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PRIEŠ IR PO RINKIMŲ
NIXONO BANDYMAS KORĖJOS PAKRAŠČIUOSE

Šiaurės Korėjos MIG’ams 
numušus lėtą, neginkluotą 
amerikiečių žvalgybos lėk
tuvą 90 mylių nuo Korėjos 
pakraščių, prezidentas Ni- 
xonas atsidūrė prieš labai 
sunkų bandymą. Jis dabar 
turi parodyti draugams ir 
priešams, vaizdžiai tariant, 
iš kokio molio jis padary
tas. Ar iš tikro jis atnešė 
Amerikai tuos pakeitimus, 
kuriuos dar taip neseniai 
žadėjo?

Priimdamas respublikonų 
nominaciją į prezidentus, 
Nixonas pereitų metų rug
piūčio 8 d. tarp kitko pa
reiškė :

”Ir aš sakau jums šią 
naktį, kad jei JAV presti
žas nusmuko taip žemai, 
kad net ketvirtos eilės ka
rinė galybė kaip šiaurės Ko
rėja pagrobia Amerikos lai
vą tarptautiniuose vande-

• JAV gynybos ministras 
Laird pareiškė, kad ameri
kiečiai savo kariuomenės iš 
Vietnamo neatitrauks, kol 
Saigonas nebus pajėgus 
pats priešą atremti. Wa- 
shingtonas nesipriešintų ko
munistų dalyvavimui Sai
gono koalicinėje vyriausy
bėje, jei komunistai laimė
tų laisvuose rinkimuose.

• šiaurės Airijoje vyksta 
katalikų sukeltos kruvinos 
riaušės, kuriom malšinti iš
šaukta kariuomenė.

• Egiptiečių kariuomenė 
pirmą kartą po šešių mėne
sių peržengė Suezo kanalą 
ir užėmė jzraeliečių postą, 
užmušant 20 izraelitų. Po 
dviejų valandų kautynių 
egiptiečiai atsitraukė.

• Vietname komunistai 
per pastarąsias 9 savaites 
prarado 31,000 karių, šiuo 
metu jų ofenzyva susilpnė
jo.

• Prie Korėjos numušto 
amerikiečių lėktuvo ieškoji
mas sustabdytas. Buvo ras
ti tik dviejų įgulos narių la
vonai ir lėktuvo dalis. Kiti 
įgulos nariai nesurasti. Pre
zidentas Nixonas įsakė ka
ro laivams lydėti ateity pa
našaus tipo lėktuvus.

• Prancūzijoje ateinantį 
sekmadienį balsavimu bus 
nuspręsta, ar de Gaulle pa
siliks valdžioje, ar ne. Kaip 
žinoma, su šiuo referendu
mu de Gaulle kelia ir pasiti
kėjimo klausimą. Jei pran
cūzai atmes jo siūlomas re
formas, jis žada pasitrauk
ti. Spėjama, kad už refor
mą pasisakys 52%.

• Čekoslovakijoje vietoj 
Dubčeko, partijos pirmuoju 
sekretoriumi paskirtas 
Maskvai parsidavėlis slova
kas Gustav Husak, kuris iš 
pirmos dienos ėmėsi "valy
mo”, areštuodamas tūks
tančius asmenų. Prahos stu
dentai kaltina naują vyriau
sybę šalies pardavimu.

• Afrikos valstybių at
stovų suvažiavime Liberi
joje, bandymas suvienyti 
Nigeriją ir sustabdyti Biaf- 
ros kautynes nedavė rezul
tatų.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
nyse, laikas išrinkti naują 
vadovybė, kuri atstatytų 
krašto prestižą.”

Chicago Tribūne pacituo
dama anksčiau nurodytą 
Nixono priėmimo kalbos 
vietą patiekė dar visą eilę 
kitų dabartinio prezidento 
prieš rinkiminių pareiški
mų, kaip antai:

”Mes turime atstatyti 
Amerikos prestižą... jei 
JAV nereaguoja į mažus 
smūgius (kalba ėjo apie 
JAV ambasadorių įžeidi
mus, knygynų deginimus ir 
pan ašius priešamerikoniš- 
kus išsišokimus), jie iš
šauks didesnius ir jūs tu
rėsite daugiau ’Pueblų’. Su 
nauja administracija mes 
turime sustabdyti tą akciją 
prieš JAV dar prieš jai pra
sidedant”.

Nixonas kritikavo Pueblo 
pasiuntimą be atitinkamos 
apsaugos, tačiau jis pats 
vis dėlto nepasiuntė naikin
tuvų apsaugos žvalgybi
niams lėktuvams. Ir šiau
rės korėjiečiai, vieni ar su 
sovietų bei kiniečių pritari
mu, nutarė jo prestižui duo
ti smūgį. Kol kas su pasise
kimu. Washingtono reakci
ja iki šiol buvo tik nustebu
sio veido parodymas.

P e n k t adienio spaudos 
konferencijoje prezidentas 
Nixonas dar nedavė supras
ti, kad JAV griebtųsi ko 
nors daugiau negu protesto 
pareiškimas, žinia, jis gali 
aiškinti, kad 100 valdymo 
dienų yra per mažas laiko 
tarpas valdžios prestižui at
statyti. Jis taip turbūt visai 
teisingai nurodė, kad JAV 
visų pirma turi žiūrėti savo 
pačių interesų, atseit, įsivė
limas į kokius karo veiks-

VLIKO TARYBA POSĖDŽIAVO
Balandžio 11 d. įvykusia

me Vliko tarybos posėdyje 
V. Alksninis (LLKS atst.) 
padarė pranešimą apie gali
mybes arčiau bendradar
biauti su Ukrainos laisvės 
kovos veiksniais. Politinės 
ir teisių k-jos pirm. S. Lū
šys pateikė analizę Vliko 
seimo nutarimo, kuriame 
pageidauta, kad taryba dau
giau atsidėtų Vliko darbų 
planavimui, o valdyba — 
vykdymui; o valdybos vice- 

Be žodžių...

mus prieš Korėją galėtų su
silpninti JAV pajėgas piet
ryčių Azijoje.

Į tai tačiau galima būtų 
atsikirsti, kad karas pietry
čių Azijoje jau būtų pasi
baigęs, jei Hanojaus reži
mas nesitikėtų laimėjimo ne 
mūšio lauke, bet pačioje 
Amerikoje. Net New Yorko 
Times’o C. L. Sulzberger 
prieš porą dienų štai ką 
konstatavo:

”Karas vis daugiau ir 
daugiau ”v i e t namizuoja- 
mas” — politiškai ir kariš
kai. Bet svarbiausias klau
simas lieka dar neatsaky
tas, būtent, ar didesnis Pie
tų vietnamiečių įsitrauki
mas į kovą galės kompen
suoti JAV tautinės valios 
mažėjančią jėgą. Hanojus 
mano, kad ne.”

Kitaip tariant, Hanojus 
tikisi, kad amerikiečiams 
taip nusibos tas karas, kad 
jie anksčiau ar vėliau turės 
išsinešdinti nieko už tai ne
gavę. Amerikiečių numuši- 
mas prie Korėjos pakraščių 
tą įsitikinimą tik gali su
tvirtinti. Už tat sunku būtų 
teigti, kad karinis spaudi
mas į Korėją turėtų būtinai 
pakenkti amerikiečiams pie
tiniame Vietname.

Vienu žodžiu, kandidatas 
į prezidentus Nixonas, kol 
kas atrodo, sveikiau sam
protavo negu ... preziden
tas Nixonas. Įsistojęs į 
Johnsono batus jis negali 
pakeisti jų numinimo — jis 
eina tuo pačiu keliu ir 
žingsniu, ką priešams ir rei
kia įrodyti.

Dėl viso to seno lėktuvo 
numušimas gali turėti dau
giau reikšmės prezidento 
Nixono tolimesniam likimui 
negu kiti didesni ir gal il
gainiui reikšmingesni įvy
kiai.

pirm. J. Audėnas padarė 
pranešimą apie valdybos 
veiksmus.

V. Alksninio pranešime 
iškeltieji siūlymai perduoti 
išsamiau apsvarstyti ir su
formuluoti Politinei - teisių 
komisijai. Tai pačiai komi
sijai perduotas išsamiau iš
tirti ir seimo iškeltasis su
manymas Vliko seimus 
šaukti kasmet kitoje vieto
vėje. Dėl tarybos bei valdy
bos darbo tos komisijos pir-

33 METAI AMERIKOJE BUVO 
PAŠVĘSTI LIETUVAI...

Vienas iš Los Angeles 
mieste ir iš viso Kaliforni
joje plačiai žinomų lietuvių, 
Bronius Gediminas, šiomis 
dienomis atšventė savotiš
ką sukaktį — 33 metų lai- 

mininkas išdėstė nuomonę, 
kad seimo pageidavimas tuo 
reikalu praktikoje ir vykdo
mas. Kaip pavyzdį, nurodė 
Vliko tarybos suformuluo
tas išvadas dėl laisvėje 
esančių lietuvių santykiavi
mo su Sovietijos nelaisvėje 
esančiais tautiečiais.

Valdybos vicepirmininkas 
J. Audėnas išdėstė Vliko 
valdybos susirūpinimą nau
jaisiais tarptautinės politi
kos vėjais, ypač nauju So
vietų Sąjungos skatinimu 
susitarti Europai dėl visiš
ko jos saugumo ir Europoj 
bei Amerikoj (ypač bal. 
9-10 vykusioj NATO konfe
rencijoj Washingtone) ben- 
drybiškai pasireiškia n č i u 
s u s i d o mėjimu Sovietijos 
siūlymais. Vliko valdyba 
prašė Politinę bei teisių ko
misiją skubiai parengti iš
samų memorandumą, kuria- 

(Nukelta į 2 psl.)

Bronius Gediminas

ko tarpą gyvenimo Ameri
koje: balandžio 1 d. suėjo 
lygiai 33 metai kai Br. Ge
diminas grįžo Amerikon. 
Čia. gimęs 1915 m. Br. Ge
diminas 1925 m. išvyko Lie
tuvon, kur gyveno iki 1936 
m. Tada (1936 m.) jis grį
žo Amerikon, apsigyveno 
Chicagoje. čia greitai įsi
jungė į Antano Vanagaičio 
radijo valandėlės štabą, ku
riame A. Vanagaičiui talki
ninkavo iki 1943 m. Tais 
metais dėdė Šamas jį pa
šaukė kitoms pareigoms — 
ginti Ameriką ginklu — ku
riose Br. Gediminas garbin
gai išbuvo iki 1946 m., ge
nerolo McArthur armijų su
dėtyje, Pacifiko srities karo 
lauke. Grįžęs iš karo lauko 
— 1946 m. Br. Gediminas 
iš Chicagos persikėlė į Los 
Angeles, Calif., kur ir da
bar tebegyvena. Nuo pat 
įsikūrimo auksiniame Va
karų krante — Br. Gedimi
nas ėmėsi lietuviško darbo 
jau esamose organizacijose, 
prisidėdamas ir ten — kur 
matė reikalo steigiant nau
jas.

Jis didele dalimi prisidė
jo prie Tautinės Sąjungos 
skyriaus steigimo ir jam 
pirmininkaudamas eilę me
tų — padėjo pagrindus to
lesnei skyriaus veiklai, kol 
atsirado jaunesnių ir visuo
meninėje veikloje dar nepa
vargusių talkininkų, galėju
sių jį pakeisti. Br. Gedimi
nas vienas iš stambesnių 
Dirvos rėmėjų aukomis, kai 
Dirva buvo paskelbusi va
jų; jis yra vienas iš organi
zatorių gerai besilaikančio 
Lietuvių Bankelio (Lithua
nian Credit Union), kur nuo 
pat įsteigimo (1962 m.) yra 
vienas iš vadovaujančių jo 
narių, o taip pat yra vienas 
pagrindinių organizato r i ų 
Los Angeles Tautinių Na
mų pamatams, ant kurių 
Tautiniai Namai sėkmingai 
tebesilaiko nuo pat 1959 m. 
Šiuo metu — Br. Gediminas 
yra Tautinių Namų b-vės 
pirmininku.

Jo didžiausios pastangos 
ir ištekliai buvo nukreipta 
į lietuvišką radijo valandė
lę, kurią kelių talkininkų 

pagalba (J. Uždavinio ir 
kt.) 1952 m. įsteigus Br. 
Gediminas paskui virš 15 
metų vienas ant savo pečių 
nešė jos sunkią piniginę 
naštą. Bet, kai Br. Gedimi
nas pavargo — valandėlė 
1968 m. pabaigoje nutilo.

Ir tik neseniai — Los An
geles lietuviškoji radijo va
landėlė, po didelių bendruo
meninių pastangų, naujų 
žmonių vedama vėl atgijo ir 
reikia jon dėti vilties — kad 
laikysis mažiausia kitus 15 
metų.

Gal Br. Gedimino 33 me
tų Amerikoje gyvenimo su
kaktis nebūtų verta kokio 
dėmesio — lyginant su dau
gelio kitų čia gyvenančių 
lietuvių net ir ilgesniu laiko 
tarpu: bet... matykite, tie 
33 metai Amerikoje buvo 
pašvęsti Lietuvai... (vb)

BUS PAGERBTAS 
KOMPOZITORIUS 

B. BUDRIUNAS
Plačiai žinomas savo mu

zikine veikla kompozitorius 
Bronius Budriūnas yra lai
mėjęs PLB Valdybos skelb
tame giesmių konkurse dvi 
premijas. LB Vakarų Apy
garda, talkininkaujant šv. 
Kazimiero parapijos chorui, 
balandžio 26 d., 7 vai. 30 
min. parapijos salėje, orga
nizuoja komp. B. Budriūno 
pagerbimą. Į šias iškilmes 
iš Clevelando atvyksta PLB 
Valdybos vykdomasis vice
pirmininkas dr. Butkus, ku
ris komp. B. Budriūnui 
įteiks premijas.

Be oficialios pagerbimo 
dalies, kurioje komp. B. 
Budriūno kūrybą aptars ra
šytoja Alė Rūta-Arbienė, 
bus meninė programa laike 
kurios, be kitų kompozito
riaus sukurtų kūrinių, bus 
išpildytos ir premijuotos 
giesmės: "Lietuvio giesmė” 
pagal Putino žodžius ir 
"Mūsų žemė — Lietuva” 
pagal B. Brazdžionio žo
džius.

Los Angeles ir apylinkių 
lietuviai kviečiami gausiai 
premijų įteikimo iškilmėse 
dalyvauti, atžymint šį reikš
mingą kultūrinį įvykį, (im)
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Ryšium su 1969 metų pavadinimu švietimo ir šei
mos metais Dirvos atstovas Kanadoje P. Bastys kreipėsi 
1 Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Švietimo Tarybos 
pirmininką A. Rinkūną su keletą klausimu, kuris ma
loniai sutiko atsakydamas į juos pasidalyti su Dirvos 
skaitytojais.

— Kokie motyvai privedė 
prie paskelbimo specialių 
metų lietuvių švietimo ir 
šeimos reikalams? Ar to, 
kas iki šiol buvo daroma, 
nepakako?

— Jokiu būdu negalima 
nuvertinti to, kas iki šiol, 
skaitant jau vien nuo 1944 
metų, atlikta lietuvių šei
mos ir lietuviškosios mo
kyklos išlaikymo srityse. 
■Geras tuo reikalu pavyzdys 
yra kad ir lietuviškosios 
vargo mokyklos, dideliu pa
sišventimu sukurtos ir iš
laikytos stovyklų laikais

VLIKO TARYBA 
POSĖDŽIAVO...

(Atkelta iš 1 psl.) 
me turėtų būti įsakmiai at
kreipiamas galimose Rytų- 
Vakarų blokų derybose da
lyvausiančiųjų dėmesys į 
būtinumą nepamiršti Lietu
vos bei Baltijos kraštų tei
sių politiniuose Europos 
santykiuose.

Be to, taryba buvo pain
formuota apie Vliko valdy
bos su Lietuvos Laisvės Ko
mitetu numatytojo simpo
ziumo rengimą, apie Vliko 
valdybos rengiamą Politinį 
Jaunimo Seminarą birželio 
7-8 d. New Yorke, į kurį 
kviečiami JAV ir Kanados 
lietuvių jaunimo organiza
cijų atstovai bei paskiri 
jaunuoliai, ir apie Vliko pir
mininko dr. J. K. Valiūno 
dalyvavimą PLB valdybos 
posėdyje Clevelande kovo 
11 d., kur, išrinkus naują 
PLB pirmininką, buvo ap
tarti Vliko — PLB bendra
darbiavimo klausimai. Iš
ryškinta, kad PLB pripažįs
ta rezistencinį Vliko pobū
dį, jo vadovavimą politinei 
veiklai, ir kad Vliko orga
nizacinės santvarkos klausi
mą PLB valdyba laiko Vil
ką sudarančių grupių rei
kalu.

Šiame Vliko tarybos po
sėdyje iš eilės pirmininkavo 
Algis Vedeckas (ūkininkų 
S-gos atst.), sekretoriavo 
Tomas Sperauskas (LTS 
atst.).

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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KODĖL ŠVIETIMO IR 
ŠEIMOS METAI?

Vokietijoje. Didžiuojamės 
šiuo metu turį daug dakta
rų bei kitų akademikų mūsų 
jaunimo tarpe, bet daugu
mas iš jų juk yra buvę gim
nazistai ano meto liet, var
go gimnazijose Vokietijoje. 
Ir kas iš tų jaunuolių būtų 
buvę, jei tokių gimnazijų 
nebūtume sukūrę ir išlaikę ? 
Tai tik vienas iš daugelio 
pąvyzdžių. Jeigu šiuo metu 
rasta reikalo skelbti specia
lius liet, švietimo ir šeimos 
metus, tai tik dėl to, kad 
visam tam esminiam mūsų 
tautinio išsilaikymo išeivi
joje vežimui pradeda reikti 
naujo kuro, naujos para
mos, dalinai ir naujų idėjų. 
Tai savotiškas prožekto
riaus šviesos atkreipimas į 
visą lietuvybės išlaikymo 
reikalą.

—■ Ar buvo priežasčių, 
kurios būtų kliudžiusios 
skelbti liet, šeimos ir švie
timo metus anksčiau? Ko
dėl su tuo reikalu laukta 
kone dvidešimt penkeris 
metus?

— Kliudančių priežasčių 
nebuvo, tačiau taip degan
čiai nejautėme reikalo, kaip 
dabar. Anuo metu iš Lietu
vos išvyko toks stambus 
mūsų inteligentijos poten
cialas, kad jo pakako ilgam 
laikui be ypatingų ragini
mų, pastangų bei studijų. 
Tačiau laikas palengva daro 
savo, ir daro mūsų nenau
dai. Senoji akademinė inte
ligentija palengva išmiršta. 
Į jos vietą ateina jaunesnio
ji karta, kuriai lietuviškoji 
šeima ir mokykla kelia nau
jų, laiko dvasios diktuoja
mų, problemų. Vis dėlto su
tinku, kad liet, šeimos ir 
mokyklos metus reikėjo tu
rėti bent dešimtmetį anks
čiau. Daug dalykų, kuriuos 
galėjome atlikti tada, dabar 
jau nebegalime.

— Jau beveik trečdalis 
šių specialiųjų metų prabė
go. Kas per tą laiką pada
ryta?

— Nelaimingai pasitaikė, 
kad prieš šiems metams 
prasidedant turėjo įvykti 
Pasaulio Liet. Bendruome
nės vadovybės persitvarky

■

mas, susijęs su III PLB sei
mu. Kaip žinome, šis sei
mas įvyko pereitą rudenį. 
Kol naujieji organai per
ėmė pareigas ir įsitraukė į 
darbą, atėjo ir Kalėdos. Vis 
dėlto dar prieš Kalėdas 
PLB švietimo Taryba, ku
riai pavestas šių metų pro
gramos organizavimas, pa
skelbė mokyklinius konkur
sus bei mokytojų atžymė- 
jimo diplomais taisykles. 
Toliau reikia nepamiršti, 
kad PLB švietimo Taryba, 
pagal konstituciją, yra tik 
planuojantis organas. Prak
tiškąjį darbą turėtų įvyk
dyti kraštų liet, švietimą 
tvarkantieji organai. Jie tą 
palengva ir daro, bent JA 
V-bėse, Kanadoje ir Austra
lijoje.

— Ar Jums neatrodo, kad 
konkursai ir diplomai palie
čia tik mažą visos proble
mos dalį?

— O taip. Visą eilę kitų 
projektų dėl jų platumo 
teks šiais metais tik pradė
ti. Vienas iš tokių projektų 
yra lietuviškosios mokyklos 
pervedimas į beskyrinę sis
temą. Tuo tarpu šis projek
tas yra tik užuomazgoje: 
paskaitomis ir straipsniais 
stengiamasi mokytojus su 
tuo supažindinti ir tą nau
jąjį kelią "įpiršti”. Kitas di
desnis projektas yra pradė
tas JAV LB švietimo Ta
rybos. Tai periodinio žurna
lo ai- metraščio, skirto liet, 
šeimos ir mokyklos proble
moms, leidimas. Pirmojo 
numerio tikimės jau šį pa
vasarį.

— Kokia yra pati sun
kiausia problema?

— Sunkiausioji problema, 
man atrodo, glūdi mūsų 
jaunose ir jauniausiose šei
mose. Kai sakau "jaunos 
šeimos”, turiu galvoje tas, 
kurios jau turi savo vaikų. 
Jauniausios šeimos yra ką 
tik susikūrusios. Ir vienu ir 
kitu atveju liet, bendruome
nės ryšiai su tomis šeimo
mis silpni. Specialią proble
mą sudaro ir vis daugėjan
čios mišrios šeimos. Jokiu 
būdu nenoriu pasakyti, kad 
net ' ir pačios jauniausios 
šeimos, su gana negausio
mis išimtimis, nebūtų lie
tuviškos. Savo viduje jos 
tebėra lietuviškos, tačiau 
mėgs tančios užsida ryti 
siauruose kelių šeimų rate
liuose. Rasti ryšį tarp senų
jų autoritetų ir jaunųjų šei
mų ratelių yra vienas svar
biausių ir bene sunkiausių 
šio meto uždavinių.

— Kas tuo reikalu mano
ma daryti?

— Iš centrų svarbiausias 
uždavinys čia priklauso 
spausdintam žodžiui, pir
moje eilėje mūsų periodi
kai. Toji periodika į jauną
sias šeimas dar ateina, ir 
yra skaitoma. Reiktų tik 
kad straipsniai tuo reikalu 
būtų neilgi ir konkretūs. 
Sveikintinas reiškinys yra 
ir jau spaudai paruošta ant
roji laida V. čižiūno veikalo

KODĖL It AUSTRALIJĄ?
Nepersenai vienoj Dir

voj St. Gečas aprašė N. 
Meksikos — Roswell 
miestelio apylinkes kai
po patogią vietovę pen
sininkams apsigyventi, 
patardamas nuvykt apsi- 
žvalgyt, ir jei tinka ap
sigyventi.

Dabar VI. Radzevi
čius girią Australiją, 
kad ten du lietuviai iš 
JAV užpirkę namus ir 
sulaukę pensininko am
žiaus nusikels gyventi.

Australijos valdžia 
baltiems yra palanki, tei
kia daug lengvatų, nori 
kad kuo daugiau balto
sios padermės žmonių 
ten apsigyventų, o der
lingos žemės ten yra aps
čiai. Gal būt, kad sąly
gos ten palankios. Gal 
net ir lietuvių ten pakan. 
karnai yra. Bet toli nuo 
jau žinomesnių žemynų 
ir nuo gimtinės Lietu
vos.

N. Meksika arčiau ne
gu Australija, beveik "na
mie" bet ir čia atokiai 
kur su lietuviais kasdien 
sueinam pasikalbėt, pa
juokaut ar pasiginčyt dėl 
tikybos ar valdžios po
linkių. Senimas daugiau 
sėslus, gal kiek sutin
gęs bastytis, ir daugiau 
prie savo tautos žmonių 
prisirišęs. Senam ne 
taip norisi ir sekasi prie 
naujos aplinkos prisitai
kinti, kaip jaunam.

Jei jau kam blunka vil
tis atgauti Lietuvai lais
vę ir ten sugrįžti, tai ge
riau likti tose vietovėse 
kur daugiau lietuvių ap
sigyvenę.

Gal Australijoj, kaip 
ir N. Meksikoj tikrai yra 
gerų, palankių vietovių 
apsigyvenimui, tik ten 
nenusikels daug lietuvių, 
o keltas nusikėlusių, 
kad ir geriausiais norais 
negalės lietuviškai reikš
tis, nenuramins ilgesio 
prie viso ko lietuviai su
sibūrę, kad ir svetur gy
veną ką jaučia, moka,pa
rodo.

Yra tokių kurie sako-

"Tautinis auklėjimas šei
moje”. šioji laida vadinsis 
"Šeima lietuvių bendruome
nėje”.

Pagrindinis svoris čia 
priklauso bendru o m e n ė s 
apylinkėms, parapijoms ir 
kitiems vietiniams jungi
niams. Vis dėlto, ir čia ne- 
siūlytumėm griaudenimų ir 
pamokslų. Vietoje to — 
ruoškime jaunosioms šei
moms seminarus, diskusi
jas ir ypač joms specialiai 
skirtas, kad ir trumpas va
saros stovyklas.

Pavasarėjantis New Yorkas Vyt. Maželio nuotrauka

si: "man vistiek kokios 
tautos nebūtų, aš susi
kalbu". Tokie patys sau 
meluoja. Jie susikalba 
kasdieniais gyvenimo 
reikalais: koks oras, ką 
kur pirkai, kiek mokė
jai ir kt. Bet ne iš pra
eities, ne iš toliau, lie- 
ka nebyliais. Tik moky
ti vienos mokslo šakos 
"specialistai" susikalba 
tam tikroj srity.

Taip aš jaučiu, supran
tu. Nepeikiu jei kas 
kviečia kitur vykti apsi
gyventi, mat kiekvienam 
norisi, kad daugiau lietu
vių atvyktų.

v Anis Rūkas

NEW BRITAIN

LOJALUMO PARADAS 
CONNECT1CUTE

Gegužės 4 d., sekmadienį, 
1:30 vai. p. p., New Britai- 
no gatvėmis pajudės 17-sis 
Lojalumo Dienos paradas. 
"Jūsų puikiu pasirodymu 
pernykščiame parade Hart
forde galėjo didžiuotis kiek
vienas amerikietis”, — pa
brėžė parado komiteto pir
mininkas kvietime lietu
viams. Connecticuto lietu
viai kvietimą priėmė.

Lietuvių dalyvavimą vals
tijos mastu organizuoja ir 
koordinuoja LB Apygardos 
valdyba, surikiavimą ir 
tvarką pasiėmė Hartfordo 
ir Waterburio ramovėnai, 
v a d o v a u j ant hartfordiš- 
kiams. Ruoštis pradėta jau 
nuo kovo 3 dienos. Įvyku

siame . tarporganizaciniame 
p a s i tarime, Waterburyje, 
dalyvavo įvairių vietovių 
LB, ALT, skaučių, skautų, 
moterų ir kitų organizacijų 
atstovai, bei naujasis .šv. 
Juozapo parapijos klebonas 
kun. Jurgis Vilčiauskas.

Posėdis apsvarstė ir pri
ėmė lietuvių dalyvavimo 
projektą bei pasiskirstė pa
rengiamaisiais darbais. Or
ganizacijos ir pavieniai — 
visi ir visokio amžiaus Con
necticuto lietuviai ir lietu
vės, gimę Amerikoje ar at
vykę, kviečiami šiame pa
rade gausiai dalyvauti, kur 
sumirgės mūsų tautiniai rū
bai, suplevėsuos mūsų lie
tuviškos ii’ organizacijų vė
liavos, ir kur mes visi galė
sime pagerbti žvaigždėtąją 
Amerikos vėliavą, kurią 
Lietuvos okupantas sten
giasi paniekinti net pačios 
Amerikos žemėje. Lietuvių 
divizija žygiuos ne kurios 
vienos ar kelių organizacijų 
vardu, bet kaipo Connecti
cuto Lietuviai.

.JAV LB Connecticuto 
Apygardos Valdyba

GRAŽI IR VERTINGA 
DOVANA

Vyriški šveicariški HY MO- 
SER 18 karatų aukso, 25 akme
nų, automatiški, kalendorius, 
incabloc 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., 
Wo-rcester, Mass. 01604

Viešėdami Chicagoje aplankykite
KAKTO 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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Tautinis brendimas
Žmogaus tautinis bren 

dimas nėra kažkoks at
sitiktinas dalykas. Tai 
yra veiksnys tų aplinky
bių, kurios sudaro tau
tą. Taigi žmogus kaip tau
tietis gimsta iš tautos. 
Nuosekliai tariant, tau
ta savo narius ne tik gim
do, bet kartu sudaro ir 
būtinas sąlygas jiems bū
ti ir veikti. Todėl žmo
gus pilnutine prasme, 
konkretus ir kūrybingas 
gali gyvuoti tautoje. Tau
ta yra pirmykštis šalti
nis, iš kurio žmogus se
mia savo darbams gyvy
bės. Todėl suprantama, 
kad patys didieji žmo
nijos genijai buvo sykiu 
ir patys tobulieji savo 
tautos reiškėjai. Nes jų 
veikaluose atsispindi 
ryškūs tautiniai pradai 
tobulai suderinti su vi
suotinėmis idėjomis.

W. Saueris sako, "kad 
tautos nariai kyla iš 
sveikų tautos jėgų. Tik 
čia jie yra gyvi, tik čia 
jie įsišaknija, kaip me
dis savo krašto žemėje. 
Jis miršta, jei jis yra 
perkeliamas į svetimos 
šalies žemę".

Gražus žodis tėvynė. 
Juo išreiškiama tai, kas 
kiekvienam žmogui yra 
kilnu ir šventa, už ką 
daugumą žmonių nesi
gaili paaukoti to bran
giausio pasaulio turto - 
gyvybės. Laimingi ir 
džiaugiasi tie, kurie ga
li kvėpuoti laisvos tė
vynės oru, girdėti gim
tųjų miškų ošimą, paukš
čių čiulbėjimą, ir pri
slėgti bei neramūs tie, 
kuriems lemta tik min
timis nuskristi į gimto
sios tėviškės namus...

Jei kiek žvilgtelsim į 
istoriją, tai pamatysime 
kad tėvynės meilė ruse
no kiekvieno širdyje se
novės, vidurinių amžių 
ir taip pat šiais naujais 
laikais. Taip buvo, taip 
yra ir taip bus, nes tas 
yra įgimta ir žmoniška. 
Juk kiekvieno padoraus 
žmogaus troškimas ir 
laimė matyti savąją tė
vynę laisvą ir nepriklau

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($5,000.00 ar daugiau, įdedant po $500.00)

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po $1,000,00)

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 VVEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
-ĮĮi OFFICE HOURS: Monday. Tuesday, Friday 9 to 4;
— Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1: VVednesday elosed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

somą. Ir jei klastingas 
priešas įsiveržia kada į 
gimtąjį kraštą, naikinda
mas turtą, kankindamas 
moteris, vaikus, žudyda
mas vyrus, tai kiek
vienas su pasiryžimu šir.- 
dyje, su dideliu ryžtu ėjo 
ir eis ginti savo tėvynės. 
Tad aukoti savo gyvybę 
tėvynės gerovei yra di
džiausia auka, kokios iš 
žmogaus begalima reika
lauti.

Tėvynė yra mylima ne 
dėl to, kad ji yra dide
lė, graži, turtinga, kultū
ringa ar turinti garsią 
praeitį. Kartais suvargu
si ir sunykusi tauta ga
li būti net labiau myli
ma, negu turtinga, išsi
plėtusi. Goethe sakyda
vo "juo blogesnis kraš
tas, tuo didesni patrio
tai". Tiesa, su patriotizL 
mu yra glaudžiai susijęs 
gėrėjimasis savogimtucL 
ju kraštu ir didžiavima
sis savo tauta. Bet ne 
šitas gėrėjimasis ir di
džiavimasis gimdo mei
lę. Tik tėvynės bei tautos 
meilė gimdo gerėjimąsi 
ir didžiavimąsi.

Iš kitos pusės tėvynės 
meilė yra ne tik ^džiaugs
mas, vadinasi, ramus 
gėrėjimasis jos buvimu, 
bet ir pastangos ją tobu
linti ir ryžtas pačiam 
žmogui tobulėti, kad jis 
būtų vertas to, ką my
li. Kur yra tikra meilė, 
ten nestinga garbingų žy
gių ir nenuilstamo veiki
mo. Meilė judina saulę 
ir žvaigždes —sako Dan
tė. Todėl patriotizmas, 
kaip meilė nėr a tik jaus
mas, bet stiprus kūry
bos akstinas. Kam to 
trūksta, kam tėvynės 
meilė yra tik pragyveni
mas, tai patriotizmas nė
ra nei tikras, nei gilus, 
nei^pastovus. Tikrosios 
tėvynės meilės vardan 
yra vykdomi nuostabūs 
mokslo, meno, dorovės 
ir šventumo žygiai.

Mūsų tauta yra daug 
iškentėjusi vargo nelai
mių. Slėgė ją nuolatiniai 
karai su įsibrovėliais,iL 
gus metus kankino lietu-

Lietuvos žydai Šoko 
ginti Maskvą...

_ Praėjusių metų spa
lio mėnesį Amerikoj 
buvo paskleištas Lietu
voj gyvenančių "komu
nistų ir nepartinių žy
dų inteligentijos atsto
vų" Sniečkui rašyto laiš
ko lietuviškas tekstas ir 
jo vertimas į anglų kal
bą. Remdamasis to laiš
ko turiniu, THE NEW 
YORK TIMES spalio 30 
d. paskelbė straipsnį,ku
riame buvo tvirtinama, 
esą, Lietuvos žydai pra
šosi išleidžiami emi
gruoti į Izraelį, kadangi 
Lietuvoj pakilusi antise- 
mizmo banga ir žydai ten 
esą tik niekinami ir 
skriaudžiami.

Ryškesnės to laiško 
ištraukos su pastabo
mis, pateiktos ELTOS 
Informacijų, buvo skelb 
tos ir lietuvių laikraš
čiuose praėjusio lapkri
čio vidury bei pabaigoj. 
Iš to laiško teksto buvo 
aišku, kad jo autoriai 
daugiausia Maskvą kalti
na dėl žydų skriaudimo, 
ir kad tik dėl Maskvos 
spaudos užimtos pozici
jos kaikas ir iš lietuvių 
susigundąs iš žydo pasi
tyčioti ar kitaip parodyt 
jam nepalankumą. Bet iš 
NYT straipsnio atrodė, 
lyg tame laiške vien lie- 

vį baudžiava ir svetimų
jų jungas, o dabar bolše
vikų okupacija. O visgi 
lietuvių tauta savo pasi
ryžimu ir darbu bei kru
vinomis aukomis buvo 
išsikovojusi laisvę.

Bet eiti tėvynės mei
lės keliu reikia ne tik pa
siaukojimo, bet ir darbo, 
pasiryžimo, nugalint vi
sas kliūtis.

Tad įsivaizduokim, 
kad mūsų tėvynė yra bi
čių avilys, kur kiekvie
na bitelė turi savo parei
gų ir darbo. Ir jeigu tik 
nors viena iš jų neatlie
ka tinkamai savo darbo, 
tai gaunasi nedermė, sa
vaime nieko gero nele- 
mianti. Taip ir tauta, ku
rioj vyrauja nesantai
ka, sroviniai ginčai, pra
eities klaidų ieškojimai, 
prikaišiojimai, išmetinė
jimai, nieko gero neduo
da, bet tik silpnina bend
ros tautos interesus.

Todėl tautos meilė mu
myse turi reikštis ne 
vien jausmais ar žo
džiais, bet realiais dar
bais. Kas yra tikras tė
vynės mylėtojas, kam 
tautos laisvė yra bran
gi, tas svetur gyvenda
mas turi jausti ir būti
nų pareigų, kurias turi 
atlikti su meile ir pilnu 
nusiteikimu.

J. Miškinis 

tuviai būtų buvę kaltina
mi žydų skriaudimu.

Čia lietuvių vardą už
sienio žydų akyse ir šo
kosi ginti aštuoni žydai, 
įžymūs komunistai, da
bartiniais laikais už
imantys aukštas pozici
jas Lietuvoj. Būtent: S. 
Atamukas, buvęs pogrin
dinis komjaunuolis, bu
vęs "lietuvių" divizijos 
raudonarmietis, dabar 
"revoliucijos istorikas" 
vyresnysis dėstytojas 
partijos mokykloj, todėl 
angliškai tituluojasi "as- 
sistant professor". Z. 
Borkumas, respubliki
nės valdžios kanceliari
jos skyriaus vedėjas, ne
žymi figūra (net enciklo- 
pedijon neįtraukta), bet 
iš angliško titulo spren
džiantiems galįs atro
dyti svarbus pareigūnas, 
nes vadinasi "ministrų 
tarybos departamento 
galva"... K. Glikas, pa
vyzdinio kolchozo pirmi
ninkas Šakių apylinkė
je, "socializmo darbo 
didvyris", bene specia
liai šiam atvejui prisi
pažinęs esąs žydas, nes 
šiaip jau tuo nesigarsi- 
na, net ir vardu nežydiš- 
ku vadinasi (Kostas). M. 
Dulmanas — statybos 
"Deputy Minister". E. 
Jacovskis — vėl "de
partamento galva" vy
riausio sovieto raštinėj.
G. Užpalis (pasikeitęs pa
vardę) — kompartijos 
inspektorius. V. Vilens- 
kis, pulkininkas. Ir žino
ma, G. Zimanas — "edi- 
tor-in-chief". Visi jie 
aną žydų grupės laišką 
pavadino "nepagrįstukal
tinimu prieš lietuvių tau
tą". Jie visi parašė laiš
ką į NYT, kuriame, žino
ma, parodė didelį susi
rūpinimą bolševikinės 
sistemos, ne lietuvių tau
tos garbe. Aiškino, kad 
Maskva priešinasi tik 
prieš tam tikrą (antiara- 
bišką) Izraelio politiką, 
o ne prieš žydus. Apie
žydų kultūrinio reiški
mosi visišką suvaržymą 
(likvidavimą) Sovietijoj, 
dabar ir Lietuvoj, šie 
žydų atstovai nė neužsi
minė, ir laiške minėtų nu
siskundimų neigti nė ne
mėgino. Tik jie įrodinė
jo, kad žydai komunistai 
taip kaip Rusijoj, taip ir 
Lietuvoj tebesilaiko ko 
puikiausiai ir daugeliu 
požiūrių geriau už ki
tus. Jie tebetvirtina, kad 
Lietuvoj esą 25,000 žy
dų, apie 0.8% visų Lietu
vos gyventojų. (Šie duo
menys yra jau 10 metų 
amžiaus — 1959 m. su
rašymo). Laiške irgi bu
vo minėta, kad Lietuvoj 
25,000 žydų, bet tuo pa
čiu metu buvo tvirtina

ma, kad Vilniuje jų esą 
10%, o tai būtų vien Vil
niuje daugiau kaip 30 
tūkstančių žydų... Atro
do, kad vieni ir kiti sta
tistika operuoja "iš 
akies". Bet svarbiausia 
— vieni ir kiti kalba ne 
apie tuos pačius žydų 
rūpesčius, gal net ne 
apie tuos pačius žydus.

Atamuko — Zimano 
aštuoniukė, pavyzdžiui, 
tvirtina, kad, nors žydų 
Lietuvoj yra mažiau kaip 
vienas nuošimtis (0.8%), 
tarp aukštąjį mokslą bai-- 
gusiųjų Lietuvos gyven
tojų esą 4.1% žydų. Aukš
tųjų mokyklų studentų 
esą 4.4% žydų.

Kadangi, anot oficia
lių (1966-67 m.) statisti
kos duomenų aukšto
siose mokyklose dabar 
studijuoja 155 iš kiekvie
nos dešimties tūkstan

ŠIS BEI TAS
• Mūsų kultūros kėlėjai, protarpiais vis padejuoda

mi dėl visuomenės permenko dėmesio savai knygai, ypač 
grožinei raštijai, dažniausia tebekalba — apie knygų pir
kimą. Girdi, juk jau pajėgiame, pinigo nestokojame, tad 
kodėl neperkame? Lyg visas tikslas tebūtų — ”kad lei
dyklos pajėgtų išsilaikyti, kad rašytojui būtų ne vien tuš
čias ačiū pasakyta, bet ir minimalus honoraras sumokė
tas". Tur būt, čia ir yra mūsų knygų menko plitimo ne
sėkmė, kad ir patys jos pasiūlytojai žiūri bizniškai: svar
bu išpirkti leidinius, ir tuomet bus gerai — leidykloms 
nauda ir autoriams bus honoraro ... O per 20 metų vi
siškai nieko nedaryta, kad mūsų visuomenė išmoktų 
džiaugtis knygų turiniu, kad pasiilgtų naujų knygų, kad 
kiekvienas išsiugdytų savitą nuomonę liet, dailiajai lite
ratūrai mėgti ir vertinti. Taigi, reikia, kad tautiečiai tap
tų tikrais knygų gerbėjais, o ne vien iš pareigos palaiky
tojais, pinigo aukotojais. Kolei savo grožinės kūrybos 
knygą pirkti tebus tautinė pareiga arba auka, o ne nuo
širdus džiaugsmas bei kultūrinė asmens būtinybė, tol 
mūsų knyga sunkiai vegetuos. Ar nereiktų LB Šviet. Ta
rybai paieškoti kokio nors rakto šiam klausimui?

• Artėjant vasarai, daugelis iš mūsų (ypač Chicagos 
— Detroito — Clevelando trikampio) ruošiasi pakeliauti 
šen ten, sykiu kai kas ieško tinkamesnės vietos apsigy
venti (ypač vyresnieji bei pensininkai). Regis, dairyda- 
mies švelnesnio ar sveikesnio klimato bei geresnės aplin
kos, mes dabar ruošiamės dar kartą išsibarstyti po "pla
čiąją Ameriką”. Be to, didmiesčiuose-pramonės dūmuose 
ir rasinių bei kitokių riaušių netvarkoje — nevienam 
įkyrėjo, ir norisi nutūpti kur jaukesniame, švaresniame 
kampelyje. Tačiau linkimas išsklisti po didžiąsias Ame
rikos erdves yra kenksmingas ne tik mūsų tautinei gyvy
bei, bet — ir sau patiems didžiai nuostolingas. Dides
niuose lietuvių telkiniuose vis dėlto gyventi daug įdomiau 
ir linksmiau, nes vyksta nuolatinis kultūrinis judėjimas, 
veikia įvairių draugijų, ruošiami koncertai ir kitoki subu
vimai, buriamasi draugėn prie savų pamaldų, kuriasi mo
kyklėlės — žodžiu, pulsuoja sveikai visuomeniškas, turi
ningas savas gyvenimas. O įsisėdus kur vienam ar vos 
keliom šeimom — mes išsyk dingstame tautinei gyvybei, 
be to, ir patys įklimpstame į beprasmį nuobodį, sustin
gimą. Juk ne vien duona žmogus gyvas. Tad labai ap- 
svarstytina, ar verta tuoj gundytis pirmo šauklio rekla
miniu balsu apie "geriausio klimato patogiausias sąly
gas" kur nors toli nuo saviškių?

• Vyresnieji ir pensininkai lig šiol maždaug kreipė 
akis į dvi vietoves: Floridą ir Kaliforniją. Abi turi labai 
gerų pusių, o antroji, tur būt, net geresnė klimatu (ir 
vietų pasirinkimu) tik — tolokai nuo kitų centrų. Abie
jose yra jau gausios lietuvių kolonijos su draugijom, sa
lėm, nuolatinėm sueigom bei pramogom. Tad vertėtų jose 
mums ir telktis, o ne barstytis bet kur vienišais nauja
kuriais. Ypač dėmesys kreiptinas į Kaliforniją, nes ten, 
kiek žinoma, ir klimatas geras net pasirinktinai — nuo 
vėsesnio šiaurėje, ligi visai sausai šilto pietuose. Didis 
įvairumas vietovių — didmiesčių, miestelių, kurortų, kai
mų dykumose ar jūros pakrašty — leidžia rinktis ne tik 
klimatą, bet ir darbus bei jaukesnę aplinkumą pagal sko
nį. Jei L. Angeles, San Diego ar San Francisco baido did
miesčio triukšmu bei smogu, tai plačiose apylinkių erd
vėse galima ir to išvengti, o automobiliu — lengvai pa
siekiami lietuviški parengimai bei pramogos, pamaldos, 
tautiniai minėjimai ir kt.

• Gal būt, itin dėmesio vertos yra S. Francisco apy
linkės, kur nedideliuose miesteliuose labai švarus, sveikas 
oras, klimatas he taip aštriai sausas, kaip pietuose, o lie
tuvių jau irgi gana gausiai gyvenama. Tiktai dar jie ne
gana stipriai susiorganizavę, tačiau jau gerai veikia LB 
skyrius, būna tautiniai suėjimai, yra nuolatinis lietuvis 
kunigas. O didžioji Los Angeles lietuvių kolonija neper- 
toliausia, dažnai bendraujama, pagelbima ruošiant kon
certus ir t.t. Tad jei kas įvertina tautinio bendravimo ir 
savos kultūros laikymosi prasmę, sykiu gali rasti ir patį 
idealiausią Amerikos klimatą, taip pat — lengvai randa
mi ir visokiausi darbai nepertoli esančiuose pramonės 
centruose. Atrodo, ne vien pensininkams ar vyresniems, 
bet ir jaunavedžiams suktis naują gyvenimo gūžtą gali 
būti pati tinkamiausia vieta.

Šiaurėn nuo Kalifornijos, Oregone, irgi jau yra lietu
vių, o klimatas, sakoma yra labai panašus į Lietuvos, 
tiktai gerokai švelnesnis, šiltesnis.

Skirpstas

čių Lietuvos gyventojų 
(1.55%) arba 50,700, tai 
žydų studentų esama 
(tais metais būta) 2,230 
arba 892 iš dešimties 
tūkstančių (8.92%) Lie
tuvoj gyvenančių (statis-- 
tikoj žymimų) žydų. Va
dinasi žydai aukštąjį 
mokslą Lietuvoj pasie
kia beveik šešis kartus 
"tirščiau", negu lietu
viai ar kiti. Bet anoni
minė žydų grupė, kuri 
skundėsi Sniečkui, vis
tiek pasilieka teisi, nes 
toji palyginti gausi žydų 
studentija, kaip žydai, 
yra likę beraščiai, anal
fabetai, nes neturėjo ga
limybės- (nebent slaptai) 
išmokti nei skaityt, nei 
rašyt žydiškai: jie netu
ri teisės to mokytis net 
privačiose šeštadieni
nėse mokyklose...

(Nukelta į 4 psl-.)
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GINTARO KELIU (1)

LIAUDUVIU SKRIBOS PROFILIS
ČESLOVAS GEDGAUDAS

Medžiotojas ir istori
kas pagrinde vienas nuo 
kito nedaug skiriasi. 
Abiemš reikia instinkty
vios po j autos, budrumo, 
atsargumo, aplinkos pa
žinojimo, jausmų aštru
mo ir kantrybės bei pa
sišventimo.

Gi jų medžioklės įran
kiai skiriasi: medžioto
jui reikia gero šautuvo ir 
sauso parako, o istorikui 
būtinas gilus ir platus iš
silavinimas, apsiskaity
mas, logiškas protas ir 
gera atmintis.

Česlovas Gedgaudas 
istorikas ir medžioto
jas, turi visas tas savy
bes. Jis jaunas būdamas 
medžiojo gimtosios Že
maitijos miškuose ir tą 
medžioklę, sakytumėm,

tebetęsia istorijos fak
tuose Lietuvių tautos kil
mės beieškodamas ir, jo 
žodžiais tariant, lietuviš
ku dinamitu bando sukel
ti bangas užmigusiame 
Lietuvos ir lietuvių pra
eities tvenkinyje.

Jau iš mažens jis buvo 
palinkęs skaityti istori
nius veikalus. Apsčiai jų 
buvo tėvų dvare prie Šal
tuonos upės, netoli Erž
vilko, Tauragės apskri
tyje.

Jo tėvas Mykolas Ged
gaudas, lietuvių gudelga, 
savanoris - kūrėjas ir 
Nepriklausomos Lietu
vos artilerijos įkūrėjas, 
įdiegė jaunam sūnui pir
mus tautinio sąmoningu
mo, pilietinio pareigin
gumo ir lietuvių istori
jos meilės pradus.

Po pradinio ir viduri
nio mokslo Lietuvoje, 
Česlovas baigė gimna
ziją pas vienuolius Orą* 
torionus Nicoje, Pran
cūzijoje. Jo bendramoks
liais tarp kitų buvo Mo
nako princas Rainier, 
Vietnamo valdovas Bao 
Dai ir įžymusis prancū
zų aktorius - autorius 
Noel-Noel.

Studijas tęsė Politinių 
Mokslų Institute Paryžiu
je, lygiagrečiai studijuo
damas Sorbonnos Univer
sitete senųjų kalbų insti
tute, o meno istorijos 
studijas gilino Louvro 
muziejuje.

Gedgaudas studijavo 
senovės slavų, persų, he- 
titų, sanskrito, esku- 
umbru ir, žinoma, loty
nų ir graikų kalbas. Iš 
modernių jis dar žino 
prancūzų, anglų,italų,is
panų, rusų, serbų, čekų 
ir bulgarų kalbas.

Jo nepaprasta atmin
tis, be abejo, jam daugpar- 
dėjo ir studijose ir kalbų 
moksluose. Kartais tik 
peržvelgęs puslapį, Čes - 
lovas jau "išmoksta" ir 
antrą kartą skaityti jam 
nebereikia.

Baigęs studijas Pary
žiuje 1930 metais jis grį-

LIETUVOS
ŽYDAI...

(Atkelta iš 3 psl.)
Aštuoniukė tarp ko ki

ta praneša, kad tarp vi
sų mokslinius daktarų 
ir kandidatų laipsnius 
Lietuvoj dabar įgijusių 
tarpe esą 8.5% žydų, tai 
yra dešimteriopai dau
giau, negu būtų, jei tie 
laispniai būtų įgyjami 
proporcingai pagal žy
dų nuošimtį bendrame 
gyventojų skaičiuje. Bet 
ir tas nesugriauna skun
de iškeltųjų priekaištų, 
kadangi visi tie mokslų 
kandidatai ir daktarai 
yra to tipo žydai, kaip 
Atamukas ar Zimanas, 
kuriems Markso-Lenino 
(savo laiku ir Stalino) 
raštai užėmė talmudo 
vietą ir kuriems nebe
reikalinga nei žydų kal
ba, nei žydų kultūra. Jie 
prisimena esą žydų tė
vų vaikai tik tokiais at
vejais, kai reikia užsto
ti viršininkus Kremliu
je prieš kitų žydų prie
kaištus. NYT jų laiško 
nedėjo. Įsidėjo GUAR- 
DIAN, New Yorke nese
niai pradėjęs eiti proso
vietinis savaitraštis.

(ELTA)

V. R. PLUKAS žo į Lietuvą parsivežda
mas diplomus ir džiovą.

— Teko pora metų il
sėtis Zarasų pušynuose 
pas dėdę teisėją Zinkevi
čių. Ten tuo laiku "atsi
tiktinai atostogavo" ir 
Augustinas Voldemaras. 
Jis rašė istoriniai - po
litinę knygą apie Lietu
vos problemas, —pasa
koja Česlovas Gedgau
das, — ir pas mus buvo 
beveik kasdienis sve
čias. Su juo man tekda
vo plačiai kalbėtis isto
rinėmis temomis apla
mai ir ypač apie lietu
vių tautos praeitį ir da
bartį. Tie pašnekesiai 
buvo man labai vertingi 
ir paryškino lietuvių tau
tos kilmės ieškjimo bū
tinumą ir svarbą.

Gedgaudas nemini fak
to, kad jį su Voldemaru 
rišo ne vien tik pokalbio 
temų bendrumas, bet ir 
abiejų gilus intelektas, 
bei daugelio kalbų mo
kėjimas.

Nugalėjęs džiovą, 
Gedgaudas buvo paskir
tas raštinės vedėju Lie
tuvos Pasiuntinybėn Ro
moje, 1938 metais grą
žintas į Užsienių Reika
lų Ministerijos adminis
tracijos skyrių Kaune, o 
Vilniui sugrįžus, 
skirtas ypatingiems rei
kalams valdininku, vė
liau Protokolo Šefo pa
vaduotoju. P. Blavieš- 
Čiūnui nuolat sirguliuo
jant, jam teko visa pa
reigų atsakomybė.

pa-

— O taip, — grįžda
mas mintimis į pirmo
sios raudonosios okupa
cijos laikotarpį sako 
Gedgaudas, — susirin
kom paskutinį kartą už
dėti -Vainiką ant Nežino
mo Kareivio kapo. Su
skaičiavau: dalyvavo 48 
žmonės. Vėliau komunis,- tuvos praeities studijų, 
tų partija mus iš Žemės 
Banko patalpų išvarė. 
Perkėlėme savo raštinę 
ir bylas į Latvių pasiun
tinybės patalpas. Ten ir 
miegodavau jas saugo
damas. Mat vis dar mė
ginome veikti nepriklau
somai.

V. R. Pluko nuotraukaČeslovas Gedgaudas.

Po karo atsidūręs jam 
taip gerai pažįstamame 
Paryžiuje jis gavo darbą 
Prancūzų Ministerių Ka
bineto konfidencialių ver
timų skyriuje, vėl tęsė 
studijas Sorbonnoje ir 
septynerius metus ruo
šė tezę apie Vizigotus 
daktaro laipsniui įgyti.

— Jos taip ir nebai
giau — apgailestauda
mas tęsia Česlovas, — 

atėjo eilė vykti į 
Amerikos

nes
Jungtines 
Valstybes.

Jo gyvenimo draugė ir 
bendrakeleivė Elena Kaz
lauskaitė - Gedgaudienė, 
dvidešimt septynerius 
metus besidalinanti bend
ro gyvenimo džiaugsmu 
ir rūpesčiais, Lietuvoje 
buvo gerai pažįstama ir 
vertinama. Kauno Miesto 
Savivaldybės sekretorė 
ir visada aktyvi lietuvių 
rateliuose. Ji, studija
vusi istoriją Vytauto Di
džiojo Universitete Kau
ne, suprato ir inspiravo 
savo vyrą neužmesti Lie'

— Dažnai su Česlo
vu padiskutuojame vieną 
ar kitą klausimą, pirm 
negu jo straipsnis pasie
kia Dirvą, — sako ji.

Neperseniausiai, vi
suomet aktyvų Česlovą 
pristabdė širdies prie
puolis su nelabai malo

niais bet neišvengiamais 
medžiaginiais ir kito
kiais šešėliais. Jų pasek-* 
mėje teko jam daug ka
me pakeisti gyvenimo bū
dą ir įpročius.

Iš Gedgaudų rezidenci
jos Santa Monikoje be
veik galima girdėti Paci- 
fiko bangų šniokštimą. 
Čia pat ir lauko teniso 
aikštės, kuriose Gedgau
dų sūnus retai sutikdavo 
lygiavertį priešininką. 
Už pasižymėjimą tenise 
ne viena taurė puošia sū' 
nų knygų lentynas.

— Vyresnysis, Algir
das, — sako Gedgaudie
nė, — atkariavęs Viet
name, tęsia studijas uni
versitete, gi jaunesnysis 
Vytautas dar šiuo metu 
atlieka karinę prievolę.

Kaip asmenį Česlovą 
Gedgaudą būtų geriausia 
apibūdinti pavadinant jį 
"geru žmogumi". Jis 
mėgsta taip vadinti lie
tuvius ūkininkus, kurie, 
jo nuomone, visais lai
kais mylėjo mūsų žemę 
ir teisybę. Tas savybes 
jis laiko svarbiausiu fak
toriumi mūsų tautos tęs
tinume ir atsparume.

Romantikas, realis
tas, sapnuotojas, minty- 
tojas, darbuotojas, spor
tininkas, patriotas ir kuk
lus džentelmenas, pavyz-

dingas vyras ir tėvas. 
Nors jo kieme palmės ir 
bananai auga, jis dar ir 
dabar dažnai tebegyvena 
mintyse Žemaitijos gro
žio apsuptas; paskęsta 
jos nuotaikose, braidžio- 
ja mintyse per voratink
liais nuraizgiotus rugie
nojus, žuvauja Šaltuonos 
vandenyse ir upėtakiuo
se. Jam Žemaitijos miš
kai ir po šiai dienai yra 
šventai slaptingi ir 
šnabžda apie Lizdeikos 
vaidilučių grožį ar žynės 
Akirūnės pranašystes 
Perkūno Šventykloje.

Vienas nuotykis Čes
lovo Gedgaudo jaunystė
je yra palikęs jam ne
išdildomai įbrėžtas jo at
mintyje gražiausiai tiktų 
jo asmens apibraižai: 
dar ir šiandieną sau ne
dovanoja, kad jis gimta
jame dvare nušovė lie
tuviškų padangių viešpa
tį — didelį arą, kuris 
per dažnai mėgdavo su
krėsti dvaro paukštyno 
ramybę.

Gal būt, to aro didy
bės padangėse vizija tė
viškės laukuose prie 
Šaltuonos dar ir po šiai 
dienai pasąmonėje inspi
ruoja Česlovą skraidyti 
aru Lietuvių tautos kil
mės beieškant.

(Pabaiga kitame nr.)

HELP WANTED MALĖ

DRAFTSMAN
Severai yearft of detailinj? and 
minor layouts experience re- 
quired on special machinery and 
conveyer type eęuipment. Fui! 
range of benefits and excellent 
working conditions.

PERSONNEL OFFICE

THE UDYLITE CORP.
21441 HOOVER 

WARREN. MICHIGAN

Equal Opportunity Employer 
(27-33)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or 
ĮST CLASS SKILLED 

MACHINISTS 
HOR1ZONTAL BOR1NG MILL 

RAD1AL DR1LL PRESS 
ENG1NE LATHE OPERATORS 

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

RIDGE MACHINE CO. 
5325 W. 130 267-3535

CLEVELAND. OHIO 
An Equal Opportunity Employer 

(30-32)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

J. GLIAUDĄ

PIRMĄJĄ PREMIJĄ LAIMĖJUSI DIRVOS KONKURSE 
NOVELĖ

(4)
Bet jo dvasioje tartum užtvankai atkėlė skląs

čius, ir intrigos painumas, paslapties mistika—vis
kas dingo. Atėjo realybė ir tarė: taip. Jėginga, ap
maudingos valios kupina moteris palietė jo ranką.

— Ta operacija mano meilės sąlyga, — pa
reiškė įima. Dar daugiau — mano sutikimo sąlyga.

— Mūsų meilės sąlyga, — sušnabždėjo Kas
putis.

Staiga profesionalo tonu jis užpylė Ilmą klau
simais:

— Plėštinė žaida?
— Taip atrodo.
— Kraujinga?
— Manau yra vidaus kraujoplūdis.
— Ar kulka erzina?
— Jis skundžiasi. Dažnai netenka sąmonės.
— Aišku, kulka provokuoja vidaus kraujavi

mą. Temperatūra?
— Aukšta.

— Jeigu infekcija, tai gresia peritonitas.
Kasputis sukūrė vaizduotėje visą operacijos 

padėtį. Jis juto po pirštais, kaip atsiskleidžia pil
vo plėvė. Kaip žnyplės ir pincetas užčiuopia kulką. 
Kaip zondas, žirklės Ir lancetas, ir skalpelis var
tos pirštuose. Kraujuoti tamponai, siūlės arabes
kas...

— Palata numeris trečias, — jis pasakė, kaip 
sapne. — Atskiras kambarėlis. Tuščias. Ten bus 
paranku operuoti.

Tik dabar jis pamatė Urnos veide baimingą švie~ 
są.

— Bet ligonis nelegalus, — sušnibždėjo Urna.
— Juk tai rizika. Tai žaismas su likimu, su gyveni
mu.

— Aišku taip, — Kasputis sutiko. — Viskas yra 
žaismas, kaip šachmatų lentoj. Tapkime vaikais, 
žaiskime. Remsimės galimybių teorija: gal būt, taip, 
gal būt, kitaip. Pasitikėjimo sąlyga. Mano meilės 
laidas. įima, ar tiki mano meile?

— O brangusis, — ji teištarė.
Daktaras kūrė planą:
— Nei Viktė, nei kas kitas negali įžengti į tą 

kambarį. Paslaptis. Ne, to bus perdaug. Infekcija? 
Taip. Gimdyvė? Taip, užkrečiama gimdyvė, įima,
— jis jau šyptelėjo, netekėjusi gimdyvė. Taip? 
Abortas? Dar geriau. Atsakysime už nelegalų abor
tą, jeigu žaismas taps nebežaismu.

— O» gydytojaur-iš krūtinės gilumos ištarė 
Urna.

— Mano meilės sąlyga, įima, pasitikėjimo ga
lia.

Ir dabar, lyg atsigavęs, pagautas rizikos iste
rijos, Kasputis stebėjo Urną su vyresnio pranašu
mu, su pokšto šypsniu ant savo plačių ir minkštų 
lūpų. Jam buvo nauja, jam buvo nepaprastybė, jam 
buvo pasaka, kad ši buriančiai graži moteris to
kiomis dievinančiomis akimis myluoja jo platų, ne
dailų, bobišką veidą.

Staiga Urna apkabino jį, prisiglaudė prie jo 
stambaus liemens ir, pakėlus veidą aukštyn, pabu
čiavo jį į pat lūpas.

Jos lūpos buvo stangrios ir karštos; pro jos bu 
činį jis pajuto stiprų jos dantų įspaudą.

Urna išniro iš Kaspučio beužsiskleidžiančio 
glėbio. ***

Sutikęs koridoriuje Viktulę, Kasputis pasiūlė 
jai išeitinį laiką iki vakaro. Ji džiugiai priėmė pa
siūlymą. Iš jos akių Kasputis matė, kad sesuo lai
kė tai savo užkariauta privilegija.

Apie pusvalandį Kasputis laukė atsiskleidžian
čio įvykio. Užsidėjo operacinį chalatą, paruošė pa
ketą su dezinfekcinėmis pirštinėmis. Pro spinte
lės stiklą grąsiai ir šaltai spindėjo nikeliuotais si
dabrais būtiniausi operaciniai įrankiai.

Gydytojas rūkė. Pro pravirą langą dvelkė oro 
srovė ir virpdė jo cigaretės dūmų gijas.

Jo pasidžadėjimas įrodyti meilę aklu pasiti
kėjimu, keistu atminties šaipu pajudino kažkur skai
tytą legendą.

Graži bajoraitė gyveno pas tėvus prie Nemu
no. Sraunus ir galingas Nemunas — upių karalius. 
Banga bangą stumia ir narsų plaukiką skandina. 
Vaikščiodavo bajoraitė upėspakraščiais,grožėdavo- 
si saulėlydžiais ir bangų putų ėriukais.

Velnias išvydo ją tėvų darželyje triūsinėjan- 
čią, upės pakrašty besvajojančią. Įsimylėjo ir su
galvojo vesti. Pažadėjo jai gėrybių gėrybes, viso 
pragaro auksą.

Bajoraitė davė vienintelę sąlygą:
— Ištekėsiu, jeigu per naktį, kol gaidys pra

gys, pastatysi per Nemuną, ties mano tėvų sodyba, 
akmeninį tiltą.

(Bus daugiau)
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OPERA 'DANA’ CHICAGOS
SCENOJE Antanas Nakas

Chicagos Lietuvių 
Opera reikia priskaityti 
prie pajėgiausių muziki
nių kolektyvų visoje mū
sų išeivijoje. Savo narių 
darbštumu, atsižadėji
mu, auka ir sumanumu, 
kolektyvo nariai yra 
garbingi ir didieji liudi
ninkai, kad laisvės kova 
neblėsta ir kad ateities 
viltingi žiburiai mūsų 
akyse negreit užgęs. Jų 
tylios ir darbščios pas
tangos kalba apie pras
mingumą dirbti, siekti ir 
kurti. Nesvarbu, kad vie
nas kitas pastatymas ge
riau ar mažiau pavykęs 
ir susilaukia aštresnės 
kritikos. Skonis recen
zento nėra neklaidingas 
ir vienintelis teisėjas, 
jei jo nelydi objektyvu
mas ir brandi mintis.

Savų operų turime la
bai maža. Lietuvoje da
bar gyvenančių kompo
zitorių operos turi dau
giau ar mažiau propa
gandinio elemento, kuris 
dažnai nustelbia kaiku- 
rių operų neblogą muzi
kinę vertę. Tad Gaide
lio "Danos" laukėme 
su dėmesiu. Kas arčiau 
yra susipažinęs su šio 
krašto muzikinėmis nau
jovėmis , tas galėtų pri
pažinti, kad "Dana" Chi
cagos didmiesty sužibė
jo viltingu spinduliu.

Šio krašto muzikinį 
gyvenimą remia priva
čios organizacijos, jų 
tarpe Fordo fundacija, 
kuri už naujus kūrinius 
amerikiečių jauniems 
kompozitoriams skiria 
iki 10.000 dol. premijas. 
Tokią premiją gavo 
komp. Gianinni už ope
rą "The Harvester",ku
rią prieš keletą metų pa
statė Chicagos Lyric 
Opera. Ši opera labai 
identiška Gaidelio "Da
nai", tik turi didesnį 
vientisumą ir stiliaus 
vieningumą.

Prieš mano akis, dė
ka operos valdybos nario
K. Skaisgirio rūpesčiu, 
ištisą savaitę gulėjo 3 
tomai "Danos" klaviro. 
Turėjau laiko arčiau su • 
sipažinti su operos 
struktūra. Kiek joje su
dėta kruopštaus darbo, 
vilčių, svajonių, polė-

APAIOJE: Dirigentas Alek
sandras Kučiūnas prie pulto.

V. A. Račkausko nuotr. 

kio, nerimastį keliančių 
paklaidų, pilnaties gyve
nimo ieškojimo.

Į operos pastatymo sū-. 
kurį buvo įtraukta daug 
pasišventusių asmenų, 
turinčių tą patį tikslą ir 
tas pačias grožio ilgesio 
svajones, kurios niekad 
nebuvo ir nebus apmokė
tos materialinėmis gė
rybėmis. Visas operos 
kolektyvas vertas dide
lės pagarbos. Spektaklio 
įvykdymas, tai nėra kom
piuterio mygtuko pa
spaudimas arba Aladino 
lempos patrynimas, pa
gal kurią magiškai ram
pos šviesoje sužiba di
dingas spektaklis. Teko 
matyti antrą spektaklį. 
Įtariu, kad Chicagos 
Liet. Opera turi Aladi
no lempą tik niekam jos 
nerodo ir nuo mūsų sle-- 
pia...

DANOS OPEROS SA
VYBES. Komp.V.Jaku- 
bėnas operos libreto įva
de itin šviesiom spalvom 
nupiešė operos muzikinę 
vertę, per lengvai dova
nodamas kompozitoriui 
stiliaus margumynus. Di- 
rigenas A. Kučiūnas, 
kur kas realiau pažvelgė 
į operos muzikinę ir dra
matinę vertę.

"Dana" priklauso ve- 
ristinių operų pakrai
pai. Ši srovė dar ir da
bar gyva. Pajacai, Cava- 
leria Rusticana, La Bo- 
heme, Tosca, Turandot 
ir kitos operos priklau
so šiai grupei. Tos rū
šies operos pasižymi mo
dernesne (ypač dabarti
nės) harmonija ir teat
raliniais efektais. Veriz- 
mo pakraipai daug įtakos 
turėjo rašytojai ir meni
ninkai: Zola, Mallarme, 
Cezanne, Monet.Picas- 
so ir kiti.

STILIAUS ĮVAIRU
MAS. Opera "Dana" pa
sižymi stilistiniais mar
gumynais. Joje išskirti
ni 3 pagrindiniai elemen
tai: choro, solistų ir or
kestro partijos.

CHORO PARTIJOS 
maloniai skamba lietu
viškos muzikos ypaty
bėmis. Harmonija nuo
saikiai moderniška, vie
tomis komplikuotesnė ir 
čia balsų vedimas nepa
togus, pav. I-jo akto cho
rų vidurinėje dalyje. 
Dėlto tos vietos ir ne
praskambėjo pakanka
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mai išlygintos ir užtik
rintos. Labai įspūdingas 
ir gražus operos fina
las su choru, kuris dar
niai ir įspūdingai operą 
užbaigė. Chorinės parti
jos parašytos labai ta
lentingai ir jos labiau
siai patraukė klausytojų 
dėmesį. Jos priskirtinos 
prie iškiliausių Operos 
vietų (highlights).

SOLISTŲ PARTIJOS 
vedamos diatoniškai. Sa» 
vo labiau moderniška 
struktūra gerokai nu
tolsta nuo įprastos har
monijos ir melodinės li
nijos. Pustonių arijose 
vartojimas ir nuolatinis 
nutolimas nuo pagrindi
nės tonacijos, solistams 
sudaro nors ir nedideles 
problemas, bet nesutei
kia galimybės jiems pla
čiau pasireikšti. Tai sa
kydamas, nenoriu tvirtin
ti, kad moderniškesniu 
keliu vedant melodinę Ii- 
niją ji pasidaro blanki ir 
neįdomi. Priešingai — 
savo moderniška struk
tūra ji gali būti daugpa- 
kilesnė ir dramatiškes
nė už konvencionalinę 
harmoniją. Solistų par
tijose lietuviškumo jau 
nesijaučia.

ORKESTRO PARTI
JOSE, ten kur jos yra 
savarankiškos, kompo
zitorius panaudoja visiš
ką laisvę, kartais net 
priartėdamas prie 12 to
nų sistemos (visų 12 ga
mos tonų giminingumas) 
eiliniam klausytojui vi
siškai neįprastas. Lie
tuviškumo žymių nebelie
ka niekilr.

Toks operos stilių 
margumynas pažeidžia 
jos vientisumą, išblaško 
klausą, silpnina įtampą 
ir pažeidžia kompozito
riaus individualumą. Jei 
kompozitorius norėjo 
prisitaikyti prie Chi
cagos operos reikala
vimų, tai toks stilių įvai
rumas, mano manymu, 
šiam sumanymui nepa
tarnavo. Meno kūrinys 
gali būti tobulas, jei jis 
turi vieną idėją, apjun
giančią visą kūrinio 
struktūrą ir atlikimo 
techniką. Literatūra, po
ezija, dailė, skulptūra ir 
kiti menai reikalauja 
vientisumo, bet ne stilių 
mišinio. Santvaro libre
to, Kurausko dekoraci
jos sukurtos viename sta

liuje. Sakoma kompozi
torius kuria savo gaide- 
liškame stiliuje, bet ar 
tas stilius gali būti pa
teisintas?

SOLISTAI. S. BARAS 
atliko komp. Stanaičio 
vaidmenį. Ankstyvesnė
se operose jis sukūrė 
daug sudėtingesnes, psi
chologiškai giliau pa
grįstas roles. (Pajacuo
se, Cavaleria Rusticana, 
Aida ir kt.) Pas solistą 
vis labiau bręsta vaidy
binis išradingumas, dra
matinė išraiška ir bal
so valdymo laisvumas. 
Barui nepirmą kartą te
ko skęsti meilės sūku
riuose ir sveikam iš jų 
išsinerti.

D. STANKAITYTEI 
dainininkės Daumantie- 
nės rolė tiko. Vaidyba, 
vietomis labai statiška, 
buvo išpirkta besiver
žiančiu charakterio nuo
širdumu ir geru balso 
skambėjimu. Kaikur or
kestras nustelbė jos dik
ciją.

R. MASTIENE gyvai 
atliko geraširdės mer
gaitės — Daumantienės 
draugės rolę, tačiau gai
la, kad dėl ligos šiame 
spektaklyje negalėjo vi
sumoje pasireikšti. Ge
rai praskambėjo 2-me 
veiksme duetas ir labai 
pakiliai tercetas su A. 
Braziu.

J. VAZNELIS pusiau 
mistiškas personažas, 
Daumanto rolėje paro
dė pakankamą dramati
nę balsinę išraišką I- 
me akte, kuri tačiau la
biau išblėso, vaidybiniu 
požiūriu, 3-me akte, ma
žiau išbalansuotame mo
nologe.

A. BRAZIS buv. ka
rio Pakalnio rolėje bu
vo užtikrintas. Kaip visa
da scenoje jautėsi lais
vas ir temperamentin
gas. Balsas skambėjo 
net tose vietose, kur or
kestras pasireiškė pilna
me forte skambėjime. 
Gera, aiški dikcija, ku
rios neturi kaikurie kiti 
operos kolektyvo nariai.

J. PUODŽIUNO ir V. 
KAROSAITES divertis- 
mentinio pobūdžio baleto 
įtarpa 3-me akte labai 
pagyvino operos eigą, 
tačiau su visuma nelabai 
rišosi.

DAILININKAS A.KU- 
RAUSKAS sukūrė gerą 
realistinį scenovaizdį 
ir stilizuotus baleto kos
tiumus.

P. MAŽELIO - režisie
riaus debiutas šioje ope
roje reikia skaityti labai 
pasisekusiu. Turint rei

kalą su neprofesionali- 
niu kolektyvu, masinių 
scenų, mizanscenų api
pavidalinimas labai pa
gyvino operos veiksmą, 
nors visiškai statiškų 
scenų negalima buvo iš
vengti. Pagal jo nurody
mus atskiros scenos su
švito operinio spektaklio 
savybėmis. Repeticijose 
teko stebėti kaip imliai 
kolektyvas priimdavo jo 
sugestijas, kurias tačiau 
dažnai choro nariai pa
miršdavo. Visi labai šik
tai vertina jo sugebėji
mus, kantrybę ir didelį 
taktą.

A. KUČIŪNAS, diri
gentas ir meno vadovas, 
labai daug prisidėjo prie 
operos didesnio pasise
kimo. Jo sumanymas ap
jungti visas operos pa
statymo sritis į vieną 
reikšmingą, gyvą spek
taklį, pasisekė, nors ir 
buvo nesklandumų, kurių 
eilinis žiūrovas nepaste
bėjo. Jis įdėjo daug pa
tirties, sumanumo ir kū
rybinio talento. Gerai bu. 
vo išlaikyta lygsvara 
tarp painių, vietomis per
krautų, orkestrinių ir vo
kalinių partijų.

S. SANTVARO - poe
to mintys vis veržėsi į 
praeitį ir ieško prarastų 
dienų prasmės. Tėvynės 
praradimo skausmas 
pas jį dar toks gyvas, 
artimas, suprantamas, 
nepamirštamas ir leng
vai randantis mūsuose 
atbalsį. Pažindamas sce-

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED

MILL OPERATORS 
BORING MILL OPERATORS 
RADIAL DRILL OPERATORS 

LATHE OPERATORS
Ist & 2nd Shifts

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

SIMPLEX CORP.
7621 INTERVALE DETROIT, MICHIGAN 48238 

(3u-36)

OPPORTUNITY 
UNLIMITED!

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

ROLOCK
• INCORPORATED •
An Equa Opportunity Employer

VIRŠUJE: Premjerai pasi
baigus. Iš kairės solistai: Al
girdas Brazis, Dana Stankaity- 
tė, Stasys Baras, Roma Mas- 
tienė, Jonas Varnelis, Stasys 
Santvaras, komp. Julius Gai
delis, režisierius Petras Maže
lis. V. A. Račkausko nuotr.

ną, operos libreto jis 
gerai pritaikė šių dienų 
reikalavimams. Tik dau
gelis negali sutikti su vi
su libreto turiniu. Lage
rinio gyvenimo tema nė
ra patraukli. Nelemtą, 
pažeminantį, gyvenimo 
laikotarpį norime grei
čiau pamiršti, išbraukti 
iš savo sąmonės kaip sun
kų košmarinį sapną. Gal 
dėl to Stanaičio romantiš- 
kai-sentimentalūs išgy
venimai, jo ir Danos 
meilė ir jos mirtis, gi
liau mūsų nejaudino. Li
breto turi labai gerų teks
tų, skirtų chorui ir solis
tams. Jie talentingai pa
rašyti. Neabejotina, kad 
ir kompozitoriui jie pate
ko ir, turbūt, dėlto jam 
pasisekė sukomponuoti 
tokias gražias chorines 
partijas, kurios yra ope
ros pažiba.

IST CLASS SKILLED 
TOOL AND DIE MAKERS 

ENCINE LATHE OPERATOR. 
MILLING MACHINE OPERATOR 
MOULD MAKERS, NL’MERICAL 

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

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

313 — 242-9553
(26-32)

IMMEDIATE 
OPENINGS ...

— DAY SHIFT —
• HELPERS MESH DEPT.
• FABR1CATINC. MACHINE 

OPERATORS
(MUŠT BE ABLE TO READ A 
RULF.R)

• WELDERS-ARC AND HELI
• FLAME CUTTING OPERATOR

— NIGHT SHIFT —
• 2-ARC-WELDERS

PHONE (203) 387-8611 
1350 K INGS HIGHWAY EAST 

FAIRFIELD, CONN.
HEAT TREATING, PROCESS, 

ATMOSPHERE GENERAT1NG and 
CONTROL EQU1PMENT. (30-32)
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Tikrina skundus dėl skundų netikrinimo...
Juo toliau, juo akivaiz

džiau daros, kad rusiš
kasis bolševizmas Lietu
voj ne kažkokią naują 
"liaudies valdžią" sukū
rė, o priveisė daugybę 
naujų biurokratų, kurie 
susigalvoja vis sudėtin
gesnių būdų kaip žmonių 
akyse dėtis "liaudies val
džia". O tiems žmonėms 
jau vis aiškiau daros, 
kad "draugai" biurokra
tai žymiai biurokratiš- 
kesni už betkokius "po
nus" biurokratus, ir kad 
vadinamoji "liaudies" 
biurokratija nepalyginti 
sudėtingesnė, atkakles
nė ir kartu bukaprotiš- 
kesnė už betkuriais lai
kais Lietuvoj patirtą biu
rokratiją.

Vienas iš tokių šios 
biurokratijos žiedų supa- 
sigėrėjimu aprašinėja
mas balandžio 4 dienos 
TIESOJ, kur pasakoja
ma, kaip "ministerijos 
kolegija svarsto darbą 
su laiškais".

"Darbas su laiškais" 
— tai aklas rusiško po
sakio vertimas, kurio 
reikšmė yra — skundų 
dėl administracijos pa
reigūnų veiksmų tyri
mas, sprendimas ir 
sprendimų vykdymas. 
Tie skundai dažniausia 
paduodami laiškuose ar
ba tiesiai atitinkamoms 
įstaigoms, arba neretai 
per laikraščių redakci
jas. Bet kas tai yra to 
"darbo su laiškais" 
svarstymas ministeri
jos kolegijoj? Ir kas tai 
"ministerijos kolegi
ja"? Kolegija — tai vi
sų tos įstaigos skyrių 
viršininkų susirinki
mas. O "darbo su laiš
kais" svarstymas tai,pa
sirodo, svarstymas skun
dų dėl netinkamo skundų 
svarstymo...

Konkrečiai kalbant, 
toks "kalnas ant kalno" 
vyksta "automobilių 
transporto ir plentų mi
nisterijos" viršininkų su
sirinkime Vilniuje. įvai-

Skautininkė STEFA SUBA- 
TIENJE, Bostono skautininkių 
draugovės draugininkė.

Skautininkų ramovėje Bostone (vykusio pobūvio metu dalina- deda murmėjimas, 
si (spūdžiais kun. J. Klimas, Č. Kiliulis ir K. Nenortas. (ELTA)

riose transporto konto
rose keleiviai yra skun
dęsi dėl netinkamo pa
tarnavimo (1968 metais 
tokių skundų buvę 3,365, 
o 1967 — 3941: ministe
rija turi tikslią skundų 
statistiką!). Klaipėdoj, 
Vilniuj ir kitur su tais 
skundais susidorota biu» 
rokratiškai (bent sukai- 
kuriais), ir nepatenkin
tieji pasiskundė aukš
čiau. Štai čia visa "mi
nisterija", išsikvietu
si vietinių kontorų vir
šininkus ir svarsto skun
dus dėl skundų svarsty
mo... Tame svarstyme 
dalyvauja ir "Liaudies 
kontrolės komiteto dar
bo žmonių skundų ir pa
siūlymų biuro vedė
jas"... Tas biuras irgi 
stambi įstaiga, kuri sa
kosi: "Mes, biuro dar
buotojai, neapsiriboja- 
me tik piliečių priėmi
mų, jų laiškuose iškel
tų faktų tikrinimu, bet 
kartu su rajonų ir mies
tų kontrolės komitetais 
bei liaudies kontrolės 
grupėmis tikriname 
kaip dirbama su laiškais 
ministerijose ir žiny
bose bei joms priklau
sančiose organizacijo
se"...

Taigi, skundų tikrin
tojų ir tų tikrintojų tik
rintojų esama net "tri
jų augs tų". Tas darbas 
užima daugelio pareigū
nų daug laiko, už jį iš

mokama daug algų, ir ko 
dar "trūksta", tai kokios 
nors komisijos svarstyti

Prekių yra, pinigų yra,
o neperka...
"Socializmo statyto

jai" Lietuvoj stato stato, 
o kai stabtelėję pasižiū
ri, tai neretai patys nu
stemba, kodėl išėjo nei 
šis, nei tas.

Vilniuje leidžiamo 
ŠVYTURIO šių metų 3- 
me nr. rašo:

"Jeigu 1960 metų pabai
goje visų mažmeninės 
prekybos prekių atsargų 
respublikoje buvo už 176. 
2 mil. rubių, tai 1966 me
tais tos atsargos išaugo 
iki 275.2 mil. rublių — 
padidėjo beveik l.ekar- 
to. Šis skaičius iš tiesų 
didelis. Gyventojų pinigi
nės išlaidos prekėms 
pirkti valstybinėje ir ko
operatinėje prekyboje 
per šį laikąpadidėjol.44 
karto, o indėliai taupomo
se kasose net 3 kartus. 
Taigi smarkiai didėja gy_ 
ventojų piniginės atsar
gos ir auga prekių kai
na. Čia, aišku,kažkokia 
netvarka. Gaminame,pi
nigų turime, o paga
mintos produkcijos neno
rime pirkti. Tuopat me

skundams dėl šių skundų 
svarstymo prižiūrėtojų 
darbo... O jais skųstis 
irgi yra pagrindo, ka
dangi ir jie, matyt, nere
tai į skundus 'pažvelgia 
panašiai, kaip ir žemes
nieji skundų tikrino jai: 
"formaliai ir paviršuti
niškai". Vienas iš dauge
lio pavyzdžių, kaip skun
dai beviltiškai įkliūva 
biurokratinėje jų tikri
nimo mašinoje, yra aprai
šytas tame pačiame TIE
SOS numeryje. Atvejis 
kaip tik iš transporto s ri
ties. Primena, kad jau 
praėjusių metų lapkričio 
mėnesį buvo skundžiama
si dėl autobusų nestoji- 
mo Rekyvoje ties Šiau
liais. Ir sako:

"Praėjo kiek laiko, o 
reikalai nepasikeitė. Au
tobusai į Rekyvos gyven
vietę iki šiol neužvažiuo
ja... paviljonas stovi tuš
čias... gyventojai lauk
dami autobuso (toliau 
nuo Rekyvos. E.) šąla at
virame lauke... Mums 
nesuprantama, kodėl ... 
transporto vadovai taip 
užsispyrusiai nenori iš
taisyti savo klaidos, ku
rią jie padarė,panaikin
dami autobusų sustojimo 
vietą Rekyvos gyvenvie
tėje"...

Pakelėj šąlančios liau
dies balsas taip ir nepa
siekia "liaudies val
džioj" šiltai įsitaisiusių 
vieni kitų tikrinimais di
džiai užsiėmusių "drau
gų biurokratų" ausies.

(ELTA)

tu skundžiamės, esą, par
duotuvėse trūksta reika
lingų prekių...

... Tai kodėl taip esti, 
kad žmogus, žinodamas, 
jog gamina nereikalingą 
daiktą, reikalauja už dar, 
bą atlyginimo, o gavęs 
pinigų, neperka savo ga
minių, verčiau eina į tau
pomąją kasą ir laukia: 
gal kas kitas pagamins 
geresnį daiktą...

... yra žmonių, turin
čių... vartotojišką po
žiūrį į gyvenimą. O kaip 
nebūsi vien vartotojas, 
jeigu mokykloje visą lai
ką buvo kalbama: tau vi
si keliai atviri, vyresnio
ji karta sukūrė tau lai
mę, ko panorėsi, to ir 
gausi. Deja, labai mažai 
kalbama, kad kitų kartų 
sukurtos gėrybės savo 
laiku nepatenkino net ir 
tėvų, o ką jau bekalbėti 
apie jų vaikus! Jiems 
reikia daugiau!"

Skaitytojui liko pa
čiam apmąstyti, ar tuose 
ekonomisto samprotavi
muose reiškiamas ne
pasitenkinimas tik socia
listinės pramonės gamy
ba, ar apskritai nusivy- 
limas visais revoliuci
jos vaisiais... Neseniai 
praėjusiais revoliucijos 
jubiliejiniais (ar, kaip 
žmonės vadino — "eu
charistiniais") metais 
akis aptemdė ir ausis už- 
kurtino įtikinėjimai, kad 
senoji bolševikų karta at
vėrusi dabartinei kartai 
kelius į laimę ir sukū
rusi neregėtas gyveni
mo sąlygas — tik nau
dokitės ir džiaukitės. O 
jubiliejus praėjo, ir net 
partijos leidiny prasi-

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS

CHICAGOS LIETUVIŲ 
TARYBOS METINĖS 
KONFERENCIJOS 

REZOLIUCIJOS
Chicagos Lietuvių Tary

bos metinė konferencija, 
šių metų balandžio mėn. 13 
d. Lietuvos Vyčių salėje, iš
klausiusi valdybos metinės 
veiklos pranešimų, dėkoja 
lietuvių visuomenei ir orga
nizacijoms už nuolatinę pa
ramą darbu ir aukomis Lie
tuvos laisvinimo pastango
se, dėkoja Chicagos ir apy
linkių lietuviams, gausiai 
d a 1 yvavusiems Nepriklau
somybės sukakties minėji
muose, dėkoja už aukas, ku
riomis išreiškiamas tautinis 
sąmoningumas ir pademon
struojama kovos dvasia. 
Konferencija dėkoja Chica
gos Lietuvių Tarybai sėk
mingai vykdžiusiai jai ten
kančius uždavinius, dėkoja 
visiems Tarybos talkinin
kams, prisidėjusiems prie 
įspūdingų minėjimų suren
gimo. Konferencija dėkoja 
lietuviškiems laikraščiams, 
lietuviškoms radijo sto
tims, televizijai, kurie savo 
skiltyse ir programose in
formuodavo -ir informuoja 
lietuvių visuomenę apie 
Chicagos Lietuvių Tarybos 
darbus.

Konferencija konstatuo
ja, kad lietuvių tauta neša 
sunkią Sovietų Rusijos oku
pacijos naštą. Konstatuoja, 
kad okupantas klastoja Lie
tuvos istoriją, naikina lie
tuvių dvasines ir materiali
nes gėrybes, įvairiomis 
prie monėmis kolonizuoja 
Lietuvos žemę ir naikina 
tautos atsparumą.

K o n f e r encij a smerkia 
okupantą, protestuoja prieš 
jo vedamą okupuotoje Lie
tuvoje politiką, kviečia vi
sus lietuvius vieningai ko
voti prieš Lietuvos okupan
tą, kviečia nepasiduoti jo 
pastangoms skaldyti išeivi
jos lietuvių vienybę, silp
ninti išeivijos kovos dvasią 
ir jos budrumą.

Konferencija ragina visus 
Chicagos lietuvius ir toliau 
visomis jėgomis remti Ame
rikos Lietuvių Tarybos dar
bus, stengtis išlaikyti ALT 
centro autoritetą, griežtai 
pasisakant prieš visus tuos, 
kurie siekia šį autoritetą 
sumažinti visuomenės aky

Skautų vyčių žiemos stovykloje Tamworth, NJ., sniego buvo 6 pė
dos. Kennebunkporto skautai vyčiai turėjo pasigaminti sniego batus. 

Č. Kiliulio nuotrauka

se. Konferencija ragina lie
tuvių visuomenę ir jos or
ganizacijas rašyti laiškus ir 
pareiškimus savo senato
riams ir kongresmanams, 
dėkojant jiems už palanku
mą Lietuvos Laisvės bylai 
arba reikalaujant griežtes
nės ir radikalesnės politikos 
laisvės priešų ir svetimų že
mių pavergėjų atžvilgiu.

Konferencija kviečia vi
sus lietuvius vieningomis 
pastangomis išlaikyti tauti
nę gyvybę, remiant litua
nistines mokyklas, jaunimo 
organizacij-as; kviečia di
desnėmis pastangomis rem
ti lietuvišką patriotinę 
spaudą, lietuvišką knygą ir 
kitas lietuvių kultūros ap
raiškas.

Konferencija, apsvarčiusi 
JAV Lietuvių Bendruome
nės Centro Valdybos sausio 
24 d. aplinkraštį LB Apy
gardoms ir Apylinkėms, ra
do: aplinkraštis nesuderi
namas su LB įstatų 3 para
grafu ir 2-tro paragrafo d) 
pastraipą; aplinkraštis 
suderinamas su L. Bendruo
menės ir ALTos susitari
mais ir tradicijomis, kad 
Vasario 16 dienos minėjimo 
aukos turi būti siunčiamos 
ALT centrui; toks LB elge
sys skaldo ir klaidina lietu
vių visuomenę jos kovoje 
dėl Lietuvos laisvės.

Konferencija prašo JAV 
Lietuvių Bendruomenės Ta
rybą atšaukti minėtą ap
linkraštį, prašo jungti jė
gas bendram Lietuvos lais
vinimo darbui ir prašo ne
skaidyti visuomenės jėgų, 
neįnešti bereikalingų nesan
taikų.

Algirdas Pužauskas
Konferencijos pirmininkas

Stasys Mankus
Sekretorius

• LB Chicagos apygardos 
valdyba, susitarusi su muz. 
Vlado Baltrušaičio choro 
valdyba, minint šiais me
tais birželio įvykius Lietu
voje, birželio 14 d. vakare, 
Marąuette Parko lietuvių 
parapijos bažnyčioje, ren
gia koncertą, išpildant muz. 
Sasnausko ”Requiem”. Val
dyba mano, kad tokiu būdu 
galėsime pagerbti mūsų 
kankinius ir tremtinius Si
bire.

VIRŠUJE: Balfo jubiliejinio 
seimo metu Chicagoje Balfo 
pirmininkui kun. V. Marcinkui 
buvo Įteiktos surinktos aukos 
sumoje $21,500. Nuotraukoje iš 
kairės stovi: J. Janušaitis, kun. 
S. Šantaras, A. Gintneris, kun. 
V. Martinkus ir kun. P. Geis
čiūnas. V. Noreikos nuotr.

• Balfo 25 jubil. seimo ko
miteto posėdis, kaip baigia
masis, įvyksta balandžio 23 
d., trečiadienį, 7 vai. vaka
ro, dr. Kazio ir Dalios Bo
belių namuose, Elgine, III. 
Jame bus aptarti visi liku
sieji reikalai ir priimtos 
koncerto, banketo, progra
mos apyskaitos. Komiteto 
nariai kviečiami dalyvauti 
ir pasidžiaugti gražiai at
liktais darbais ir gautais 
rezultatais.

• Sol. Valentinos Kojelie
nės koncertu, kuris įvyksta 
gegužės 4 d. Chicagoje, su
sidomėjimas kasdien didė
ja. Koncertą globoją Balfo 
Chicagos apskrities valdy
ba. Jau išplatinta keliolika 

ne- šimtų bilietų koncertui. Ko
mitetas dirba, kad liktų pel
no, kuris paskirtas šalpos 
reikalui. Be to, Komitetas
prašo, kad lietuviai koncer
tą paremtų savo atsilanky
mu. Kitą pusę svečių suda
rys svetimtaučiai, kurie do
misi dainos menu.

• Urbanos lietuviai stu
dentai kreipėsi į LB Chica
gos apygardos valdybą, 
prašydami rudenį surengti 
lietuvišką meno parodėlę 
bendro studentų tautybių 
pasirodymo proga. Tą rei
kalą balandžio 13 d. svar
stė apygardos valdyba ir 
nutarė tokią parodėlę reng
ti, pridedant ir studentų 
tautinių šokių pasirodymą.

• Pavasario moksleivių 
šventė, jau kaip tradicinė, 
įvyks kapų puošimo dieną, 
Bučo darže, Willow Springs, 
III., kaip kiekvienais me
tais. Joje dalyvauja daug 
lituanistinių mokyklų.

LOS ANGELES

LIETUVIU MOTERŲ 
ANSAMBLIS DAINUOJA

SVETIMTAUČIAMS
Los Angeles "Vakarų Ai

dai”, muzikinis ansamblis, 
vadovaujamas muz. Onos 
Metrikienės, balandžio 20 d. 
išpildė meninę programą 
International Women’s Klu
be.

šiame International Wo- 
men’s Klubui priklauso mo
terys įvairių tautų ir įvai
rių profesijų. Lietuvės na
rės Aldona činikienė ir Hy- 
patia Petkus rūpinosi pa
kvietimu ansamblio ir pa
puošimu stalų tradiciniais 
eksponatais ir valgiais. In
ga Tumienė paruošė tauti
nių šokių grupę "Audra”, o 
Algimantas žemaitaitis, re
žisavo. (Odtl)

Skaityk ir platink
DIRVĄ



1969 m. balandžio 23 d. DIRVA Nr. 32 — 7

L. .
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

LITERRATŪROS 
VAKARUI ARTĖJANT
Šv. Kazimiero lituanisti

nės mokyklos rengiamas li
teratūros ir tautinių šokių 
vakaras sparčiai artėja. Ba
landžio 27 dieną, Naujosios 
parapijos salės scenos už
danga atsiskleis.

Po įžanginio prof. A. Au- 
gustinavičienės žodžio pro 
žiūrovų ir klausytojų akis 
praeis penkių Clevelando 
gyvenančių rašytojų kūry
bos pasaulio momentai.

Čia susitiks su B. Auginu, 
kurio poezija pasižymi vaiz
do elegacija, A. Balašaitie- 
ne, kurios novelė ir roma
nas pasižymi įdomia intri
ga ir vidinėm personažų 
dvasios situacijom, naujo
sios kartos poetu K. Gai- 
džiūnu, pajėgiančiu trum
pame eilėrašty sukaupti 
vaizdą ir atskleisti jo pras
mę, V. Kavaliūnu, pažįsta
mu iš "Kalnų giesmės’’ ir 
periodinėj spaudoj pasiro
džiusių novelių, ir pagaliau 
su pasakų ir padavimų au
torium M. Venclausku, ku
rio "Užburtos dūdelės” Cle- 
velandas dar nėra užmiršęs.

Pabaigoje — mokyklos 
tautinių šokių grupės "šok- 
tinio" šokiai, kuriais daug 
kartų yra gėrėjęsi lietuvių 
ir amerikiečių parengimų 
žiūrovai.

šv. Kazimiero lituanisti
nė mokykla šiame parengi
me laukia Clevelando lietu
vio žiūrovo ir klausytojo. Ir 
tikisi, kad jis ateis ten, kur 
balandžio 27 d. vakarą, at
sisakę bet kokio atlyginimo, 
ateina mokyklai padėti mū
sų rašytojai ir poetai.

ATVYKSTA VYRIAUSIAS 
SKAUTININKAS 

VL. VIJEIKIS

šį savaitgalį Clevelande 
lankysis LSB vyriausias 
skautininkas VI. Vijeikis. 
Šia proga šeštadienį, balan
džio 26 d., įvyks Pilėnų tun
to sueiga. Sekmadienį visi 
skautai 10:30 vai. ryto da
lyvauja švento Jurgio pa
rapijos bažnyčioje šv. Mi
šiose. Skautų tėveliai kvie-

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 Lietuviu Klube.

Rengia LB I-OS APYL. VALDYBA

VIRŠUJE: Clevelando Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos tautinių šokių grupės 
"Šoktinio” šokėjos Mikitienės 
sūkuryje, išpildant Clevelando 
Zoologijos sode kultūrinę pro
gramą. "Šoktinis” šį sekma
dienį, balandžio 27 d. išpildys 
meninę programą literatūros 
ir tautinių šokių vakare.

J. Garlos nuotrauka

čiami tunto sueigoje daly
vauti.

DALYVAVO SKAUTŲ 
VADOVŲ SUVAŽIAVIME

LSS Brolijos ir Seserijos 
vadovų-ių suvažiavime Dai
navoje praeitą savaitgalį 
dalyvavo apie 200 asmenų 
iš JAV ir Kanados. Cleve- 
landą atstovavo vadovai- 
vės: vs M. Barniškaitė, s. 
V. Bacevičius, s. S. Gedgau
dienė, vs I. Jonaitienė, s. N. 
Kersnauskaitė, Meilus, s. 
R. Nasvytienė, s. švarcienė 
ir V. Staškevičius.

LAIMĖJO TELEVIZIJOS 
APARATĄ

O. Bartkuvienė iš Detroi
to balandžio 12 d. Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mo
kyklos dovanų skirstyme 
laimėjo televizijos aparatą.

PLEČIA VEIKLĄ
1968 metais liepos mėne

sio 3 dieną Clevelande atsi
kūrė lietuvių skautų L. K. 
Mindaugo draugovė. Drau
govės globėjas Vytautas A. 
Staškevičius. Draugovę su
daro gimnaziją lankantieji 
moksleiviai.

Į pirmą sueigą atvyko 8 
skautai. Buvo išrinktas 
draugininkas — Algis Nas
vytis, pavaduotojas — Kas
tytis Giedraitis, sekretorius 
— Richardas Staškevičius 
ir iždininkas — Kęstutis 
Karsokas.

Dėl mokslo negalint dau
geliui skautų dalyvauti 
Tautinėje stovykloje, rug
piūčio 10-18 dienomis Ka
nadoje įvyko atsikūrusios 
draugovės stovykla. Po sto
vyklos draugovė smarkia 
išaugo ir šiuo metu ją su
daro 19 skautų. Prasidėjo 
mokslo metams, s įeigos 
vyksta Memorial Park m u 
kykloje, Euclide kas antrą 
savaitę pirmadieniais.

Draugovės skautai su
skirstyti j grupes — suda 
rytos sekcijos įvairiems 

draugovės darbams atlikti. 
Yra iškylų, stovyklų ren
gimo, paskaitininkų kvieti
mo, parengimų, bei spaudos 
sekcijos, šių sekcijų tikslas 
įtraukti į aktyvų darbą vi
sus draugovės skautus ir 
duoti progos jiems patiems 
galvoti, planuoti ir dirbti. 
Kiekvienoje sueigoje kuris 
nors iš pačių skautų prave
da pašnekesį pasirinkta te
ma. Pašnekėsiems taip pat 
kviečiami svečiai paskaiti
ninkai. Pašnekesius jau yra 
pravedę: J. Stęmpužis, skau
tas akademikas Pr. Mašio
tas, U. S. Coast Guard leite
nantas, skautas iš Šveica
rijos J. Gaspari ir dr. V. 
Stankus. Jų temos buvo įdo
mios ir prasmingos. Įsigijo
me praktiškų gyvenimiškų 
žinių ir sužinojome įdomių 
dalykų apie Lietuvą. Kiek
vienoje sueigoje po pašne
kėsiu vyksta diskusijos, o 
po to sportuojame.

žiemą draugovė turėjo 
iškylą su rogutėmis ir krep
šinio rungtynes su skautų 
tėveliais.

Mindaugo draugovės skau
tai pernai metus užbaigė 
bendromis Kūčiomis, kurio
se s. I. Jonaitienė supažin
dino skautus ir jų svečius 
su lietuviškomis Kūčių tra
dicijomis.

Vasario mėnesio 10 dieną 
įvyko bendra skautų ir jų 
tėvelių sueigą. Po sekreto
riaus, iždininko ir draugi
ninko pranešimų sekė du 
pašnekesiai: vieną pravedė 
skautas R. Vasiliauskas, ki
tą — svečias skautas aka
demikas Pr. Mašiotas. Po 
pašnekėsiu įvyko globėjo 
pranešimas tėvams apie 
draugovės įsikūrimą ir 
veiklą ir parodytas filmas 
iš draugovės veiklos.

Atsikūrusi Mindaugo 
draugovė vadovausis lietu
vių skautų vyčių kandidatų 
programa ir stengsis kuo 
daugiau praturtėti lietuviš
komis ir skautiškomis ži
niomis. Dabartinė unifor

HTS. KIRPYKLA 
1812 Country Rd., Cleve

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

ryto iki 6 vąk.
Pirmadieniais uždaryta. 

ma: tamsiai žali marški
niai ir juodos kelnes. Ant 
marškinių prisiuvami visi 
lietuviški skautiški ženklai 

šiuo metu draugovės 
draugininkas yra Kastytis 
Giedraitis, o pavaduotojas 
Algis Nasvytis.

Brolis Ramūnas

PARENGIMAI 
CLEVELANDE

BALANDŽIO 26 D. "Antra
sis Kaimas" Šv. Jurgio para- 
pijs salėje.

BALANDŽIO 27 D. šv. Ka
zimiero lit. mokyklos litera
tūros (Clevelande gyvenančių 
rašytojų) ir tautinių šokių va
karas Naujos parapijos salė
je. Reng. lit. mokykla.

GEGUŽĖS 4 D. Motinos die
nos minėjimas, naujos parapi
jos salėje. Reng, lit. mokykla.

GEGUŽES 10 ir 11 D. Ateiti
ninkų šventė.

GEGUŽES 17 ir 18 D. Cleve
lando lietuvių dailininkų paroda 
Čiurlionio Ansamblio namuose.

GEGUŽES 18 D. Prof. dr. A. 
Ramūno paskaita: "Politinės 
partijos -- varžtai ar varik
liai?" Rengia LKDS Clevelan» 
do skyrius.

GEGUŽES 25 d. Vysk. M.
Valančiaus lituanistinės mo
kyklos 20 metų jubiliejinis li
teratūros - dainos koncertas.

BIRŽELIO 8 D. Šv. Kazimie
ro lit. mokyklos mokslo metų 
užbaigimas. Reng. lit. mokykla.

RUGSĖJO 27 D. Dirvos spau
dos balius.

SPALIO 25 D, Lithuanian 
Village Bendrovės metinis ba
lius - koncertas.

LAPKRIČIO 5 D. Madų pa.- 
roda. Rengia Korp! Giedra.'

HELP WANTED MALĖ

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 reąuires an associate 
degree in time study with 
at least 1 or 2 years experi- 
ence. If you are ready te 
accept the challenge, call 
616 — 782-2141 or write 
Mr. Edward Kulesza.

RUDY
MANUFACTURING 

COMPANY
215 E. Praire-Ronde 
Dowagiac, Michigan

t (Subsidiary of Sunstrand 
Corporation)

An Equal Opportunity Employer 
(30-32) 

ATVAŽIAVO AKTORĖ 
A. KUBERTAVIČIENĖ
Iš Lietuvos į JAV a. u- 

žiavo Lietuvos valstybinės 
dramos aktorė Antanina 
Vainiūnaitė-Kubertavičienė. 
Clevelande gyvena jos duk
tė, o Philadelphijoje bro
lis. Be to, ji turi čia daug 
gerų bičiulių.

WATERBURY

MIRĖ KNYGNEŠĖ ONA 
BALTRUŠAITIENĖ

Balandžio 5 d., sulaukusi 
93 metų, mirė Ona Baltru
šaitienė, gerai žinomo knyg
nešio Antanėlio — Antano 
Baltrušaičio našlė. Velionė 
buvo gimusi Kudirkos Nau
miesty 1876 m. Brandžios 
senatvės dienas leido savo 
anūkų Antano Igaunio ir 
Julijos Puodžiūkaitienės pa
stogėje ir globoje. Paliko 
dukrą Valeriją Įgaunienę, 4 
anūkus ir 3 proanūkus.

Pašarvota Dieliniko lai
dojimo koplyčioj buvo gau
siai lankoma waterburiečių. 
Gedulingas šv. Mišias atna
šavo šv. Juozapo parapijos 
klebonas kun. Jurgis Vil- 
čiauskas, kuris Velykų die
ną pranešdamas parapijie
čiams apie jos mirtį, pla
čiai ir vaizdžiai nušvietė 
jos, kaip knygnešės veiklą 
ir pasiaukojimą lietuviškam 
raštui bei knygai. Per mi
šias giedojo solistai: Ed. 
Stulginskis ir J. Brazaus
kas, vargonais grojant 
komp. A. J. Aleksiui. Ilga 
virtinė automobilių palydė
jo velionę į jos amžino po
ilsio vietą — Mount Olivet 
kapus.

Po laidotuvių, Igaunių 
namuose buvo pusryčiai, 
kurių metu buvo prisiminta 
velionės didis pasišventi
mas ir sunkus darbas ga
benant ir platinant spaus

WEATHERHEAD
NEEDS

TOOLMAKERS
TOOLROOM GRINDERS 
ELECTRICIANS 
MACHINE REPAIRMEN 

Mušt be experienced, able to vvork any shift. Good hourly rates, 
fringe benefits.
Convenient location 3 min. from 1-90 and Eddy Rd. interchange. 
Protected parking and contemporary vvorking conditions.

WEATHERHEAD
300 EAST 131 STREET

”Our 49th year in Cleveland”
An Equal Opportunity Employer (32-33)

DELLA E. IAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotoja'i 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

dintą lietuvišką žodį. Kad 
velionės gražaus pasišventi
mo pavyzdys ir siekiai ne
sibaigtų su jos mirtimi, 
pusryčių dalyviai a. a. Oną 
Baltrušaitienę įamžino L. 
F. Tuo būdu jos vardo įna
šas tęs toliau, jos jaunat
vėj pradėtą, lietuviškos 
knygos ir spausdinto žodžio 
puoselėjimo darbą. (jb)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

JOURNEYMAN 
ELECTRICIAN 

CLASS ’A” PREFERRED.
Repairing maintaining and installing 
electrical systems & equipment.
Maybe required to do work in plant 
electrical layout & vviring of nevv 
installations.

Call or Apply in Person to
Mr. Edvvard Kulesza 

RUDY MANUFACTURING 
COMPANY 

215 E. PRAIRE-RONDE 
DOWAGIAC, MICHIGAN 

(SUBSIDIARY OF SUNSTRAND 
CORPORATION) 

An equal opportunity employer 
(30-32)

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. 55 HOURS PER 
WEEK. DAYS.

313-366-8180
(30-32)

DIESEL MECHANICS
IST CLASS

Excellent pay rate for qualified men. 
Steady work.
Call Mr. Newman — 501-774-7211 

UNITED ENGI N E INC.
1300 E. 9th St. 

Texarkana, Ark.
(30-32)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LIETUVIŲ SKAUTŲ 
SĄJUNGIA REMIA 

SPAUDĄ
Lietuvių Skautų Sąjunga 

per savo vicepirmininką v. 
s. P. Molį atsiuntė Dirvai 
$50.00 už paramą Lietuvių 
Skautų Sąjungai ir jos pa
daliniams laikraščio pusla
piuose.

"Daugelis straipsnių ir 
nuotraukų”, rašo v. s. P. 
Molis, ”o taip pat įvairių 
žinučių iš įvairių vietovių 
dažnai matyti Jūsų laikraš
tyje. Jų ypatingai buvo 
gausu praėjusiais metais, 
kai skautai šventė 50 metų 
sukaktį ir buvo suplaukę į 
didžiulę V Tautinę Stovyk
lą. Mūsų ištekliai neleidžia 
mums daugiau prisidėti 
prie lietuviškos spaudos pa
laikymo, bet prašau priimti 
nors simbolinę paramą iš 
mums atlikusių Tautinės 
Stovyklos likučių sumoje 
$50.00.”

Dirva nuoširdžiai dėkoja 
LSS vadovybei už šią para
mą.

TARĖSI ŽYGIO PAS ŠV. 
TĖVĄ REIKALU

Praėjusį sekmadienį ba
landžio 13 d. y Clevelande 
lankėsi Chicagos Jaunimo 
žygio Už Tikėjimo Laisvę 
Finansų Komiteto narys, 
Povilas žumbakis. Susitikęs 
su centrinio komiteto na
riais, pasidalino vėliausiom 
informacijom bei nuomo
nėm ii- perdavė Chicagos ko
miteto pageidavimus.

Gegužės 9 d. vakare, Chi
cagos Jaunimo Centre, JTL 
Finansų Komitetas visuo
menei planuoja ruošti sim
poziumą dėl žygio pas šv. 
Tėvą j Vatikaną. Organiza
cijos ir paskiri asmenys yra 
kviečiami dalyvauti ir šį 

paremti.

NAUJA SKAUTIŠKA PLOKŠTELĖ

Neseniai Į pasaulį buvo išleista nauja skautiška plokštelė, 
Chicagos vilkiukų Įdainuota. "TRA-LIA-LIA”. Plokštelės pri
statymas įvyko Jaunimo Centre, Chicagoje. Šios plokštelės su
manytojas, Brolijos Vyr. Skautininkas VI. Vijeikis, trumpai api
būdinęs plokštelės išleidimo tikslą, pristatė dainininkus, buvu
sius vilkiukus, o šiandien jau Lituanicos tunto skautus: A. Ėrin
gi, J. Ivanauską, R. Rėželį, L. Aleksą, A. Mikėną, E. Kriauče- 
liūną, H. Varonecką, A. Gutauską. D. Ramanauską, K. Federa- 
vičių ir G. Federavičių, o taip pat prie plokštelės išleidimo daug 
prisidėjusius mok. V. Gutauską, Ralį, A. Kezį, SJ, muzikus J. 
Bertulį, F. Strolią ir A. Alčiauską.

PETRUI ir JURGIUI MAŽEIKOMS

ir jų šeimoms reiškiame nuoširdžiausią užuojautą

dėl jų BRANGIOS MAMYTĖS mirties

Joana ir Jonas Švobos 
ir šeima

• Amerikos Lietuvių Ta
ryba paskutiniame posėdy
je nutarė jau dabar perduo
ti Vyriausiam Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetui iš 
Vasario 16 d. minėjimų me
tu surinktų aukų 5,000 do
lerių. Aukoms suplaukus į 
centrą, VLIKui bus skiria
ma daugiau. Praėjusiais 
metais Taryba VLIKui per
davė 10,000 dolerių.

VENEZUELOS PREZI
DENTO DR. RAFAEL 
CALDEROS PADĖKA 

LIET. BENDRUOMENEI
Šių metų kovo mėn. 12 d. 

naujai išrinktajam Vene- 
zuelos respublikos preziden
tui dr. Rafael Calderai per
imant valstybės vadovavi
mą ir prisaikdinant naujai 
sudarytąją vyriausybę, Ve- 
nezuelos Lietuvių Bendruo
menės Centro Valdyba pa
siuntė atitinkamo turinio 
sveikinimo telegramą.

šios telegramos suredą- 
gavimu ir pasiuntimu rūpi
nosi: Henrikas Gavorskas, 
dr. Jadvyga Klovaitė ir inž. 
Vladas Venckus.

Prezidentas dr. Rafael 
Caldera, Venezuelos Lietu
vių Bendruomenės pirmi- 
nin.inž. Vladui Venckui, at
siuntė asmenišką padėkos 
telegramą, kurios vertimas 
skamba taip:

"Širdingiausiai dėkoju už 
sveikinimus ir linkėjimus 
naujajai Vyriausybei, ir 
tvirtai tikiu, kad visų vene- 
zueliečių nuoširdžiu bendra
darbiavimu, pasieksime po
zityviausių rezultatų mūsų 
kraštui.

Su tikru nuoširdumu RA
FAEL CALDERA.”

• Prel. Antanas Deksnys, 
kaip praneša iš Vatikano, 
popiežiaus Pauliaus VI pa-

Dr. A. Gerutis, knygos LI
THUANIA redaktorius, skaitė 
paskaitą "Europa — europiečio 
akimis”. J. Kasakaičio nuotr.

Inž. J. Jurkūnas, Chicagoje 
suruoštame knygos LITHUA
NIA pristatyme, supažindino 
chicagiečius su knyga ir jos re
daktoriumi dr. A. Geručiu.

J. Kasakaičio nuotrauka

skirtas Europos lietuvių 
vyskupu.

Naujasis vyskupas gimęs 
1906 m. Butenišky, Rokiš
kio aps. 1931 m. baigė Kau
no kunigų seminariją. Fri
burgo universitete Šveicari
joje gavo filosofijos dakta
ro laipsnį.

1941 m. atv’-k- rAV 
yiene?’ metus buvo vika
ru Mt. Carmel, Pa., o nuo 
1943 m. buvo E. St. Louis, 
III. lietuvių parapijos kle
bonu.

PAGERBTI LIETUVOS 
Rankinius 

DABARTINĖ PROGA 
NEPASIKARTOS

Mums dabar gyvenan
tiems tenka nepasikartojan
ti privilegija įamžinti Lie
tuvos vardą ir jos kankinių 
atminimą lietuviška koply
čia šv. Petro bazilikoje, Ro
moje.

Tapti šio darbo dalininku 
laiko jau ne daug beliko.

Kviečiame visus įamžinti 
savo ir savųjų vardus Lie
tuvos Kankinių koplyčios 
kūrėjų tarpe.

Aukas siųsti adresu: Lf- 
THUANIAN MARTYRS’ 
CHAPEL FUND, 2701 W. 
68th St., Chicago, III. 60629.

LIETUVIŲ JCRV 
SKAUTUOS RINKIMAI
LJS Koresponde n c i n io 

Suvažiavimo rinkimų, įvy
kusių š. m. sausio 5 d. ir už
sibaigusių balandžio 4 d., 
rezultatai seka:

Išrinkti į Inkaro Tarybą, 
1969-1970 m. kadencijai:

j. s. Gasnerienė Aldona, 
jvs Knopfmileris Leonas, j. 
s. Vengianskas Edmundas, 
j. p. Bulotaitė Birutė, j. s. 
Levanas Antanas ir j. p. 
Aglinskas Audrius.

Vyriausia Skautininke iš
rinkta v. s. Juškevičienė 
Zuzana, o Vyriausiu Skauti
ninku j. s. Manomaitis My
kolas.

šio, LJS K. Suvažiavimo 
metu, į vadovybę kandida
tavo beveik iš visų, JAV ir 
Kanados miestų, vadovai, 
turinčiu jūrų skautijos vie
netus. Taipogi, šio Suvažia
vimo metu, aktyviai pasi
reiškė jaunesnioji karta ir 
nemažai vadovų pirmuoju 
sykiu išstatė savo kandida-

VIRŠUJE: Dalis svečių, ap
silankiusių į knygos LITHUA
NIA pristatymą Chicagoje Jau
nimo Centre balandžio 11 d.

J. Kasakaičio nuotrauka

turas vadovybėn. To pasė
koje, šiuometinė LJS Vado
vybė išplėtė savo sudėtį ap
jungdama kelis miestus.

Inkaro Taryba ir Vyr. 
Skautininke pasilieka Chi
cagoje. Vyr. Skautininko 
pareigos perėjo į Bostoną. 
Garbės Gynėjas ir Kontro
lės Komisija išrinkti Cleve
lande. Garbės Teismas pa
siskirstė Toronte, Chicago
je ir Clevelande.

K. Suvažiavimo rinkimai 
buvo pravesti Clevelande. 
LJS vadovai gausiai užsire
gistravo Suvažiavime ir ak
tyviai dalyvavo rinkimuose. 
Visos vadovaujančios pozi
cijos buvo užpildytos rink
tais vadovais.

CHICAGO

• Valerijonas Šimkus su
tiko būti komiteto pirminin
ku, rengiant kun. Benedik
tui Sugintui 50 metų kuni
gystės pagerbimo vakarie
nę gegužės 11 d. Vyčių sa
lėje, Chicagoje. Komiteto 
nax Li platina pakvietimus. 
Jų bus galima gauti ir Mar
giniuose. Komiteto ižd. yra 
J. Puteikis, sekr. P. Dirkis, 
spaudos-infirmacijos reika
lus tvarko A. Gintneris, o 
šeimininkė — Kotryna Rep
šienė su talkininkėmis. Pa
tarnavimą prie stalų orga
nizuoja M. Petrošienė.

• Lietuvių žurnalistų Są
jungos Chicagos skyriaus 
metinis narių susirinkimas 
įvyks gegužės 2 d., 7 vai. 
vakare J. Kapačinsko na
muose, 6812 So. Maplewood 
Avė. šiame susirinkime bus 
aptarti organizaciniai rei
kalai ir perrinkta valdyba. 
Valdyba kviečia savo narius 
gausiai dalyvauti.

• LB Chicagos apygardos 
apylinkių metinis suvažia
vimas įvyks gegužės 4 d., 
sekmadienį, Jaunimo Cent
re', 5620 So Claremont Avė.

VAIKAMS KNYGA

TĖVIŠKĖLĘ Aš REGIU. 
Prano Imsrio parašyti eilė
raščiai jauniesiems skaity
tojams. Iliustravo Aida 
Vektarytė. 40 puslapių. 
Spaudė Vilties spaustuvė 
Clevelande. Kaina $1.00.

Knyga labai vertinga do
vana jauniesiems skaityto
jams.

Gaunama Dirvoje, pri- 
siuntus $1.00.

ALT S-gos East St. Louis skyrius 
mini 10 metų veiklos sukaktį
šiais metais sueina 10 

metų jubiliejus, kai buvo 
įsteigtas ALT S-gos East 
St. Louis skyrius. Prie sky
riaus įsteigimo aktyviai pri
sidėjo inžinierius Bakšys 
(jau miręs), bet tuomet dir
bęs St. Louis ir ALT S-gos 
pirmininkas inž. Eugenijus 
Bartkus.

Dešimties metų laikotar
pyje skyriaus pirmininkais 
buvo dr. Paulius Švarcas ir 
Bronius Tiškus. Skyriaus 
valdyboje aktyviai dalyva
vo inž. Jonas Gumbelevi- 
čius, Juozas Kleinaitis, Vla
das Tervydis, Jonas Luja, 
O. Lujienė, Aleksas Gobe- 
ris, Aldona švarcienė, Al
dona Kleinaitienė ir dabar 
išvykęs Chicagon Albertas 
Paulikaitis su ponia.

Vienas iš didesnių sky
riaus užsimojimų buvo pra
vesti visuotiną ALT Sąjun
gos seimą St. Louis mieste 
1963 metais. Mažas skyrius 
sugebėjo organizuotai ir 
gražiai pravesti seimą ir su
silaukė suvažiavimo daly
vių įvertinimo.

Per dešimtmetį skyrius 
rėmė Vasario 16-tos gimna
ziją, spaudą — Vilties drau
giją įnešdamas savo įnašą

NEW YORK

• Dail. Jaulius Jurkus, 
kurio sukurti meniški virše
liai puošia daugelį lietuviš
kų knygų, vieną savo alieji
nių paveikslų padovanojo 
New Yorko madų parodai. 
Jį bus galima laimėti gegu
žės 4 d. ši paroda rengiama 
paremti Putnamo mergai
čių "Neringa” statybą.

SIBIRO TREMTINĖS
UŽRAŠAI...
Stefanija Rūkienė, VERGIJOS KRYŽKELIUOSE. 

Viršelio aplankas Algio Muliolio. Iliustracijos tekste 
Vidos Stankuvienės. Knyga 444 puslapių, kaina 5 dol.

Stefanija Rūkienė šiuos savo užrašus skiria Sibire 
žuvusiems ir mirusiems lietuviams. Tai antkapis jų 
nežinomiems ai’ jau baigiantiems nykti kapams .. .

”Tai tikrai brangus antkapis, pastatytas tautos 
kankiniams vienos kankinės, kuriai likimas leido 
išlikti gyvai, kad liudyti visam laisvajam pasauliui 
apie baisiąją XX amžiaus vergijos imperiją ir pa
vergtųjų dalią. Ta knyga buvo jau seniai laukiama. 
Nors autorė savo pergyvenimus yra dalimis apra
šiusi viename ir kitame Amerikos lietuvių laikraš
tyje, tačiau jokios paskiros dalys negali atstoti visos 
knygoje atvaizduotos pilnumo” — rašo Naujienos.

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103
Siunčiu....... : dol. pinigais/čekiu, už kuriuos prašau atsiųsti:
............. egz. Stefanijos Rūkienės "Vergijos kryžkeliuose” 

(paprastais viršeliais su aplanku), kaina 5 dol.

Mano adresas: ....................... ..............................................
(pavardė ir vardas)

(namo numeriB ir gatvė)

(miestas ir valstybė, zip Nr.)

$450.00 sumoje, rėmė savo 
aukomis Lietuvos Nepri
klausomybės Fondą, kuris 
dabar išleido anglų kalboje 
veikalą apie Lietuvą: "LI
THUANIA”. Parėmė jauni
mo žygį į Jungtines Tautas, 
Smetonos monografijos iš
leidimą ii’ kitus kultūrinius 
darbus.

Skyrius glaudžiai bendra
darbiavo su vietos organi
zacijomis: vietos ALT sky
riumi, LB apylinke, Lietu
vių Moterų vienetu ir kito
mis organizacijomis ir rėmė 
lietuvių parapijos reikalus.

Šių metų gegužės 17 die
ną, 7:30 vakaro rengia ju
biliejinį dešimtmečio ban
ketą Holiday Inn., Statė 
Route 157 netoli SIU Uni
versiteto. Bus atlikta įdomi 
programa. Atvyks atstovai 
iš ALT Sąjungoš centro val
dybos ir svečiai iš kitų vie
tovių. Banketas įvyks Ho
liday Inn. — labai gražioje 
ir dominuojančioje apylin
kės ant kalno vietovėje, ne
toli SIU Universiteto.

Visi svečiai prašomi iš 
anksto įsigyti bilietus į ban- 
ketą-vakarą iš skyriaus na
rių arba kreiptis į skyriaus 
pirmininką dr. P. Švarcą: 
127 Jackson St., Mascoutah, 
III. Tel. 566-7624 arba kreip
tis į skyriaus sekretorių 
Vladą Tervydį — 802 N. 
Morrison, Collinsvile, III. 
Tel. 344-1913.

Kiekvienas lietuvių susi
būrimas kaip tik patvirtina 
posakį: kai du stos, visados 
daugiau padarys ir šio East 
St. Louis apylinkės sky
riaus nueitas dešimtmečio 
kelias aiškiai ir pabrėžtinai 
tą rodo. (b)


	1969 Bal.23 0001
	1969 Bal.23 0002
	1969 Bal.23 0003
	1969 Bal.23 0004
	1969 Bal.23 0005
	1969 Bal.23 0006
	1969 Bal.23 0007
	1969 Bal.23 0008

