu jis eina tiesiai prie 
A. Vanagaičio kapo. Ak, 
kiek mes dar mažai ži
nome apie praėjusią A. 
Vanagaičio epochą. Tai 
Kazys Šimkus, nuo 1929 
m. buvęs "Margučio" 
kanklininkas ir artimas 
A. Vanagaičio draugas. 
Sužinojęs apie Vanagai
čio mirties 20 metų su
kaktį, jis atvyko nusi
lenkti prie kompozito
riaus kapo kaip anos — 
A. Vanagaičio — epo
chos dalyvis ir liudinin
kas.

Aidučių ansamblis ir sol. Algirdas Brazis išpildę meninę programą A. Vanagaičio minėjime. 
A. Gulbinsko nuotrauka
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amerikos lietuvių veik
lą.

LAISVO PASAULIO LIETUVIAI!
Tauta už tėvynės ilgesnį laiką gali išsilaikyti tik 

labai ypatingomis sąlygomis, kaip turime gyvą pa
vyzdį žydų tautoje. Tokios sąlygos tačiau negali bū
ti naujai sukurtos, jeigu jų nėra iš gilios senovės. 
Svetur nesunykti stipriausia pagalba yra gyvas ry
šy® su gyva tauta tėvynėje. Remdami tautą tėvynė
je kiekvienu tos srities veiksmu išgyvename savy
je savo tautos ir tėvynės meilę ir taip stipriname 
svetur esančių lietuvių sąmoningumą.

Kaip spaudos draudimo laikais lietuviška kny
ga iš svetur patekusi į Lietuvą buvo didesnės ver
tės dovana, negu medžiaginė pagalba, taip ir dabar 
religijos persekiojimo ir dorovės griovimo laikais 
religinė ir moralinė pagalba yra daug svarbesnė už 
medžiaginę pagalbą.

Šiais metais sukanka 10 metų, kai per Lietu
vių Katalikų Religinės Šalpos organizaciją (Lithu
anian Catholic Religious Aid) laisvo pasaulio lietu
viai stengiamės gelbėti Lietuvoje ir kitur rusų 
vergijoje esančių lietuvių religiją ir krikščionišką 
moralę: tą visokios tvirtybės, ištvermės ir vilties 
pagrindą. Padaryta daug gero. Trumpu žodžiu neį
manoma tai atpasakoti. Stengiamės daryti, kąpajė- 
giame.

Bėga laikas, keičiasi žmonės -- ne tik paverg
tieji, o ir pavergėjai. Šiem® besikeičiant keičiasi 
daug ir gyvenimo sąlygos. Gal visai netrukus daug 
kas pasikeis ir Lietuvoje. Mes turime būti geraipa^ 
siruošę kiekvienos atmainos valandą nedelsdami pa
dėti mūsų tautos religiniams, doriniams ir bendrai 
dvasiniams reikalams. Šiai® tikslais, daug svar
besniais už kasdieninę duoną ar rūbą, mes šaukia
me visus lietuvius talkon. Jeigu turėtume daugiau 
lėšų, ir dabar galėtume daugiau padaryti. O mums 
turi rūpėti ir ateitis. Turime kelių asmenų paliki
mus ateičiai, bet ir tų reikia daugiau, kad galėtu
me efektyviai atsiliepti atėjus palankiai valandai. 
Derėtų kiekvienam lietuviui skirti dalį savo turto 
dabartiniams ar ateities Lietuvos religiniams rei
kalams. Testamente užrašytų palikimų bažnyčioms 
Lietuvoje jau ne vienas nuėjo į rusų bolševikų ran
kas. Mes įspėjame ir raginame tokius palikimus 
atiduoti Lietuvių Katalikų Religinės Šaipo® globai. 
Žmonija parodo savo kilnumą remdama misijas, 
skurdo slegiamus ar nelaimės ištiktus žmones. 
Pavergėjas laiko mūsų tautą ne tik medžiaginiame 
skurde, o griauna tautos gyvybingumo pagrindus — 
tikėjimą ir dorą. Gelbėkime savo tautą kaip išma
nome ir visada atsiminkime, kad organizuotu darbu 
galima padaryti daug ką, ko negalime padaryti pa
vieniai.

Minint Lietuvių Katalikų Religinės Šaipo® veik
los dešimtmetį laikau sau malonia pareiga padėko
ti visiem® laisvame pasaulyje lietuviams kunigams 
už jų asmeninę pagalbą ir rinkliavas parapijose, vi
siems ir kiekvienam lietuviui už auką ar darbą skir
tą L.K. Religinės Šaipo* veiklai. Kiek iki šiol padė
ta tautai Lietuvoje, tai jūsų kiekvieno ir visų kartu 
nuopelnas.

Dievo, artimo ir savos tautos meilė ir toliau 
tejungia vis platesnes lietuvių mases aplink L.KO 
Religinę Šalpą (Lithuanian Catholic Religiuo® Aid) 
bendrai misijai — gelbėti pavergtos mūsų tautos 
dvasinės tvirtybės pagrindus.

***
11 vai. jėzuitų koplyčio

je laikomos mišios už a. 
a. A. Vanagaičio sielą. 
Bendrai sekmadieniais 
koplyčia būna pilna lietu< 
vių inteligenijos ir jau
nimo. Bet į šios dienos 
mišias sunku įsigrūsti. 
Koplyčia perpildyta ir 
durys tiesiog mūryte už
mūrytos. Šalia nuolati
nių mišių klausytojų, pri ♦ 
sidėjęs ir nemažas bū
rys A. Vanagaičio gerbė
jų-

Mišias atnašavo ir pa
mokslą pasakė Tėvas 
Bruno Markaitis, SJ. Gy
vai ir įdomiai jėzuitas - 
kompozitorius šiandien 
savo paipoksle atkūrė ir 
a.a. Antano Vanagaičio 
portretą ir anuometinę

***
Į akademiją Jaunimo 

centro didžiojoje salėje 
susirinko per 400 žmo
nių. Apie 50% susirinku
siųjų ankstyvesnės išei
vijos atstovai ar jų vai
kai — gyvi A. Vanagai
čio epochos liudininkai. 
Taiklus dabartinio "Mar. 
gučio" vedėjo Petro Pet- 
ručio atidaromasis žo
dis ir štai scenoje du 
žmonės, kurie prisime
na Vanagaitį, kurie su 
juo kartu dirbo. Adv. An
tanas Lapinskas, buv. ar. 
timas Vanagaičio drau
gas, atveria eibę gyvų 
prisiminimų ir jų eigo
je vėl sušvinta mirusio 
kompozitoriaus, akto
riaus ir lietuvybės gai
vintojo gyvas portretas. 
Antrasis kalbėtojas ra
šyt. Vyt. Alantas, su Va
nagaičiu susipažinęs Lie
tuvos nepriklausomybės 
laikais lankydamasis 
Amerikoje ir vėliau po 
jo mirties parašęs išsa
mią ir labai dokumentuo 
tą A. Vanagaičio biogra
fiją, kurią išleido J. Ba
čiūnas, 
apie
"Margučio" įkūrėją.

Koncertinėje dalyje A. 
Vanagaičio dainas dai
nuoja solistai Nerija Lin® 
kevičiūtė, Algirdas Bra
zis ir A. Stephens vado
vaujamas "Aidučių" an
samblis. Ir pabaigai pats 
įspūdingiausias momen
tas — kažkur archyvuo
se rasto filmo iš Vana
gaičio gyvenimo pade
monstravimas, kas vi
siems minėjimo daly
viams buvo netikėta ir 
maloni staigmena.

apipavidalintojo komp. 
D. Lapinsko, jo beveik 
minėjime nesimatė. A. 
Vanagaitis, per savo epo
chą kėlęs lietuvybę ir jos 
ateičiai tiek dirbęs, di
džiai nuliūstų dabar pa
matęs tokįvaizdą, juoba, 
kada tuoj po jo mirties 
dešimtys tūkstančių nau
jų, gyvų lietuvių, II karo 
pabėgėlių, suvažiavo į šį 
kraštą pasiryžę didžiu
lius kalnus nuversti ir 
čia vėl pasiekti lietuviš
kos gyvybės renesansą.

Atsakant į jaunimo 
klausimą, kurio Vanagai
čio minėjime, kaip ir ki
tuose panašiuose, mažai 
tesimatė, galima rasti ir 
šviesesnių prošvaisčių. 
Nepaslaptis, kad dabarti
niai "Margučio" vadovai 
— Petras Petrutis, inž. 
Valdas Adamkus ir ki
ti — jaunesniąją kartą 
tikrai yrapagavęir įtrau-

"Margučio" tai- 
dabar yra 

D. Lapinskas,

kę į pozityvų darbą. Juk 
artimi 
kininkai 
komp.
stud. R. Sakadolskis, L.
Narbutis, Š. Gotceitas, 
visa eilė Jaunimo teatro 
aktorių ir t.t. Dabarti
nis "Margutis" nebūda
mas ortodoksiškai prie
šingas dabartinėms ma
doms bei jaunimo nuo
taikoms, nejučia sugeba 
juos įtraukti ir į lietu
višką darbą, perduodant 
menišką lietuvišką žodį, 
lietuvišką muziką radijo 
bangomis ir t.t. Ir tas 
akivaizdus ženklas, kad 
nemažai šių dienų mūsų 
jaunimo eina drauge su 
"Margučiu", yra gražus 
dvasinis paminklas 
"Margučio" įkūrėjui ir 
anos epochos lietuvybės 
kėlėjui komp. A. Vana
gaičiui.

Kartu su jumis besisielojąs mūsų tautos likimu,

Vyskupas Vincentas Brizgys

įdomiai kalba 
neužmirštamą

P. Petrutis, Margučio radijo 
programos redaktorius, kalba 
A. Vanagaičio minėjime.

A. Gulbinsko nuotrauka

***
Suma sumarum. Minė

jimas neilgas, origina
lus ir įspūdingas. Tik vie
nas akivaizdus klausi
mas: o kur jaunimas? Be 
"Aidučių" ansamblio da
lyvių, be solistės N. Lin
kevičiūtės ir programos

VI. Rmjs

Dalis Operetės choro dainininkių, š.m. balandžio 19 d., minint 
choro 50 metų veiklos sukaktį, New Yorke rengiamas koncertas. 

Vyt. Maželio nuotrauka
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PLANINGAS TAUPYMAS PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

Mokamas už vienu metu taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($5.000.00 ar daugiau. įdedant po $500.00)

Mokamas už vieny mėty taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po $1,000.00)
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AR MEILE LIETUVAI IR LIETUVIŠKAI DAINAI 
SUNAIKINS LIETUVYBE ŠIAME KRAŠTE?

VYTAUTAS KUTKUŠ
Baigiantis Lietuvos Laisvės Kovos Metams, 

keliose Amerikos lietuvių didžiosiose kolonijo
se įvyko pavergtos Lietuvos garsaus lietuvio 
solisto Virgilijaus Noreikos koncertai, akompo- 
nuojant j6 antrajai žmonai Žanetai. Pilnų duo
menų dar neturiu, kaip kuriose kolonijose šie 
koncertai praėjo, tačiau labai nudžiugau išgir
dęs, kad Niujorke mes dar turime tikrai lietu
viško jaunimo, kuris išdrįso piketuoti Noreikos 
koncertą ir demaskuoti tokių koncertų tikruo
sius tikslus. Tie mieli ir gerbiami Niujorko lie
tuviai jaunuoliai yra akstinas ir šiam straips
niui.

Mat pas mus buvo kitaip, kada Detroito pa
šonėje Windsore lapkričio mėn. pradžioje vyko 
toks koncertas. Garsino jį abi vietos lietuvių 
radijo valandėlės, tilpo skelbimai “Draugo” 
dienraštyje ir net lietuviškos parapijos biule
tenyje. Na, ir atsilankė apie 650 žmonių. Žiūro
vų tarpe buvo narių iš Lietuvos Sukilėlių vy
riausybės, Amerikos Lietuvių Romos Katalikų 
Federacijos Tarybos, Ateitininkų Federacijos 
Tarybos, JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos, 
Detroito Organizacijų Centro, Žurnalistų Cent
ro Valdybos ir t.t. ir t.t.

Nujausdamas, kad tikrieji tų koncertų ini
ciatoriai tarp daugybės kitų klastingų tikslų 
nori mus savo tarpe sukiršinti, nesmerkiu tų 
visų garbingų ir eilinių koncerto klausytojų, 
nes tikrai tikiu, kad jie ten ėjo meilės Lietu
vai ir lietuviškai dainai vedini, kadangi kiek
vienas žmogus iš mūsų gimtojo krašto yra 
mums tartum relikvija, kurią kiekvienas nori
me pamatyti ir išgirsti. Juk tai lyg dalelė mūsų 
brangiosios šventosios Lietuvos. Tad už tai mes 
neturime ir negalime smerkti savo brolių tau
tiečių. Pagaliau kas gi beliktų Detroito koloni
joje, jei tuos visus Virgilijaus koncerto klau
sytojus nurašytume iš lietuviško gyvenimo? 
Didelė tuštuma...

Taigi šio rašinio tikslas nėra pasmerkti savo 
brolių lietuvių, dalyvavusių tame koncerte, pa
galiau nei paties solisto Virgilijaus Noreikos, 
nei jo žmonos Žanetos, pagaliau nei ten dalyva
vusių “vilniečių” (“Vilnies” skaitytojų), nes 
mūsų gretos taip retos ir aš nesijaučiu turįs to
kių teisių. Todėl nesisvaidykime akmenimis sa
vo tarpe. Geriau nukreipkime savo ginklus 
ir budrumą į mūsų tikrąjį bendrą priešą, šėto
niškai klastingą komunistą rusą, kuris mūsų 
meile savo gimtajam kraštui ir lietuviškai dai
nai naudoja mūsų pačių sunaikinimui. Juk, ar 
kas nors iš mūsų dar tebėra tokie naivūs ir gal
voja, kad Noreįkia ir kiti iš Lietuvos atvykstą 
asmenys čia siunčiami mūsų lietuvybei palai
kyti arba padėti Lietuvą išvaduoti? Tokių, ma
nau, nėra. Nors Stalinas, kuris trėmė mūsų 
brolius ir seseris į Sibirą, pūdė juos kalėjimuo
se, kankino ir šaudė, jau mirė, tačiau rusų im
perialistiniai komunistiniai tikslai nepasikeitė. 
Keičiasi tik priemonės.

Ir Virgilijus Noreika, nors ir neturėdamas 
su savimi oficialaus politruko, nei mažojo ran
kos pirštuko negalėjo pakrutinti pagal savo no
rą. Jam iš pavergtos Lietuvos išvažiuojant, 
Maskva įsakė, kur, kada ir ką jis gali dainuoti. 
Maskva keičia tik savo priemones. Pradžioje ji 
buvo aklinai uždariusi geležinę sieną ir keikė 
bei smerkė visus pabėgusius nuo raudonųjų 
nasrų. Vėliau ji leido susirašinėti ir net siunti
nius siųsti, nors ir plėšdama nežmoniškus ir 
tarptautiniais įstatymais nepateisinamus mui
tus. Dar vėliau ji pradėjo mums siuntinėti “Tė
vynės Balsą” ir gražiuoju vilioti į savo kraštą. 
Bet dabartinis jų žingsnis yra pats šėtoniškiau- 
sias iki šioliai, nes jie mūsų meilę Lietuvai ir 
lietuviškai dainai nori panaudoti mūsų pačių 
sunaikinimui, o tuos mūsų vadus, kuriuos jie 
patys anksčiau pasmerkė ir prakeikė, dabar 
kviečia atsilankyti į Lietuvą, garantuodami 
jiems saugumą.

Daugelis koncerto dalyvių sakė, kad “jie 
manęs komunistu nepadarys” arba, kad “man 
smegenų neperplaus”. Pilnai su tuo sutinku, 
nes tik beprotis arba didelis gobšuolis galėtų 
tapti komunistu po to, ką pats po komunizmo 
letena pergyveno. Manau, kad jie ir neturi tiks
lo mus padaryti komunistais, nes mes būtume 
jiems nepatikimi ir blogi komunistai ir gal net 
patys tą komunizmą iš vidaus susprogdintume. 
Jie tai puikiai žino. Jiems mes nesame reika
lingi, tačiau esame didelis krislas jų akyse, to
dėl jie nori mus tik išbraukti iš pasaulio are
nos, mus užliūliuoti, suminkštinti arba net bur
nas užčiaupti.

Juk jei tokie asmenys, kaip kad anksčiau 
minėjau, dalyvavę Detroito koncerte, pradės 
dažniau lankytis tokiuose parengimuose, susiti
kinėti su iš Lietuvos atvykusiais, važinėti į 
Lietuvą, tai ar daug jie galės kalbėti prieš tuos, 
kurie jiems davė leidimus aplankyti savo gimi
nes Lietuvoje, žinodami, kad kiekvienu atve
ju jie galės terorizuoti jų gimines? Ar tokie 
asmenys neturės patys pasitraukti iš kovotojų 
gretų ir nusiangažuoti? Jie gal, dar ir galės kal
bėti apie lietuvybės išlaikymą, bet apie Lietu
vos išlaisvinimą turės tylėti.

Visų Virgilijaus Noreikos ir panašių solistų 
bei ansamblių siuntėjų šėtoniškų tikslų mes 
nežinome, tačiau leiskite priminti bent porą 
galimybių, kurių dar niekas iki šiol mūsų lie
tuviškoje spaudoje neminėjo.

Pirmoji. Ar nėra galima, kad jie, pradėdami 

pas mus siuntinėti savo solistus, ansamblius ir 
gal net teatrus, nori sunaikinti mūsų kultūrini 
gyvenimą? Juk kas gi iš mėgėjų tremtyje galės 
konkuruoti su iš to duoną valgančiu Noreika ar 
panašiais solistais? Ar mūsų ansambliai galės 
konkuruoti su Vilniuje ar Kaune paruoštais 
ansambliais? Pagaliau, ar mūsų mėgėjų teatrai 
galės prilygti, kad ir iš Šiaulių miesto atvyku
siu teatru? Net jei mes ir būtume toki optimis
tai ir, sakykime, Dievas duos mums čia daug 
talentų, tačiau vis vien iš Lietuvos atvykę vie
netai daugiau žiūrovų patrauks. Jau ir šiandien 
mūsų didieji ansambliai, kaip Čiurlionio, Dai
navos ir kt., neturi pakankamai pakvietimų 
koncertams, o jei jų niekas nekvies, tai jie ne
dainuos patys sau ir keturioms salės sienoms.

Antroji galimybė. Mūsų daugumas organi
zacijų finansiniai išsilaiko beveik tik iš įvairių 
parengimų pelno. Jei daugumas koncertų, lite
ratūros vakarų, vaidinimų ir kt. bus atvežama 
iš Lietuvos, tai, kada mūsų vietinis kultūrinis 
gyvenimas bus sužlugdytas, visos tos organiza
cijos savo finansinio pagrindo gali netekti, nes 
atvažiavę programų išpildytojai tarsis tik su 
jiems patinkamomis organizacijomis. Taigi jie 
nenorimas ir jiems nepatinkamas organizacijas 
galės prislopinti, o sau palankias — išugdyti. O 
kada neliks mūsų solistų, mūsų ansamblių, mū
sų chorų ir mūsų teatrų, tada nežinia kokią 
“Lietuva brangi” jie mums pradės giedoti.

Kaip minėjau, nesmerkime nei Virgilijaus 
Noreikos, nei kitų pas mus atsilankančių, ne
smerkime nei tų, kurie tuose koncertuose daly
vavo, nei tų, kurie juos dar garsiau gyrė ir re
cenzavo, bet taipgi neprakeikime ir tų, kurie, 
gal būt, Įžvelgdami jų siuntėjų tikslus, susilai
kė ir nėjo i tuos koncertus, o kai kurie net iš
drįso — nes Detroite tam tikrai reikėjo daug 
drąsos — ir kitiems patarti į tokius koncertus 
neiti. Tikrai “iki kur mūsų politinė beprotybė 
nuvažiavo”, jei mes pradėsime smerkti tuos, 
kurie yra nusistatę prieš komunistus.

Manau, jog daugumas iš mūsų supranta, kad 
po ruso komunisto letena pavergtoje Lietuvoje 
gyveną mūsų broliai jau virš 20 metų daugiau 
ar mažiau turėjo prisitaikyti prie vietos gyve
nimo sąlygų. Gal ten ir aukščiausiame poste 
sėdįs lietuvis komunistas yra tikras lietuvis 
patriotas, tačiau mes šiame laisvės krašte tiems 
patiems Maskvos agentams nesitaikinkime, bet 
gerai prisiminkime lietuvišką patarlę: “Neik su 
velniu obuoliaut, nes neteksi nei obuolių, nei 
maišo”. Taip, mes norime ne tik bendrauti, bet 
ir draugauti bei broliautis su savo broliais pa
vergtoje Lietuvoje, bet kol i savo kraštą nuvy
kę tik Vilniaus viešbučiuose turime sėdėti, kol 
mums be politrukų priežiūros negalima su jais 
susitikti, kol mes ten negalime pasiųsti nei 
lietuviškos knygos, nei lietuviško laikraščio,, 
nei lietuviškos plokštelės, nei solistų, nei an
samblių, nei menininkų, nei kitų mūsų pasi
rinktų kultūrininkų, tol joks bendravimas, 
bendradarbiavimas ar draugavimas yra neįma
nomas. Siuntinius siųsdami remiame komuniz
mą, bet tai darome, norėdami pagelbėti savo 
alkanam ir nuogam broliui, bet pagalvokime, 
ar tikslu mums eiti į Noreikų koncertus, ku
riuose tik savo smalsumą patenkiname? Ir ge
rai pasvarstykime, kokios to pasekmės.

Man atrodo, kad mūsų antikomunistinis nu
sistatymas kasdien silpnėja. Seniau purkštavo
me, kada tie' patys “vilniečiai” rodė filmus 
apie Lietuvą, demonstravome, šaukėme ir rė
kėme prieš Mikojaną, jam besilankant Ameri
koje, o šiandien ne tik kad lankomės į Maskvos 
diriguojamus koncertus, bet net neleidžiame 
prieš tokius koncertus pasisakyti per lietuvių 
visuomenės pinigais išlaikomas radijo valan
dėles ar net kai kuriuose katalikiškuose lietu
viškuose laikraščiuose. Kur dingo mūsų Pilėnų 
dvasia, kada net smalsumas mus nugali?

Baigdamas pageidaučiau, kad tiek PLB, tiek 
Vlikas, tiek ir Altą tokiais atvejais viešai pa
reikštų savo nuomonę kiekvienu atskirai iški
lusiu klausimu, nes ir dabar ėjusieji į koncertą 
bandė atsiremti tik į bendrinius veiksnių nuta
rimus ir juos sau palankiai aiškino. Vieniems 
atrodė, kad Vliko narys Vytautas Vaitiekūnas 
leido į tokius koncertus eiti, nes jie buvo “pri
vataus” pobūdžio (nesimatė politrukų), kiti sa
kė, kad ir diplomatijos šefas Stasys Lozoraitis 
Eltos pranešimu palaimino tokius koncertus, 
nes jame tarp kitko sakoma: “Min. Lozoraitis 
mano, kad netikslu smerkti visus, kurie santy
kiauja su žmonėmis iš Lietuvos”. Tretieji bandė 
tvirtinti, kad ir PLB seime dr. Kęstutis Keblys 
patapšnoję per petį bendradarbiautojams, o su
kritikavo jiems nepritariančius. O kai kurie 
aklai atsidavė daugumos nuomonei sakydami, 
kad liaudis tokiais atvejais neklysta, ir ėjo kar
tu su liaudimi, su vadais ir su “vilniečiais”. Ko
kia vienybė?

Taigi, kiekvienas aiškinosi, kaip kas išmanė, 
ir mūsų veiksnių žodis tik šiuo klausimu būtų 
labai pageidautinas, nes, tur būt, dabar tokių 
koncertų tik pradžia buvo Amerikoje. Neturint 
aiškaus nusistatymo, mūsų bendras priešas ko
munizmas bandys mus savo tarpe sukiršinti, 
užčiaupti mums burnas ar ištraukti, o kitus mū
sų pačių rankomis ir išstumti, iš aktyvių vei
kėjų gretų, bandys sunaikinti mūsų lietuvišką 
kultūrinį gyvenimą tremtyje ir nuslopinti mū
sų gyvąsias organizacijas. Galiausiai pageidau-

Praeitą savaitgalį, balandžio 12 ir 13 d. Clevelande vyko š. Amerikos lietuvių krepšinio ir tinklinio 
žaidynės. Nuotraukoje viršuj Clevelando tinklininkių komanda laimėjusi pirmąją vietą. Stovi iš kairės: 
D. Ralytė, R. Čyvaitė, J. Staškūnaitė, D. Bielinytė, vadovas R. Babickas, D. Sušinskaitė E. Giedraitytė 
ir R. Balytė. Apačioje Cicero Lietuvių Sporto Klubo krepšininkų komanda laimėjusi pirmąją vietą.

J. Garlos nuotrauka

SNIEČKUS PRADEDA ĮVERTINTI 
LIETUVIU IŠEIVIU JĖGĄ

"Mus puola ne tik impe
rialistinė propaganda, bet 
ir "kairieji” ir dešinieji 
oportunistai tarptautiniame 
darbininkų judėjime, fak
tiškai stoję j antitarybines 
pozicijas”.. .-

Taip guodėsi Antanas 
Sniečkus Maskvos žurnale 
PARTIJNAJA ŽIZN (Par- 
tijinis gyvenimas) šių me
tų 1 nr. Straipsnis per
spausdintas Vilniuje lei
džiamo KOMUNISTO š. m. 
2-me nr. Besiguosdamas, 
gana aukštai iškėlė ir lie
tuvių išeivijos veiklumą, ži
noma, negailėdamas jam vi
sų žinomųjų blogybinių api
būdinimu, būtent:

”Į šį vieningą nukreipto 
prieš Tarybų Sąjungą šmeiž
to ir melo srautą įsijungia 
ir lietuviškieji reakcingi 
emigrantai, kuriuos tam 
tikru mastu remia ir aršūs 
Jungtinių Valstybių bei ki
tų kapitalistinių valstybių 
reakcionieriai. Jie organi
zuoja "pavergtų šalių sa
vaites" (prie pastarųjų im
perialistai priskiria ir Pa
baltijo respublikas), rengia 
įvairias sueigas, naudojasi 
masinės d e z i n formacijos 
priemonėmis.

"Kasdien prieš mus ar
domąjį darbą dirba kelios 
užsienio radijo stotys lietu
vių kalba. Jungtinėse Ame
rikos Valstijose ir kitose 
kapitalistinėse šalyse veikia 
daugybė lietuviškosios re
akcinės emigracijos centrų. 
Jie išleidžia nemaža knygų, 
laikraščių, žurnalų. Buržu
azinė propaganda įžūliai 
šmeižia tarybinį gyvenimą 
Lietuvoje, mūsų šalies tau
tų draugystę, priešpastaty
dama jai buržuazinį nacio
nalizmą. Mes puikiai žino
me, ko siekia buržuaziniai 
naci onalistai. Buržuazinė 
propaganda mėgina kursty
ti nacionalistines ir šovinis

tines nuotaikas, griebdama
si rafinuotų kovos būdų. Ji 
spekuliuoja atskirais neiš
spręstais klausimais bei 
trūkumais mūsų darbe, iš
kraipo demokratiz a c i j o s 
procesą, stengiasi sukelti 
abejojimą pagrindiniais so
cializmo laimėjimais. Savo 
klastingais tikslais ji akty
viai propaguoja liūdnai iš
garsėjusią mokslo ir kultū
ros "deideologizavimo” teo
riją, teigdama, kad "deide- 
ologizacija” vykstanti šiuo
laikinės mokslo ir technikos 
revoliucijos poveikyje”.

Labiausia Sniečkų jaudi
na iš užsienio girdimųjų ko
mentarų patikimumas. Esą:

"Buržuazija naudojasi vis 
r a f i n uotesniais metodais, 
maskuodamasi a p s imesti- 
niu objektyvumu. Jeigu 
anksčiau buržuazinė propa
ganda mėgino šmeižti visus 
socializmo iškovojimus, tai 
dabar buržuaziniai naciona
listai ir jų šeimininkai — 
Anglijos, Vakarų Vokieti
jos ir Amerikos imperialis
tai — neneigia laimėjimų, 
kuriuos Lietuva pasiekė, 
žengdama socializmo staty
bos keliu, jie net pasiruošę 
žodžiais pripažinti socialis
tinę santvarką Lietuvoje su 
ta sąlyga, kad pastaroji iš
stos iš Tarybų Sąjungos su
dėties ir atsisakys draugys
tės su rusų tauta. O ką tai 
reiškia praktikoje, nesunku 
suprasti—socialistinės san
tvarkos nuvertimą, lietuvių 
tautos pavergimą”.

(ELTA)

AMERIKOS 
PILIEČIU t-

LIETUVIŲ 
KLUBAS

6835 Superior Avė.
Cleveland,

Telef. 391-1143
Ohio

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

čiau, kad Lietuvos Laisvės Kovos Metams pasi
baigus, mes ne savo tarpę kovotume, bet nu
kreiptume visas savo turimas kovos priemones 
prieš mūsų visų priešą, komunizmą. Neleiskime, 
kad jis, šėtoniškai išnaudodamas mūsų meilę 
Lietuvai ir lietuviškai dainai, tautiniai sunai

kintų mus šiame laisvės krašte. Jam menas yra 
tik priemonė savo tikslui atsiekti. Nesistebė
čiau, kad jie ir religiją panaudotų savo šėtoniš
kiems tikslams.

("Laiškai Lietuviams" Nr. 3, 1969 m. kovo m.)
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^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• LB Clevelando I-os Apy
linkės įvykusiame balandžio 
13 metiniame susirinkime 
buvusioji valdyba patiekė 
veiklos ir apyskaitinę at
skaitomybę ir kontrolės ko
misija tikrinimo davinius. 
Susirinkimas visus darbus 
ir atskaitomybę patvirtino 
ir buvusiai valdybai išreiš
kė šiltą padėką.

Buvusioji valdyba kultū
riniam ir švietimo reikalam 
atidavė virš 1000 dolerių 
(vysk. Valančiaus lit. mok. 
500 dol.).

Susirinkimas naujai iš
rinktai valdybai pavedė — 
liet, namų statybai nupirk
ti 50 šėrų (šėras 27 dol.), 
išleisti vieną nr. "Pasaulio 
Lietuvio’’ (drauge su 2-os 
Apyl. Valdyba), rasti gali
mybę iškviesti operą "Da
na”, išstudijuoti sąlygas dėl 
knygos išleidimo apie Cle
velando lietuvių kolonijos 
veiklą pradedant nuo 1869 
metų.

Susirinkimas įvyko dar
bingoje nuotaikoje, kuriam 
pirmininkavo A. Mikulskis, 
sekretoriavo J. Damušis.

Į naują valdybą išrinkti: 
Teresė Neimanaitė, J. Kal
vaitis, G. Sniečkus, VI. 
Blinstrubas ir F. Eidimtas, 
Kontrolės komisijon L. Lek- 
nickas, Z. Tarutis ir A. Kar- 
sokas.

S u s i r inkimas pradėtas 
tautos himnu ir mirusiųjų 
pagerbimu — be mirusiųjų 
clevelandiečių pagerbti Juo
zas Bačiūnas ir Erd. Simo
naitis. Susirinkimas užbaig
tas pirmininkaujančio žo
džiu ir sugiedant Lietuva 
brangi... (e)

METROPOLITAN OPERA
BAL. 28 IKI GEG. 3

Šio pavasario Metropoli
tan Operos sezonas Cleve
lande tęsis šešetą dienų, 
pradedant balandžio 28 d., 
baigsis gegužės 3 vakare, 
didžiojoje miesto auditori
joje.

Pasirinkit sau mėgiamas 
operas iš Dirvoje telpančio 
skelbimo, už bilietų kainas 
kurios jums prieinamiau- 
sios.

Bus pastatyta septynios 
operos, šeštadienį dvi, po 
pietų, ii- vakare.

• Cornell MacNeil, Met
ropolitan Operos žvaigždė, 
kurį Clevelande matysime 
operoje Rigoletto, balandžio 
30 d.

Juokai iki ašarų Verksmai be ašarų

ANTRAS KAIMAS 
CLEVELANDE

Balandžio 26 d. (šeštadienį), 8 vai. vak.
Šv. Jurgio parapijos salėje.

Kvietimai; nuo 4 iki 2 dol. įsigykite iš anksto — užsakyti telefonu 692-1129 
(F. Eidimtas), 531-2660 (V. Blinstrubas) ir balandžio 20 d., sekmadienį, šv. Jur
gio parapijos salėje ir Lietuvių Klube.

Rengia LB I-OS APYL. VALDYBA

Grandinėlės šokėjai išpildo meninę programą Vysk. M. Valančiaus lituanistinės mokyklos pavasa
riniame baliuje, kuris gražiai pavyko ir davė mokyklai pelno. V. Pliodžinsko nuotrauka

• Kun. dr. Tomas žiūrai
tis, O. P., iš Washington, 
D. C., sėkmingai pravedė 
Clevelande šv. Jurgio lietu
vių parapijoje rekolekcijas, 
kuriose gausiai dalyvavo 
vietos lietuviai. Išvykstant 
jam clevelandiečiai suruo
šė kuklias atsidėkojimo iš
leistuves.

Būdamas Clevelande, Ve
lykų švenčių proga jis para
šė Dirvai vedamąjį ir paža
dėjo ateity artimiau bend
radarbiauti.

• Roller Derby mėgėjai šį 
penktadienį, balandžio 18 d. 
8 v. v., Clevelando Arenoj 
turės progos pamatyti San 
Francisco Bay Bombers ir 
New England Braves galu
tinėse varžybose. Bilietai 
nuo 4 iki 3 dol. suaugusiems 
ir pusė kainos jaunesniems 
kaip 16 m.

• Kujawiaki lenkų tauti
nių šokių ir dainų grupė 
duos vienintelį spektaklį 
Clevelande, Music Hali, šį 
sekmadienį, balandžio 20 d., 
3 vai. p. p. Bilietų kainos 
nuo $4.50 iki $2.50.

• John Gary, garsusis 
dainininkas, šį šeštadienį, 
balandžio. 19 d., 8:30 vai. 
vak. koncertuos Clevelande 
Music Hali. Bilietai nuo 
$5.50 iki $3.50.

Koncertus rengia The 
Cleveland Opera Associa
tion.

VERČIA NAUDOTIS 
CLEVELANDO UOSTU
Kongreso atstovas Mi- 

chael A. Feighan deda pa
stangas įtikinti Krašto Ap
saugos departamentą, kad 
naudotų valdžios reikalais 
siuntimui karo reikmenų į 
Angliją ir Prancūziją Cle
velando uostą, sudarant 
šiam miestui daugiau darbų 
ir uždarbių. Iki šiolei Di
džiųjų Ežerų uostai nau
dojami tam tikslui yra tik 
Toledo ir Milwaukee.

šios savaitės pabaigoje 
kongr. Feighan tuo tikslu 
buvo parvykęs į Clevelandą. 
Tam sumanymui remti jis 
gavo kitus Kongreso atsto
vus iš Clevelando ribų. Taip 
pat remia ir uostų darbinin
kų unijos.

• Lietuvaitė nori darbo 
privačiuose namuose, paski
romis dienomis, ne visą sa
vaitę. Kreiptis: Marytė Pet- 
ruškevičiūtė, 6512 Superior 
Avė. Telef. 391-7588.

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

HTS. KIRPYKLA 
1812 Coventry Rd., Cleve

land Hts. arti Mayfield Rd. 
Vincas Gelgotas savininkas. 
Kirpykla atdara nuo 8 vai. 

ryto iki 6 vąk.
Pirmadieniais uždaryta.

REIKALINGA moteris 
prižiūrėti namuose senesnio 
amžiaus moterį, 5 dienas sa
vaitėje; kitokio darbo ne
reikia. Skambinti tarp 5 ir 
8 vai. vakare, 831-8468.

LIETUVĖ išnuomoja 
kambarį naujos parapijos 
rajone, dirbantiems, vedu
siai pūrai, vienai moteriai 
ar merginai, su visais pato
gumais. Telefonuoti bet ka
da, 481-4805.

TOOLMAKER
MUŠT WORK FROM PRINTS

FOR MACHINE ASSEMBLY WORK. 
STEADY WORK. 55 HOURS PER 
WEEK. DAYS.

Call 313-366-8180
(30-32)

TOOL ROOM HELPER
(Trainee)

FOR MACHINE ASSEMBLY WORK. 
STEADY WORK. 5 5 HOURS PER 
WEEK. DAYS.

313-366-8180
(30-32)

DIESEL MECHANICS
IST CLASS

Excellent pay rate for qualified men. 
Steady work.

Call Mr. ,Newman — 5OI-774-72II 
UNITED ENG1NE INC.

1300 E. 9th St. 
Texarkana, Ark.

(30-32)

WANTED 
EXPER1ENCED 

SEWING MACHINE OPERATORS 
Preferred, vvill train. 

Steady work for qualified help. 
CHALFANT SEWING FABRICATORS 

11525 Madison 
Cleveland, Ohio

(22-31)

SEWERS
Ladies dresses and sportswear. 
Excellent working conditions 

Excellent piecework rates 
HEMMERS

SEVVERS
SPECIAL MACHINES

Marian Sue
1239 W. 9th St. 771-3633

Cleveland, Ohio
(25-31)

VVANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN ‘ 

or 
IST CLASS SKILLED 

MACHINISTS 
HORIZONTAL BOR1NC MILL 

RAD1AL DR1LL PRESS 
ENGINE LATHE OPERATORS 

Also Trainees for general machine 
shop. Bust be able to sėt up machines 
and opera te. Ist and 2nd shift. 

RIDGE MACHINE CO. 
5325 W. 130 267-3535

CLEVELAND, OHIO 
An Equal Opportunity Employer 

(30-32)

TIME and MOTION 
STUDY 

TECHNICIAN
This is an excellent opport
unity for a young aggres- 
sive man who is ready for 
f u r t h e r promotion būt 
temporarily stymied in his 
present position. The posi- 
tions reųuirės an associate 
degree in time study with 
at least 1 or 2 years experi- 
ence. If you are ready to 
accept the challenge, call 
616 — 782-2141 or write 
Mr. Edward Kulesza.

RUDY
MANUFACTURING 

COMPANY
215 E. Praire-Ronde 
Dowagiac, Michigan

(Subsidiary of Sunstrand 
Corporation)

An F.qual Opportunity Employer 
(30-32)

JOURNEYMAN
ELECTRICIAN

CLASS ’A” PREFERRED.
Repairing maintaining and installing 
electrical systems & equipment.
Maybe required to do vvork in plant 
electrical layout & wiring of new 
installations.

Call or Apply in Person to 
Mr. Edward Kulesza

RUDY MANUFACTURING 
COMPANY

215 E. PRAIRE-RONDE 
DOWAGIAC. MICHIGAN 

(SUBSIDIARY OF SUNSTRAND 
CORPORATION)

An equal opportunity employer 
(30-32)

IST CLASS SKILLED 
TOOL AND DIE MAKERS

ENGINE LATHF. OPERATOR, 
M1LLING MACHINE OPERATOR 
MOULD MAKERS. NUMF.RICAL 

CONTROL MACHINE OPERATORS. 
Mušt have job shop experience be 
able to sel up work from Blue Prints 
& Close Tolerance.
Godd wages, fringe benefits. 

ORT TOOL & DIE CORP.
6555 S. Dixie Hightvay, Erie, Mich 

313 — 242-9553
(26-32)

HELP WANTED MALĖ

DRAFTSMAN
Severai years of detailing and 
minor layouts experience re- 
quired on special machinery and 
conveyer type equipment. Full 
range of benefits and excellent 
vvorking conditions.

PERSONNEL OFFICE

THE UDYLITE CORP.
21441 HOOVER 

WARREN, MICHIGAN

F-qual Opportunity Employer 
(27-33)

GRAŽI IR VERTINGA 
DOVANA

Vyriški šveicariški HY MO‘- 
SER 18 karatų aukso, 25 akme
nų, automatiški, kalendorius, 
incabioc laikrodžiai, naujausios 
gamybos ir mados, parduodami 
labai žemomis kainomis su ga
rantija. Dėl katalogų ir kitų 
informacijų rašyti:
S. V. STARAS — IMPORTER,

23 Mendon St., 
Worcester, Mass. 01604

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINES IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinias apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE TELEF. 621-6036

CLEVELAND, OHIO 44114

SUPERIOR 
SAVINGS 

Main Office: SINCI ”0’
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE

HOME and 
REMODELING 

LOAN S
• • • •

INSURED SAVINGS

1. AR TURĖJOTE JŪS NEMALONUMŲ SIŲSDAMI DO
VANŲ SIUNTINIUS JŪSŲ GIMINĖMS?

2. AR JŪSŲ GIMINĖS MOKĖJO PAPILDOMUS MUITO 
MOKESČIUS?

3. AR JŪSŲ SIUNTINYS BUVO GRĄŽINTAS Į JAV?
4. AR BUVO DINGE DAIKTAI IŠ JŪSŲ SIUNTINIO 

GIMINĖMS?
5. AR TEKO NERIMAUTI LAUKIANT PRANEŠIMO, 

KAD PER ILGAI NEĮTEIKTAS SIUNTINYS?
Kad išvengus šių galimų atsitikimų, naudokitės patarna

vimais pačios seniausios ir rimčiausios firmos

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
Ši firma per 39 metus savo pavyzdingu patyrimu su

darė rimtą reputaciją daugelio patenkintų klientų tarpe 
JAV, taip pat ir giminėms USSR.

Visi mūsų skyriai turi savo žinioje patyrusių tarnau
tojų štabą, didelį visokių prekių pasirinkimą ir PODARO
GIFTS, INC. igaliojimus priimti užsakymus MAISTO — 
PRAMONĖS — DOVANŲ CERTIFIKATUS Sovietų Są
jungos gaminiams.

Dėl informacijų ir katalogų kreipkitės į mūsų Cent
rinę įstaigą arba į Skyrius.

CENTRINĖ ĮSTAIGA:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 WALNUT STREET 

PHILADELPHIA, PA. 19106. Tel. (215) 925-3455
SKYRIAI:

PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N. Marshall St., WA 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avenue, DI 2-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 VVest Broadway, AN 8-8764 
CHICAGO, III. 60632, 4102 Archer Avenue ____ _ 254 4144
CHICAGO, III. 60622, 2242 W. Chicago Avė., BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th Street, 486-1836 
DETROIT, Mich, 48210, 6460 Michigan Avė., TA 5-7560 
ELIZABETH, N. J. 07201, 956a Elizabeth Avenue, 354-7608 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campau Av., 365-6350 
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethany, AT 1-1757 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd., 382-1568 
MIAMI, Florida 33138, 6405 Biscayne Blvd., FR 9-8712 
MINNEAPOLIS, Minn. 55414, 217 E. Hennepin Av., FE 2-4908 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow, 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, 5524 So. 32nd Street, 731-8577 
PARMA, OHIO 44134, 5432 Statė Road,_________ 749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avenue, GR 1-3712 
ROCHESTER, N. Y. 14621, 683 Hudson Avenue, BA 5-5923 
NEW YORK, N. Y. 10003, 101 First Avenue, OR 4-3930 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — 9th Avė., LO 4-7981 
SEATTLE, Wash. 98103, 1512 N. 39th Street, ME 3-1853 
SOUTH RIVER, N. J. 08882, 168 Whitehead Avė., 257-2113 
WORCESTER, Mass. 01604, 82 Harrison Street, 798-3347 
TRENTON, N. J. 08611, 730 Liberty Street LY 9-9163 
VINELAND, N. J. 08360, Parish Hali, West Landis Avė., 

691-8423



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Kviečiame į 
ALTS seimą

• Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos sukaktuvi
nis Seimas šaukiamas New 
Yorke, š. m. gegužės 30 ir 
31 dienomis. Seimui rengti 
komitetas ir S-gos Valdyba 
tikisi susilaukti gausaus 
vienminčių dalyvavimo. Sei
mo dalyviai turės progos iš 
esmės pasisakyti ir aptarti 
S-gos veiklos pliusus ir mi
nusus ir pasiūlyti' konstruk
tyvių reformų, kurios ga
lės patarnauti visos tauti
nės srovės veiklos uždavi
niams.

Valdyba kviečia visus ap
sispręsti ir Seime dalyvau
ti, nes šis sukaktuvinis Sei
mas sieks darnesnės tauti
nės srovės veiklos ir ieškos 
naujų kelių lietuvybei stip
rinti ir Lietuvai laisvinti.

Iki pasimatant New Yor
ke — Sąjungos sukaktuvi
niame Seime!

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
SUKAKTUVINIO SEIMO

1969 M. GEGUŽĖS MĖN. 30 IR 31 DIENOMIS 
NEW YORKE, N. Y.

(ROOSEVELT HOTEL, MADISON & 45TH ST.)

DARBOTVARKĖ
Penktadienis, gegužės mėn. 30 d.
11:00-1:00 Registracija
1:00-2:30 Seimo atidarymas ir iškilmingas posėdis

1. Seimui rengti komiteto pirmininko žodis — 
Algirdas Budreckis;

2. Himnai;
3. ALT S-gos pirmininko žodis — Teodoras 

Blinstrubas;
4. Mirusiųjų pagerbimas — Vaclovas Mažei

ka ;
5. S-gos nueitas kelias — Emilija čekienė;
6. Steigiamojo seimo (1949) dalyvių pagerbi

mas — Mečys Valiukėnas;
7. Sveikinimai.

2:30-4:30 Darbo posėdis
1. Seimo prezidiumo sudarymas;
2. Darbo posėdžių darbotvarkės priėmimas;
3. Seimo komisijų sudarymas;
4. S-gos Valdybos pranešimas;
•5. Revizijos'komisijos pranešimas;
6. Diskusijos dėl pranešimų.

4:30-5:30 Pertrauka
5:30-7:30 Darbo posėdis

1. Lietuvos laisvinimo reikalai ir ALT Sąjun
ga — Eugenijus Bartkus;

2. Lietuvių Tautinio Sąjūdžio vadovybės pra
nešimas ;

3. Pranešimas ALTO reikalais;
4. Pranešimas BALFO reikalais;
5. Diskusijos dėl pranešimų.

8:00 Pobūvis f kokteilis)

šeštadienis, gegužės mėn. 31 d.
9:00-12:00 Darbo posėdis

1. Skyrių atstovų pranešimai;
2. Pranešimų apžvalga ir žvilgsnis į skyrių 

ateities veiklą — Antanas Diržys;
3. Diskusijos dėl bendros veiklos;
4. Įstatų keitimo projekto svarstymas ir pri

ėmimas — Jonas Jurkūnas.
12:00- 1:00 Pertrauka
1:00- 3:00 Darbo posėdis

1. Mandatų komisijos pranešimas;
2. Nominacijos komisijos pranešimas;
3. Rinkimai:

a. S-gos pirmininko ir valdybos narių,
b. Tarybos narių,
c. Revizijos komisijos;

4. Nutarimų komisijos pranešimas;
5. Kiti klausimai, sumanymai;
6. Seimo uždarymas.

3:00- 6:00 Vilties Draugijos narių suvažiavimas
8:00 Meninė dalis ir banketas

ALT Sąjungos Pirmininkas
Teodoras Blinstrubas 

Bronė Paplėnienė
Sąjungos Sekretorius

DR. A. GERUČIO

VIEŠNAGĖ

CHICAGOJE
Balandžio 11 d. vakare

Chicagoje, Jaunimo Namų

Dr. A. Gerutis

salėje buvo dr. A. Geručio^ 
atvykusio iš Šveicarijos, su
sitikimas su chicagiškiais 
lietuviais. Publikos prisirin
ko artipilnė salė. Programą 
pradėjo dr. Geručiui Chica
goje sutikti komiteto pirmi
ninkas K. Kasakaitis, pa
kviesdamas toliau ją vesti 
J. Jurkūną.

J. Jurkūnas, visų chica
giškių vardu pasveikinęs 
svečią ir paskaitininką dr. 
A. Gerutį, drauge susirin
kusius supažindino su jo as
meniu ir nuveiktaisiais dar
bais, kaip rašto žmogaus 
tiek lietuvių, tiek kitų kraš
tų (šveicarų, vokiečių) pe
riodikoje, kaip ilgamečio 
diplomato, kultūrininko ir 
lietuvių bibliografijos tur
tų teikėjo bei saugotojo jo 
paties suorganizuotame ar
chyve, Berne, Šveicarijoje.

Toliau vakaro vadovas 
trumpai apibūdino dr. A. 
Geručio redaguotą knygą 
'•Lithuania”. Be dr. Geru
čio, redaktoriaus ir vieno 
skirsnio autoriaus, šioje 
knygoje rašo: dr. A. Bud
reckis, dr. J. Jakštas, S. Lo
zoraitis ir prof. J. Puzinas. 
Knygą apima mūsų tautos 
istoriją ir valstybingumą 
nuo proistorinių laikų iki 
šių dienų. Knygos leidėjas 
— Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondas, kurio pir
mininkė eilę metų yra E. 
Čekienė.

J. Jurkūnas, supažindin
damas su knyga, kaip vie
nas skaitytojų, taip pat nu
rodė jos turinyje keletą pa
klaidų. Užbaigdamas refe
rentas reiškė džiaugsmą, 
kad pagaliau tokia knyga, 
taip reikalinga tiek jauna
jai kartai, tiek užsienio 
žmonėms informuoti, jau 
yra knygynuose!

Dr. Gerutis prieš pradė
damas skaityti paskaitą te
ma: "Europa europiečio 
akimis”, padėkojo chicagiš- 
kiams už sudarymą progos 
jam čia atvykti ir apgailes
tavo, kad jo redaguoto j 
knygoj randama riktu. Jos 
atsiradusios dėl nenormalių 
darbo sąlygų, dėl atstumų 
tarp autorių, korektorių ir 
jo, redaktoriaus; "tiesiog 
nudylo' kai kurios eilutės 
per Atlantą skrisdamos”...

Savo paskaitoj prelegen
tas šiltu žodžiu, su sąmo
jaus įtarpais ir logiška py
ne, apibūdino šiandieninę 
Europą, jos paskiras tau- 
tas-valstybes tiek vakarų, 
tiek sovietų pusėse ir jų 
jtaigojimą, mums, siekian
tiems savo tėvų žemei lais
vės ir nepriklausomybės. 
Pats paskaitininkas paste
bėjo, kad prie nūdienės ko
munikacijos technikos kiek
viena didesnė žinutė žaibo 
greitumu apskrieja visą pa
saulj, todėl kur begyven
tum išskirtinu žinovu nega
li būti. Nežiūrint to fakto, 
dr. Geručio auditorija dė
mesingai sekė jo komenta
rus ir įvairių įvykių verti
nimus bei sugretinimus 
(JAV prez. Nixono kelionė 
po Europą, Prancūzijos 
prez. De Gaulle akybroškos 
JAV ir spėjamos jų priežas
tys, jaunuomenės visuose 
kontinentuose maištavimai 
ir t.t. Susirinkusieji ilgai 
trukusiomis katutėmis reiš
kė padėką už paskaitos min
tis. O paskaitininkui malo
niai sutikus, keletas klau
sytojų, pateikė klausimų, 
kuriuos dr. A. Gerutis taip 
pat dėmesingai juos atsa
kė. Bene šimtinė "Lithua- 
nia” knygų tą vakarą iškly
do po Chicagą ir vėlesniems 
pirkėjams jų truko ...

Dr. Geručiui Chicagoje 
priimti komitetą sudarė: 
ALT S-gos Chicagos sky
rius (P. Vėbra), Liet. Taut. 
Akad. Sambūris (K. Kasa
kaitis), Liet. Nepr. Fondo 
atstovybė Chicagoje ir 
Korp! Neo-Lithuania Chi
cagoje (E. Modestas).

(mv)

"Aidužių" ansamblis, vadovaujamas muzikės Alice Stephens, koncertuos gegužės 3 d. 7 v.v. Lietu
vių Namuose Detroite. Nuotraukoje iš kairės: Danguolė Kaunaitė, Alė Vasaitytė, Gražina Grybaitė, 
Leonidija Nakutytė, Jūratė Juozevižiūtė, Danna Prusaitė, Nijolė Pračkailaitė, Liucija Buivydaitė, Vik
torija Grigalaitytė, Gražina Bižiūnaitė ir Virginija Bobinaitė.

• JAV LB Tarybos sesija 
įvyksta gegužės 19-20 die
nomis Chicagoje, Jaunimo 
Centre, šeštadienį, balan
džio 19 d., 10 vai. ryto įvyks 
sesijos atidarymas. Prane
šimus darys CV pirm. Br. 
Nainys, švietimo Tarybos 
pirm. J. Kavaliūnas, Kultū
ros Fondo pirm. A. Kairys, 
CV iždininkas K. Dočkus ir 
Tautinių šokių šventės ren
gimo komiteto pirm. dr. L. 
Kjriaučeliūnas. Po to bus 
diskusijos, apygardų pirmi
ninkų pranešimai, PLB val
dybos pranešimas ir LB Ta
rybos rinkimų tvarką refe
ruos J. Jasaitis.

Sekmadienį, balandžio 20 
d. bus svarstomas JAV LB 
įstatų keitimo projektas. 
Referuos dr. P. Vileišis. Be 
to bus svarstomi sesijoje iš
kelti kiti reikalai ir suma
nymai.

• Stasys Barzdukas, PLB 
Valdybos pirmininkas, da
lyvaus mokytojų studijų 
savaitėje rugp. 17-24 d. Dai
navoje ir praves pašneke
sius tautinio bei visuomeni
nio ugdymo klausimais.

• Antanas Rinkūnas, PLB 
Švietimo Tarybos pirminin
kas, mokytojų studijų sa
vaitėje skaitys paskaitas 
apie beskyrinę sistemą ir 
kitais metodologiniais klau
simais. Studijų savaitė bus 
š. m. rugp. 17-24 d. Daina
voje.

NEW YORK

• Dailininkas Vytautas 
Ignas, vienas ryškiausių lie
tuvių grafikų, dažnai pado
vanoja savo kūrinius įvai
riems lietuviškiems kultū
ros bei švietimo- tikslams. 
Vienas būdas paremti lietu
višką veikimą yra Madų 
Parodos, kurių pelnas ski
riamas specifiniams tiks
lams. New Yorko moterys 
šiais metais organizuoja 
jau šeštą madų parodą, šios 
parodos tikslas yra parem
ti Putnamo mergaičių sto
vyklos Neringa statybą. 
Dail. Ignas sutiko padova
noti vieną savo grafiką ma
dų parodai, suprasdamas 
Neringos stovyklos svarbą 
jaunimo lietuviško auklėji
mo darbe.

Putnamo vasaros mergai
čių stovyklos jau daugelį 
metų yra svarbus įnašas 
lietuviškam jaunimo gyve
nimui. Gerėjant šio krašto 
gyvenimo sąlygom, yra rei
kalinga ir lietuviškam gy
venimui neatsilikti. Jauni
mas tikisi, kad lietuviško 
gyvenimo apraiškos nebūtų 
menkesnes už bendrojo, čia 
ir glūdi Neringos mergai
čių stovyklos statybos svar
ba.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

DETROIT

• Antano Škėmos Akade- 
mija-Spektaklis įvyks ge
gužės 10 d., šeštadienį, 8 v. 
v. Detroito Lietuvių Na
muose, 3009 Tillman.

Programoje: "Mano gies
mė” iš "čelestos” — išpildo 
Danutė Jankienė.

Autorius ir jo kūryba — 
kalba Jonas Kiznis.

"Dailininko Antano Garš
vos atsiminimai” iš "Balto
sios Drobulės” — išpildo 
Vytautas Ogilvis.

"šventoji Inga” vieno 
veiksmo drama — režisuo
ja Justas Pusdešris, vaidi
na: Nijolė šlapelytė, Rimas 
Korsakas, Marijonas Sa
jauskas ir Justas Pusdešris.

"Žilvinėli” iš "čelestos”* 
— išpildo Danutė Jankienė.

"Živilės” dramatinės le
gendos trečias veiksmas — 
režisuoja Dalia Juknevičiū
tė, vaidina: Birutė Marčiu- 
kaitytė, Karolis Balys, Vy
tautas Ogilvis, Algirdas Pe- 
sys ir Vincas žebertavičius.

Režisierių padėjėja Da
nutė Jankienė, scenos apipa
vidalinimas Vytauto Ogil- 
vio, garsų efektai ir apšvie
timas Algio Plečkaičio.

Rengia Akademijos Ko
mitetas Detroite.

"MINDAUGO MIRTIS" 
DETROITE

Gegužės 17 d. Hamiltono 
teatras, vadovaujamas re- 
žisierės-aktorės Elenos Dau- 
guvietytės-Kudabienės at
vyks į Detroitą ir Lietuvių 
namuose vaidins Vinco Krė
vės istorinį veikalą "Min
daugo Mirtį”. Rengėjai — 
Detroito šaulių kuopa. De
troito ir apylinkės miestų 
lietuviai maloniai kviečia
mi šią dieną pasižymėti, 
šauliai kviečia ir laukia šil
to pritarimo.

• JAV ir Kanados šaulių 
KULTŪRINĖ SAVAITĖ 
įvyks gegužės 15-22 d. Dai
navoje, prie Detroito. Pa
skaitininkai : dr. Algirdas 
Budreckis, Anatolijus Kai
rys, Stefa Kaunelienė ir kt.

(mg)

EAST ST. LOUIS

• Lietuvių Moterų Klu
bas pasitinka pavasarį, šių 
metų balandžio mėn. 27 d., 
2 vai. po pietų ruošia me
tinį pavasario vakarą lietu
vių parapijos salėje: 15th 
ir Baugh Avenue, East St. 
Louis, III. Tai tradicinis po
velykinis subuvimas ir visi 
atsilankiusieji bus pavaišin
ti skaniais užkandžiais, ga
lės laimėti gražių išdirbinių 
ir kitų dalykų. O tie, kurie 
mėgsta šokti — galės irgi 
linksmai praleisti laiką.

Šis Lietuvių Moterų Klu
bas yra daug pridėjęs prie 
salės įrengimų, parėmęs 
bendruosius lietuvių reika
lus ir yra jautrus kitiems 
paramos reikalingiems lie- 
tuviškams darbams. Visi 
maloniai kviečiami atsilan
kyti į šį parengimą, sutikti 
pažįstamus ir žinokite; mo
terys jus kviečia. -

Aukos Dirvai
Prenumeratą pratęsdami 

ir kitokiom progom Dirvai 
aukas atsiuntėt

S. Kęsgailą, Montreal......2.00
S. Leons, St.Clair Shores 1.00
T. Palionis, Madison.......4.00
J. Kedys, Australia......... 3.65
J. Vaižys, Albion...............2.00
F. Penkauskas, Parma .... 7.00 
Č. Žilionis, Chicago........2,00
D. Giedraitis, Elgin ..........2.00
S. Staras, Worcester ...... 2.00
New Yorko Operetės

Choras .................... 5.00
P. Stoncelis, Cicero ....... 2.00 
J. Malskis, Cleveland..... 2.00
J. Liutkonis, Boston ....... 2.00 
L. Gaudušas, Omaha ...... 2.00
A. Rakauskas, Cleveland 1.00
S. Santvaras, Boston...... 2.00
O. Mitinąs, Fremont

Center ..................... 2.00
P. Mikšys, Cleveland ..... 2.00
T. Varanka, Clarendon

Hills .......................  5.00
V. Jokūbaitis, Cleveland . 2.00 
V. Bagdonas, Chicago .... 2.00 
A. Čiplys, E. Chicago.....  2.00
P. Šidlauskas, Phila....... . 2.00
Worcersterio skautai .... 15.00 
S. Lazdinis, Cleveland .. 2.00 
J. Mažiulis, Cleveland ... 7.00 
N. Linkevičiūtė, Chicago 2.00 
B, Nemickas, Maspeth ... 2.00 
V. Žebertavižius, Detroit 2.00 
J. Radas, Livonia, ........ 2.00

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Jurgis 
GjLlĄODfic

UEPSfhs 
aiR/WW.D0

ĄSOčiM 
prermjuoks 
romanas

• Jurgis Gliaudą, LIEPS
NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI. Premijuotas roma
nas. Išleido lietuviškos kny
gos klubas 1969 metais. Ap
lanką piešė Paulius Jurkus. 
Knyga 304 psl., gaunama ir 
Dirvoje. Kaina $4.00.

SOCIAL SECURITY 
ĮSPĖJA

Sočiai Security įstaiga 
Clevelande praneša visuo
menei tokį dalyką:

Iš paskirų vietovių gau
nami pranešimai apie asme
nis, kurie lanko senesnio 
amžiaus žmonių namus, sa
kydami būk jie atstovauja 
Sočiai Security, būk esą 
"sočiai security gydytojai” 
ir stengiasi žmonėms įkal
bėti pirkti iš jų kokius ten 
vaistus. Kartu tikrina kad 
tuos vaistus vartojus bus 
stipresnis, ir tuo atveju ga
lės gauti daugiau sočiai se
curity atlyginimų.

Sočiai Security skyriai 
nesiuntinėja jokių atstovų 
ir neplatina jokių vaistų. 
Tai yra tik vienas iš dauge
lio suktų asmenų pasipini
gavimo priemonių.
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