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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

McGOVERN KELIAS
l IZOLIACIONIZMĄ IR SOCIALIZMĄ

»HHTW MEŠKAUSKAS
Politikoje nėra nieko 

neįmanoma — pastebė
jome rašydami paskutinį 
kartą šioje vietoje apie 
demokratų varžybas dėl 
kandidato nominacijos į 
prezidento postą. Kad 
taip yra iš tikro, paliudi
jo sekančios savaitės, 
per kurias į priekį pra
siveržė South Dakotos se
natorius George McGo
vern. Anksčiau į jo kandi
datūrą nebuvo rimtai žiū
rima, nes jis yra laiko
mas radikalu. Panašiai 
kaip Arizonos senatorius 
Goldwateris. Kadangi tas 
buvo laikomas kraštuti
niu konservatyvu, jis, 
nors irnomintuotas, žino
vų nuomone, negalėjo 
laimėti prezidentinių rin
kimų, nes amerikiečių 
dauguma yra vidutinio, 
ne kraštutinio nusista
tymo. Žinovai pasirodę 
esą tada teisūs, nors grei
čiausiai ir daugiau nuo
saikus respublikonų kan
didatas nebūtų laimėjęs, 
geriausiu atveju tik su
rinkęs kiek daugiau bal
sų už Goldwaterį. Už tat 
toks patyręs JAV poli
tinio gyvenimo stebėto
jas kaip Stewart Algop 
visai neseniai teigė, kad 
McGoverno žvaigždė pra
dės blykšti, kai žmonės 
sužinos, kad jis radika
las.

Šiuo metu, kai News- 
week ir Time McGover- 
nui pašventė savo ’cover 
story’, jo pažiūros netu
rėtų būti svetimos. Jis 
pats sakosi, kad skirtu
mas tarp Goldwaterio ir 
jo esąs toks, kad Gold- 
waterio pažiūros iš tikro 
buvo mažumos pažiūros, 
tuo tarpu McGoverno 
pažiūros praktiškai su
tinkančios su daugumos 
siekiais ir troškimais. 
Dėl to, laukiant tolimes
nės įvykių raidos, verta 
prie jų sustoti. Jei jos iš 
tikro populiarios, jas ga
li perimti ir kiti politi
kai vis tiek kurios parti
jos.

McGovern pagarsėjo 
savo pažiūra į Vietnamo 
karą. Kaip žinia jis buvo 
amerikiečių įsikišimo į 
karą priešininkas dar tuo- 
metu, kai kiti senatoriai 
buvo už įsikišimą. Ta pa
žiūra išplaukė iš įsitikini
mo, kad komunizmo pa
vojus buvo išpūstas ir šal
tas ar šiltas karas nerei
kalingas. Jei McGovern 
būtų išrinktas preziden
tu, jis tuč tuojau sustab- 
dysiąs šiaurės Vietnamo 
bombardavimą ir per 90 
dienų atšauktų visą ten 
likusią JAV kariuome
nę ir bet kokią pagalbą 
Saigono vyriausybei — 
kas reikštų viso Pietų 
Vietnamo išdavimą.

Kartu McGovern žada 
sumažinti JAV išlaidas 
krašto saugumo reika
lams bent 30 bilijonų do
lerių per tris metus ir 
atšaukti didesnę JAV ka
riuomenės dalį iš Euro
pos. "Juk tai nenatūralu 

aiškino McGovern 
Der Spiegei koresponden
tui, — kad kuris nors 
kraštas laikytų savo ka
riuomenę kitame 30 me-

tų po karo". Bet kad so
vietai laiko ne 4 kaip 
amerikiečių Vakarų Vo
kietijoje, bet visa 20 di
vizijų Rytų Vokietijoje 
— McGovern nesijaudi
na.

Aplamai imant McGo- 
verno užsienio politikos 
pažiūras galima apibū
dinti kaip ’izoliacioniz- 
mą', pasitraukimą iš pa
saulio į savo kiautą. O ja 
me McGovern siūlo to
kias reformas, kurios 
vestų į socializmą. Pir
miausiai jis žada padi
dinti mokesčius bendro
vėm, dėl Jo jos turės 
sumažinti akcininkams 
mokamą dividentą. Be to, 
kiekvienas uždirbąs virš 
50.000 įmetus turėtų mo
kėti 75% mokesčių už už
darbį virš tos sumos. Pa 
likimo mokesčiai turėtų 
siekti bent 77% virš pu
sės milijono dolerių. 
(Anksčiau jis siūlė 100%, 
bet dabar sumažino, jaus
damas, kad tai nepopulia
ru.) Švietimas turi būti 
finansuojamas federali
nės valdžios, o ne savi
valdybių, kaip iki šiol. 
Sveikatos draudimas tu
rėtų būti valstybinis. 
Abortai neturėtų būti per
sekiojami ir pabėgusiem 
nuo kareiviavimo prievo
lės turi būti paskelbta 
amnestija.

Žinia, jei McGovern 
laimėtų nominaciją, jis 
savo pažiūras sušvelnin
tų. Nė vienas preziden
tas nesilaikė savo rinki 
minių pažadų, tačiau kol 
kas McGovern pasiseki
mas kalbauž tai, kad žmo
nės nori reformų ir pa
keitimų. Kokių ir kaip 
toli einančių — jau ki
tas klausimas. Per pir
minius rinkimus kalba 
jausmai, o ne protas.

Lietuviai respublikonų veikėjai inž. Eugenijus Bartkus (kairėje) ir Vytautas Abraitis (dešinėje) ir 
Republican National Committee Chairman Bob Dole(viduryje),dalyvavęNational Heritage Groups (Na- 
tionalities) Council suruoštame priėmime Washingtone balandžio 29 d.

TAU TĖVYNĖ LIETUVA!
Kalbant apie šių dienų 

išeivijos jaunimą dažnai 
aimanuojam, kad jis per 
maža domisi lietuvybe. 
Tačiau taip nėra. Jauni
mas nenoriai lanko mū
sų nuobodžius, tuščiai iš
kalbingus posėdžius ir su
sirinkimus. O pažvelgę į 
jų sporto, dainų ir ypač 
tautinių šokių šventes, ga
lime pagrįstai didžiuo
tis. Jaunimas, būdamas 
pilnas jaunatvės džiaugs
mo, energijos, mėgsta 
sportuoti, sudėti ir veik
ti, atlikti konkrečius dar
bus.

Kad šitaip yra turėjo
me progų įsitikinti su pra
ėjusiais lietuvių jaunimo 
įvairiais sąskrydžiais. 
Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresas, dainų ir 
tautinių šokių šventės pa
demonstravo mums ir ki
toms JAV-se gyvenan
čioms tautybėms mūsų 
jaunimo tautiškumą, soli
darumą ir darbštumą sie
kiant bendrojo tikslo pui
kiai ir vieningai repre-

EMILIJA CEKIENĖ 

zentuoti savo tėvynę iš
eivijoje.

Tik pasklaidykime mū
sų spaudos puslapius ir 
pamatysime, kaip išeivi
jos jauno lieuvio siela 
spinduliuoja į visas lais
vojo pasaulio šalis, kaip 
lietuviški jauni veidai su 
tautiškais drabužiais puo
šia laikraščių ir žurnalų 
puslapius. Ir ne tik mūsų 
lietuviškos spaudos, bet 
ir svetimųjų. Tai mūsų 
entuziastai chorų daini
ninkai ir ypač tautinių 
šokių šokėjai. Be Jų re
prezentacijos retai ap- 
seina kokia žymesnė 
šventė ar iškilmingas mi
nėjimas. Ir būna momen
tų, kada visi vyresnieji 
staiga pripažįsta savo 
jaunimui didelį nuopel
ną, kai tūkstantinės jau
nimo tautinių šokių gru
pės suskambėjus iškil
mingos muzikos maršo 
garsams į estradą viena 
po kitos ima grakščiais 

judesiais žygiuoti šokė
jų poros, iškilmingais ir 
skoningai suderintais me. 
niškai spalvingų raštų 
tautiniais rūbais pavasa
rio jaunyste pasipuošę 
mūsų lietuviškojo jauni
mo veidai. Žygiuoja žais
mingais ir meistriškai 
atliekamais judesiais, 
rikiuojasi į ratelius, į 
kvadratus. -Tada vyres
nieji tylos ekstazėj susi 
kaupę ne vienas atlei
džia savo vaikams ar vai
kaičiams už padarytas 
klaidas ir tuo momentu 
didžiuojasi jais.

Juk yra kuo pasidžiaug
ti. Tai mūsų lietuviška
sis jaunimas iš įvairiau
sių JAV ir kitų pasaulio 
kraštų, nes dabar nuoto
liai neskiria. Tai mūsų 
išeivijos ateitis iš įvai 
riomis kalbomis kraštų.

Šių metų liepos 2 die
ną įvyksta IV-ji tautinių 
šokių šventė išeivijoje, 
kurios šūkis yra — Mū
sų Jaunystė Tau, Tėvyne 
Lietuvai’ Šventėje daly
vaus du tūkstančiai šokė-
Jų, kuriuos sudaro apie 
60 atskirų ratelių.

Pažvelgę į tris pirmą
sias šventes aiškiai ma
tome, kad šokėjų skai
čius vis kyla,reiškia,lie
tuviškas jaunimas neina 
nutautėjimo keliu, jei tik 
vyresnieji suteikia pro
gų jiems pasireikšti. Nė
ra reikalo įrodinėti, 
kiek daug valandų tauti
nėj aplinkoj šokėjai pra
leidžia nutraukę nuo po
ilsio, nuo studijų, nuo tar
nybinių pareigų, besi
ruošdami dalyvauti tokio 
se šventėse. O gal dar 
daugiau energijos, pas
tangų ir asmeninės au
kos atiduoda tautinių šo. 
kių vadovai — mokyto
jai, sugebėdami suburti 
tiek daug gražaus Jauni
mo, Jį sudominti, pa
ruošti gražiausius Jude
sių derinius nuoširdžiu 
jaunatvės Jausmu perpin 
tas šokių figūras, ati
tinkamai pritaikant jas 
prie šokių vardo, pasie
kiant aukštos lietuvių 
liaudies šokių atlikimo 
kultūros, kurią mūsų tau
ta kūrė virš 700 metų bė 
gyje. Mūsų šokiuose atsi
spindi tautos gyvenimo 
būdas, darbai bei rūpes
čiai, jų įvairių švenčių 
tradicijos. Tai menas, ku
ris nesikeičia su greit

VIRŠUJE: Detroito raut, šokių 
grupės šilainės šokėjai, kprie 
dalyvaus IV Tautinių šokių šven 
tėję. I eilėje iš kairės: Asu Ba
nionytė, Rasa Žemaitytė, Audra 
Kasputytė, Kristina Piktinakė. 
Ramunė Mikulionytė, Karolė Ve- 
selkaitė, Aida Arlauskaitė, Aida 
Smalinskaitė, Vida Skiotytė, Re
gina Marčiukaitytė, Vilija Bauky- 
tė, Rita Skrebutėnaitė, Kristina 
Milerytė ir akordeonistas And
rius Čerškus; II eilėje: Alma 
Naumakė, Lydija Majauskai t ė, 
Gintė Damušytė, Kristina Mičitl 
naitė, Rūta Naumaitė,Birutė Zub 
rickaitė, vadovė Galina Gobienė, 
Gintė PečlOraitė, Viktė Jankutė, 
Asta Sušytė, Daina Astašaitytė, 
Vida Piktinaitė, Danutė Vesel- 
kaitė, Rita Matvėkaitė; UI ei
lėje: Antanas Paškus, Kęstutis 
Smalinskas, Linas Mikulionis, 
Kastytis Karvelis,Algirdas Skre 
butėnas, Vytautas Rėklys, Jonas 
Nakas, Robertas Selenis, Rimas 
Skiotys, Juozas Vaičiūnas; IVei
lėje: Vydas Vyšniauskas,Darius 
Vyšniauskas, Robertas Arlaus
kas, Linas Gobis, Kęstutis Atko- 
čaitis, Justas Piktinas, Saulius 
Petrulis, Algis Duoba, Viktoras 
Nakas, Vytautas Petrulis, Pau
lius Kuras, Saulius Jankauskas 
ir Vytautas Kaunelis.

Juozo Vaičiūno nuotrauka

praeinančia mada ir mū
sų tautiniai rūbai, lygiai 
kaip klasiška muzika, 
klasiniai veikalai ar kla
siško sukirpkno drabu-

(Nukelta į 3 psl.)

Žygis už laisvę
ALT Clevelando skyrius 

yra pakviestas ir organizuo
ja Clevelando lietuvių gru
pės dalyvavimą masinėje 
antikomunistinėje demons
tracijoje, kuri įvyks šešta
dienį, š. m. gegužės mėn. 2o 
d., 12 vai. JAV sostinėje 
Washingtone.

Šios demonstracijos tiks
las yra atsverti komunistų 
demonstracijas JAV-ėse ir 
parodyti patriotinių bei tau
tinių grupių vieningą nusi
statymą kovoti su komunis
tais bei visokias JAV nuo
laidas Sovietų Sąjungai, 
raudonajai Kinijai ir ki
tiems komunistų kraštams.

Demonstraciją rengia de
šiniųjų grupių koalicija pa
sivadinusi JAV žygiu už 
Pergalę vardu, kuri yra va
dovaujama žymaus antiko- 
munisto kun. dr. Mclntire.

ALT Clevelando skyrius 
dalyvaus su vėliavomis, pla
katais ir taip pat dalinai 
prisidės prie kelionės išlai
dų finansavimo. Visi galin
tieji kviečiami dalyvauti ar 
kitais būdais prisidėti. Dėl 
smulkesnių informacijų pra 
soma skambinti skyriaus 
pirm. A. Pautieniui 371- 
4168.
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

AUSTRALIJOS DYKUMOJE
dienas 

spaudoje 
vie- 
lai- 
tra- 
me-

Prieš kelias 
Australijos 
plačiai nsukambėjo 
nos jaunos šeimos 
mingai pasibaigusi 
gėdija. Trisdešimt 
tų G. Greenwood, jo žmo
na ir nepilnų metų dukra 
keliavo automobiliu įnau 
ją paskyrimo vietą. Iš
važiavę iš Adelaidės, 
jie turėjo pervažiuoti pa
kraštį Pietų ir Vakarų 
Australijos dykumų. Be
važiuojant, akmuo jiems 
pramušė benzino tanką, 
ir pasibaigus kurui, jie 
atsidūrė smėlėtose dyku 
mose, kur, po penkių die
nų, laimingu būdu juos 
atrado kanadietis moky
tojas, važiavęs taip pat į 
naują savo darbovietę, 
naujai besikuriančiame 
dykumų pakraštyje. Mo
kytojo D. Stephenson žo
džiais pirmasis vaizdas 
buvo labai baisus. Saule 
smarkiai apdegę, su išti
nusiomis burnomis ir lie
žuviais, nė vienas iš at 
rastųjų jau negalėjo pra
kalbėti ir žmona, pama
čiusi šį jauną jų išgelbė
toją, manė, kad tai yra 
tik miražas. Penkias die
nas jie išgyveno tik su 
viena dėžute biskvitų, kai 
kūdikį ji maitino su pieno 
milteliais, atskiestais 
mašinos radijatoriaus 
vandeniu. Kad vaikas iš
liktų gyvas, paskutines 
dvi dienas, kai tikjisban 
dydavo užmigti, tai tė
vas jį smarkokai pakra- 
tydavo, kad jis pradėtų 
verkti, nes užmigus jis 
tėvų manymu, niekada 
jau nebūtų atsibudęs. 
Šiandien, laimingai išven 
gę mirties, jie tur būt 
visą gyvenimą atsimins 
Australijos dykumas ir 
karštąją saulę.

Perskaičius šią, lai
mingai pasibaigusią tra
gediją, mintyse ir man 
prisimena tos vietovės 
ir tos dykumos, kuriose 
prieš 20—tį metų, tik at
važiavus į Australiją ir 
aš praleidau 18-ką mė
nesių. Keikiau Australi
ją, keikiau save ir kei
kiau visą pasaulį, kodėl, 
jaunatviško nuotykių žin
geidumo vedamas, vietoj 
išvažiavimo į Ameriką, 
ką galėjau labai lengvai 
padaryti, atsidūriau šia
me Pietų ir Vakarų Aus
tralijos dykumų užkam
pyje, mažame pusiasaly
je, kur kartu su mažo
mis bausmėmis nubaus
tais P. Australijos kali
niais, mes tiesėme van
dens vamzdžius į dyku
mų gilumą. Gyvenome pa
lapinėse, kartą per dvi 
savaites mus sunkveži
miais nuvežant į už 30 
mylių esantį kaimelį ap
sipirkimui, na ir, žino
ma, dulkių nuplovimui 
skaniuoju (aš tik pagalvo 
ju kas gi tada neskanu 
būtų buvę) australišku 
alučiu.

Prisiklausę įvairiau
sių pasakojimų apie nuo
dingas gyvates, skorpijo
nus, mirtį nešančius vo
rus ir visokius kitokius 
pavojingus gyvius, bijo
davome net ant žemės at
sisėsti. Ir tikrai, buvo 
ten tų visokių nuodingų 
gyvių, su kuriais per pus
metį jau visai susigyve
nome, žino jome kaip juos 
sugauti, kaip nuo jų apsi
saugoti ir dažnai, suleidę 
didžiulį skorpijoną su ne 

katės, kurias 
atidaviau 
aboridži-

atostogas, jau negrįžau 
atgal iš didžiojo Sydnė
jaus miesto, tačiau šian. 
dien jaučiuosi Australiją 
geriau pažįstąs už dau
gelį vietinių australų, gy
venančių mieste ir neži
nančių savojo krašto įdo
mių, nuotykingų, karštų 
ir šaltų vietovių, kurių, 
yra labai daug ir labai 
įdomių.

***
Praeitą savaitę Austrą 

Ii jos valdomoje N. Gvi
nėjoje pirmą kartą, su
valgius sugautos žuvies, 
po ilgesnio kankinimosi 
mirė penki juodieji ir 20 
buvo nuvežta į ligoninę, 
kur jų padėtis yra dar ne
aiški. į šią vietovę iš Aus
tralijos nuskrido trys 
specialistai ir daro tyri 
mus vietoje, kai šios žu
vies pavyzdžiai yra iš- 

mažesniu mirtinu voru, 
stebėdavome jų mirtiną 
kovą, kurią dažniausiai 
laimėdavo voras. Gyva
tės irgi pasidarė nebai
sios, ypatingai po to, kai 
aš iš vietinių juodųjų įsi 
gijau dvi juodas laukines 
kates, kurias užsiaugi
nęs, turėjau pačias ge
riausias savo gyvybės 
saugotojas. Neprisileis- 
damos nieko kito prie sa 
vęs ir neimdamos ėsti iš 
nieko kito tik iš manęs, 
jos miegodavo ir su mani
mi palapinėje ir ne vie
ną kartą jos man atneš
davo parodyti užmuštą gy. siųsti tyrimams į Austrą 
vatę, sugautus vorus ar 
skorpijonus. Tai buvo il
gos, trumpų stiprių kojų 
laukinės 
išvažiuojant 
vietiniams 
niams, tik nežinau kaip 
su jomis pasibaigė, nes 
atiduodant jos taipdrąs- laukę 16-kos metų am- 
kėsi, kad maniau ir akis 
tiems juodiesiems iš
plėš.

Truputį prasigyvenus, 
įsitaisiau iš kariško pa
darytą sportinį šautuvą 
kengūroms šaudyti irma- linių šachmatų čempi- 
žojo kalibro šautuvą lau- jonato pirmenybių tarp 
kiniams triušiams ir 
paukščiams, kuriuos už ; 
sidėjęs ant motociklo, iš i 
važiuodavau vienas ar su ; 
draugais savaitgalių me
džioklėms. Prišaudyda- 
vome laukinių triušių, ku • 
rių tuo laiku būdavo, ne- 
klysiu pasakydamas mi
lijonai visoje Australijo
je, padarydami ūkinin
kams milžiniškus nuos
tolius; prišaudydavome 
didelių ir mažų kengūrų, 
kurių tik uodegas parsi- 
veždavome į stovyklą, 
virdami sriubą. Neklys
ta australai sakydami, 
kad jokie kaulai, jokia mė
sa neatstos virtos kengū 
ros uodegos sriubos. Bū
davo ir linksmesnių bei 
liūdnesnių atsitikimų to
se dykumose. Kartą ne
tikėtai su draugu atsidū
rėme visai netoli slėny
je "kengūrų vestuvėse", 
kur virš šimto kengūrų 
turėjo savo pavasariškas 
vedybas. Nežinojome nei 
ką daryti tada, tik vėliau 
apie tai papasakojus vie
nam senam juodajam ab- 
oridžiniui, jis tik pakra
tė galvą ir pasakė, kokie 
mes laimingi buvome, 
kad vėjas pūtė iš vidurio 
dykumų nuo kengūrų pu
sės, o ne nuo mūsų į ken
gūras, nes jos tokiu at
veju, užuodę mūsų kva
pą, tur būt būtų mus į ga
baliukus suplėšę, netu
rint laiko net savo šau
tuvus panaudoti.

Pirmą kartą šiose dy
kumose pamačiau ir aš 
miražus. Esant 126 laips
niams karščio ir matant 
oro bangavimą, vieną die
ną bemedžiojant aiškiai 
prieš save pamačiau vi
dury dykumų puikų nedi
delį ežerą, mėlynai žals
vą jo vandenį ir aplin
kui Žaliuojančius me
džius. Pagalvojau, gal tik
rai dykumose atradome 
puikią, anksčiau roma
nuose skaitytą oazę, ta
čiau mano buvęs draugas 
pusiau juodasis, buvęs 
Australijos kariuomenės 
šoferis, tik nusijuokė ir 
pasakė, kad čia yra tik 
kasdieninis miražas.

Po pusantrų metų, iš
gyventų šiose pusiau dy
kumose, gavęs kalėdines

lijos ir Amerikos univer
sitetus. ***

Švietimo ministerijos 
skelbimu, Australijoje 
41% berniukų ir 23% mer 
gaičių mokyklose prade
da reguliariai rūkyti, su 

žiaus, kai iš šių jaunuolių 
22% meta rūkyti, sulaukę 
30-ties metų amžiaus. ***

Atsisakius Jugoslavi
jai pravesti pusę pasau- 

amerikiečio Bobby Fis- 
her ir dabartinio pasau
lio čempijono Boris Spas- 
sky, turtingas Melbourne 
gyvenantis viengungis 
australas Jim Nason pa
sisiūlė Viktorijos Šach
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matų S-gai duoti $110. 
000.00 ir finansuoti šias 
pasaulines varžybas. Ar 
australai gaus ar ne, tai 
sunku pasakyti, tačiau 
Tarptautinės Šachmatų 
Federacijos pirmininko 
prof. Max Euwe, kuris ne 
seniai lankėsi Australi
joje, manymu, tai būtų la
bai didelė paspirtis ne tik 
Australijos, bet ir visos 
Pietryčių Azijos šach
matininkams.***

Australijos juodieji, 
sekdami Amerikos neg
rus, pradėjo vis daugiau 
kovoti už savo laisves. 
Jau kuris laikas, kaip jie 
sostinėje CanberrOje, 
prieš pat parlamento rū
mus pasistatė didžiulę 
palapinę, pavadindami ją 
"Aboridžinių Ambasada". 
Čia gyvena jų iškilieji 
vadai, duodami laikraš
čiams, televizijai ir už
sieniečiams savo reika
lavimų deklaracijas, po
licijai visai į tai nesiki
šant. Visa bėda, kad da
bartinė žiema ir, ypatin
gai Canberros šaltas 
oras, verčia juos palik
ti šią savo palapinės am 
basadą ir ieškotis šiltes 
nės vietos. Ar jie išsilai
kys per žiemą ar ne, tai 
yra didelis klausimas, 
nors šiuo metu jie tik pra
šo jiems aukoti gero 
maisto ir šiltų drabužių.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN 

TOOL & DIE MAKER 
Mušt have experienced in die casling 
dies and in injection plastic molds. 
Pernianent work. Good opportunity.

Apply call or wri»e 
YODER MANUFACTURING 

CO.
1823 E. 17 St.. P O. BOX 67 

LITTLE ROCK, ARKANSAS 72203 
(37-42)

■ Europos lietuviai
LIUDAS VISMANTAS

MIRĖ VISUOMENININKAS 

INŽ. ANDRIUS GASIŪNAS

Anglijoje, Londone, š. 
m. balandžio 16 d. netikė 
tai mirė visuomeninin
kas inž. Andrius Gašlū
nas. Ruošėsi dar vykti į 
D.B. Lietuvių sąjungos 
suvažiavimą, bet pasiju
to blogai ir greitosios pa 
galbos buvo išvežtas į li
goninę, kur po valandos 
atsiskyrė su šiuo pasau
liu. Tai, atrodo, nuoper- 
sidirbimo širdis neatlai
kė.

Andrius Gašlūnas gi
mė 1922 m. sausio 23 d. 
Sibire. Tuo metu jo tė
vas ten buvo medicinos 
daktaras. Tai dažno lietu
vio likimas: gimė svetur 
ir buvo priverstas mirti 
svetur. 1922 m., tėvams 
grįžus į Lietuvą, ir And
rius atsidūrė Šiauliuose. 
Čia jis baigė vidurinį 
mokslą. Gimnazijoje pa
sižymėjo kaip sportinin
kas. Palinkęs į realiuo
sius mokslus, Kauno uni
versitete studijavo tech
niką. Bolševikams ver
žiantis į Lietuvą, jis pa
sitraukė ir išvyko įltali- 
ją. Iš čia persikėlė įŠvei- 
cariją. Gavęs Balfo ir 
šveicarų stipendijas, to
liau gilino studijas Ciu
richo Technikos insti
tute,- kur 1948 m. gavo 
mechanikos inžinieriaus 
laipsnį.

1949 m. A. Gasiūnas su 
žmona Gailute Klupšaite 
išvyko į Australiją. Mel 
bourne anglų firmoje 
Matt, Mather Plott L. Y.P 
gavo vyriausiojo inžinie
riaus vietą. 1969 m. jis bu 
vo perkeltas į Angliją ir 
paskirtas firmos centre 
technikos direktoriumi. 
Čia jis išrado naujo tipo 
aukšto slėgimo vandens 
siurblį, kuris pritaiko
mas atominėms jėgai
nėms. Jo išradimą nau
dojo anglų firmos. Savo 
išradingumu ir darbštu
mu jis iškilo firmoje į 
pirmąsias vietas. Už sa
vo išradimus buvo gavęs
T. Bernand Hali premi
ją (prize). Laikė nemaža 
paskaitų tarptautinėse in 
žinierių konferencijose. 
Firmos reikalais lankė
si Indijoje ir numatė 
šiais metais lankytis Šve 
dijoje ir Vengrijoje.

Velionis uoliai dalyva 
vo lietuvių politinėje ir 
visuomeninėje veikloje. 
Jis buvo Tautos Fondo at 
stovybės Anglijoje pir
mininkas. Jo dėka ši at
stovybė atgijo ir surinko 
VLIKui nemaža aukų. Jis 
planavo dar pravesti au
kų rinkimo vajų. Taip pat 
aktyviai veikė DBLS. Pas 
kutini ame suvažiavime 
jis buvo išrinktas Šios są 
jungos valdybon ir LNB 
direktoriumi. Deja, vi
sus jo darbus ir sumany
mus negailestingoji mir
tis nutraukė.

Tremties lietuviai inž. 
Andriaus Gasiūno asme
nyje neteko uolaus veikė
jo, pavyzdingo mūsų tau
tos reprezentanto sveti
mųjų tarpe. Didžiai apgai
lėdami Jo mirtį, reiškia
me nuoširdžią užuojautą 
žmonai Gailei ir sūnums: 
Arui ir Mantui.

• V. Vokietijoje veikia 
4 tautinių šokių grupės: 
Nordrhein - Westfalijos, 
Muencheno ir dvi Vasa-

rio 16 gimnazijos. Muen
cheno ir Vasario 16 gim
nazijos vyresnioji moki
nių grupė vyks šiemet į 
IV Liet, tautinių šokių 
festivalį Chicagoje.

• Vokietijoje šiuo me
tu yra 7 vargo mokyk
los. Jose yra apie 60 mo. 
kinių.

• Vasario 16 gimnazi
joje mokosi 77 mokiniai. 
Gimnazijos direktorius 
V. Natkevičius nusiskun
džia, kad per mažai mo
kinių atsiunčia Vokieti
jos lietuviai. Artimiau
sios apylinkės, kaip Ha
nau, Rastatt, jau keleri 
metai neduoda nė vieno 
mokinio.

• VLB Tarybos atsto
vu į Vasario 16 gimnazi 
jos kuratoriją išrinktas 
mokyt. R. Baliulis, gyve
nąs Hamburge.

• Vasario 16 gimnazi
jos kuratorijos narių su
važiavime, kuris įvyko š.

m. kovo 18 d. Huettenfel- 
de, Romuvoje, yra suda
ryta Pedagoginė Komisi
ja, kurion įeinat dr. J. 
Norkaitis, Alina Grinie
nė ir kun. J. Urdzė.

• Clevelando lietuvių 
tautinių šokių "Grandinė
lės" ansamblis šią va
sarą gastroliuos V. Vo
kietijoje: Bonnoje, Saar- 
brueckene, Heidelberge, 
Lebenstedte, Hamburge 
ir kt.

• Š.m. balandžio 28 — 
gegužės 1 d. Hamburge 
įvyko lietuviškojo jauni
mo sąskrydis, kurįsuruo- 
šė VLB Jaunimo sekcija.

• Gegužės 6-7 d.d. Ba- 
liulių bute, Hamburge, 
įvyko Šiaurės Vokietijos 
Liet. Evangelikų suvažia
vimas, kuriame paskai
tas laikė: senj. kun. A. 
Keleris, dipl. psicholo
gas E Žilius, kun. Sta
naitis, Klumbys ir kt.

• Balandžio 22 d. Ang
lijos Skautų rajonas Man 
chesteryje suruošė skau
tų literatūros ir skautų 
turto parodas*, kuriose da 
lyvavo nemaža lietuvių.

• Prestone, Anglijoje, 
mirė Pranas Vanilevi- 
čius, eidamas 61 metus. 
Jis buvo sąmoningas lie
tuvis, kuris nemaža au
kodavo lietuviškiems rei
kalams ir rėmė lietuvių 
biblioteką.

• Coventrio, Maches- 
terio ir kt. DBLS skyriai 
suruošė Motinos dienos 
minėjimus su įspūdingo
mis meninėmis progra
momis. Taip pat suruošė 
šios dienos minėjimus ir 
V. Vokietijos bei kitų Eu
ropos kraštų lietuviai.

• Londono šeštadieni
nės mokyklos tautinių šo
kių grupė pasirodė Car- 
diffe BBC studijoje, kur 
buvo nufilmuota spalvota
me filme. Šis filmas bus 
rodomas per BBC televi
ziją.

• Keighley, Anglijoje, 
š.m. balandžio 20 d. pa
laidotas Mečys Gelčius, 
kuris mirė vos sulaukęs 
49 metų. Tai nelemtosios 
tremties auka.
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LIETUVIŠKlį BOLŠEVIKĖLIŲ 
BĖDOS...

Lietuviški bolševikė- 
liai Amerikoje plūduriuo
ja savo bėdų liūne. Bolše- 
vikėliai leidžia Ameri
koje du spaudinius. Tai 
Vilnis Chicagoje ir Lais
vė — New Yorke.

Balandžio 16 d. įvyko 
Laisvės dalininkų suva
žiavimas. Šia proga A. 
Bimba ir Co. sekdami 
sovietinę madą gegužės 
1-ją skelbti šimtus šū
kių, paskelbė savo "re
zoliucijas", kuriose sutil
po iš Kremliaus pagauti 
"lozungai".

Ta pat proga bolševikė- 
liai pasiskardeno savo 
graudžiais verksmais, 
nes kapitalistinėje Ame
rikoje ir jiems trūksta 
žaliukų komunistinei pro
pagandai. Kiek čia tie
sos? Gal būt tik tiek, 
kiek tikros tiesos yra bol
ševikinėje "Pravdoje"?

Užtat A. Bimba išdi
džiai rašo; mūsų bendra
darbių 'armija’pagausė
jo Lietuvoje.

Pranešimas tikrai atL 
tinka tikrą padėti. Tai 
šviečia iš vietinių bol- 
ševikėlių laikraščių. 
"Buržuazinių" išeivių 
derginėjimai, atsikirti
mai į išeivių spaudos pa
reiškimus, amerikinių 
veiksnių kritika, netgi as
meniški puolimai — vis
kas tai parūpinama Vil
niaus "bendradarbių". 
Vilnis ir Laisvė dabar 
jau nebepritrūksta dergt 
mo smalos. Smalą visom 
statinėm pristato Vil
niaus bendradarbių "ar
mija". Tai matyti iš raši 
nių kalbos, iš sakinių 
konstrukcijos ir iš "leni
nizmo pažinimo". Už tos 
"armijos" darbą atmoka 
Vilniaus bolševikinės 
propagandos biudžetai, 
išsunkę rublius iš sovie 
tinių pavaldinių.

Bimbai suka galvą 
"technikinių jėgų proble 
ma" Mat, bolševikinės 
spaustuvės nesilaiko nu
statytų savo darbinin
kams atlyginimų. Jiems 
mokama šykščiai. Bol- 
ševikėliai galvoja, kad 
"techniškos jėgos" gali 
gyventi iš šventos mark
sistinės dvasios.

Taip, tačiau, nėra. Li
notipininkas nenori bad- 
miriauti ir bėga. Dirbti 
stoja karšinčiai ir dar
bas sunkiai juda. Vil
niaus bendradarbių "ar
mija" gausiai užverčia 
bolševikines redakcijas 
savo plunksnagraužiška 
produkcija, bet nėra kam 
surinkti linotpu tuos raš
tus. "Technikinių jėgų 
problemos" negalimaiš- 
spręsti linotipininkų im
portu iš ok. Lietuvos...

Kita bėda yra skaity
tojų mažėjimas. Bolševi
kinė Lietuvių Literatū
ros Draugija buvo stip
riausia bolševikinės veik 

los Amerikoje atrama. 
Po dailiu, nepolitiniu pa
vadinimu knibždėjo ir 
knibžda labiausiai pa
švinkęs bolševikinis žiur- 
kynas Amerikos pože
miuose. Bet ir aršiau
sias bolševikas sulėtėja, 
kada senatvė ima slėgti 
pečius. Todėl, skundžia
si A. Bimba, bolševikinė 
Literatūros Draugija gau
na šitokius laiškelius: ne 
bematau, nebegaliu skai
tyti, nebemokėsiu nari
nių duoklių, nes man kny
gos nebereikalingos.

A. Bimba čia pat mal
dauja jau visai apsenu
sius nepagailėti bent po
ros dolerių bolševikinei 
propagandai.

— Pasilik draugijoje, 
kol tavo širdis plaka, — 
maldauja Bimba, —tųpo- 
ros dolerių nenusineši į 
kapus...

Tikroji skaityto jų ir rė 
mėjų atkritimo priežas
tis yra gilesnė, kaip tai 
Bimbos gąsdinimas arti
mais kapais. Žmonės ma
to dviprasmišką vietos 
bolševikų veikla. Dauge
lis lankėsi ok. Lietuvoje. 
Jie pamatė tikrą paverg
tų tautiečių vaizdą. Buvu
sieji Laisvės ir Vilnies 
rėmėjai pamatė tuose 
laikraščiuose skelbia
mus melus. Pamatė Bim
bos ir Co. talkininkavi
mą Lietuvos rusinimui 
ir "graždankos" sugrą
žinimui į lietuvių raš
tą. Pastabesnieji pama
tė didelį skirtumą tarp 
Laisvės ir Vilnies litani
jų rusiškai santvarkai ir 
žiaurios tikrovės pa
vergtoje Lietuvoje. Tai 
yra tikra bolševikinių 
laikraščių skaityto jų ma
žėjimo priežastis.

Ir dar viena vietos bol 
ševikėlių bėda:pjautynės 
savo tarpe.

Vyksta rinkimai į "at
sakingas vietas", kaip 
skelbia laikraštis. Bolše
vikinė Lietuvių Literatū 
ros Draugija nori atsigai
vinti naujais savo veikė
jais. Tad šia proga Vil
nyje pasirodė kritiški bal
sai. Kai kurie "veikėjai" 
buvo gerokai pakedenti. 
Bet tai netinka bolševiki
niam rinkimų būdui. Kan
didatų negalima kriti
kuoti. Sovietinis rinki
mų būdas rodo, kad kan
didatus galima tik girti 
ir girti. Todėl A. Bimba 
susirūpinęs, dejuoja:

— Man baisiai nepa
tinka, kad "Vilnyje" pa
sirodė labai nedraugiš
kų, neleistinų asmeniš
kų užspuolimų ant kai ku
rių senų LDS veikėjų, 
kurie yra apsiėmę kandi
datuoti į atsakingas vie
ta. Girkite savo iškel
tus ir remiamus kandi
datus, bet, susimildami 
neniekinkite kitų puikių,

DIRVA

Susivienijimas Lietuviu Amerikoje {teikia 1000 dol. čekį Lietuvių Tautiniams namams Chicagoje. 
Iš kairės: Dr. Š. Biežis, Bronė Kalvaitienė, SLA prez. P. Dargis, LTN pirmininkas inž. J. Jurkūnas, 
Ona Biežienė ir buvęs Lietuvos konsulas A. Kalvaitis. V. Noreikos nuotrauka

SLA REMIA LIETUVIŲ TAUTINIUS NAMUS
Susivienijimas Lietu

vių Amerikoje per savo 
86 metus sėkmingo gyva
vimo yra atlikęs daugybę 
lietuviškų kultūrinių dar
bų šalia suteikimo dide
lės paramos savo gau
siems nariams. Juk jis 
ir buvo įkurtas apjungti 
lietuvius, teikti savišal- 
pą, išlaikyti lietuvybę ir 
dirbti kultūrinius darbus 
savistoviai ir įsijungti į 
kitas organizacijas, ku
rios dirba tokius kilnius 
darbus. SLA per visą sa
vo sėkmingą gyvavimą 
niekuomet nenukrypo nuo 
šių aukštų idealo princi
pų. Ateityje SLA irgi eis 
tais pačiais darbingais 
keliais.

Štai vienas iš daugelio 
pavyzdžių: pereitą rude
nį Chicagon atsilankiu
siam SLA prezidentui Po
vilui Dargiui buvo paro
dyta dar teberemontuo
jami Lieuvių Tautiniai 
Namai ir supažindintas 
su jų tikslu ir didele 
reikšme lietuvių kultū
riniame gyvenime, jis

TAU TĖVYNĖ LIETUVA!
(Atkelta iš 1 psl.) 

žis nesikeičia su greit 
prabėgančia laiko dva
sia.

"Liaudies menas turi 
būti meno pamatas, iš jo 
turi iškilti savotiškas lie
tuviškas stilius, jis mū
sų pasididžiavimas, nes 
tas gražumas, kurį turi 
savyje, yra grynas, sa
votiškas ir išimtinai lie 
tuviškas, — anot M. K. 
Čiurlionio.

IV-ji tokia reprezen- 

didžiai nusipelniusių kan
didatų.

Ir karšinčiaujančiųbol- 
ševikėlių tarpe jau įsi
veisė ideologinės "here- 
zijos". Kai kas imapasi- 
s akyti už Mao komuniz
mą. Yra tokių, kurie no
rėtų Lietuvą matyti bol
ševikinę, bet su satelito 
statusu, nelyginant, Len
kija. Yra ir tokių, ku
riems patinka Chili bei 
Kubos režimai, kurie 
stengiasi laikytis komu
nistiškai, bet mažiau pri
klausomi nuo Maskvos.

Vienu žodžiu: prisi
veisė daug "sparnų" ir 
nuomonių. Tai vargina 
vietinius bolševikėlių va 
dus. Nes kol nėra vienin
gos srovės, visiškai 
klusnios Maskvos bota 
gui, tol nebus ir ryškios 
finansinės talkos mask- 
viniais rubliais nei Lais
vei, nei Vilniai.

DR. STEPONAS BIEŽIS 

tuoj su dideliu entuziaz
mu įsijungė savo stam
biu finansiniu įnašu, kad 
prisidėti prie esamų sko
lų mokėjimo sumažini
mo. Jį pasekė SLA šeš
tos apskrities patriotin- 
gas pirmininkas Kazys 
Mačiukas, kai kurios kuo
pos ir kiti nariai. Tai dar 
vienas įrodymas kaip 
SLA nariai ir kuopos at
jaučia ir remia lietuvių 
kultūrinius darbus.

Tačiau tai dar ne vis
kas. Vietoje pasitarus bu
vo nuspręsta rekomen
duoti Pildomajai Tary
bai skirti šiems namams 
atitinkamą įnašą iš SLA 
iždo, kas sekamame su
sirinkime buvo vienbal
siai nutarta ir pareikš
ta bei palinkėta tiems tau
tiniams namams geriau
sių sėkmių kuo greičiau
siai esamas skolas išmo
kėti ir juos pilniausiai 
panaudoti mūsų kultūri
nei veiklai, ypač mūsų 

tacinė lietuvių jaunimo 
šventė įvyks jau tik už 
mėnesio laiko. Šokėjai 
baigia pasiruošti, rengė
jai posėdžiauja, planuo
ja, organizuoja, rūpinasi 
sutelkti apie 90 tūkstan
čių dolerių, iš kurių di
delė dalis nors dalinai pa
dengtų iš kitų kraštų at
vykstančių jaunuolių iš
laidas. Šventės rengimo 
komitetas, vadovauja
mas patyrusio asmens 
dr. Leono Kriaučeliūno 
lėšų telkimą organizuoja 
įvairiais būdais. Tačiau, 
vien komiteto aukų ir pas
tangų neužtenka savo jau
nimą reprezentuojantį 
praeitį ir žengiantį įatei- 
tį turime aukomis remti 
visi. Pav., iš Vokietijos 
atvyksta net du skaitlingi 
šokėjų būriai, o taip pat 
iš Anglijos, Argentinos, 
Brazilijos, Uragvajaus, 
na ir iš Kanados bei Ame
rikos, kurie mažiau pa
ramos reikalingi.

Šventė jau čia pat. Ko
mitetas rūpinasi, kad ji 
būtų atitinkamai paminė
ta ir amerikiečių spau
doje, radijo stotyse ir te
levizijoj. Praeitą kartą 
vyriausia šventės šokių 
koordinatore vadove bu
vo Jadvyga Matulaitienė 
o šį kartą iš Kanados G. 
Breichmanienė, o šven
tės komiteto pirmininkas 
vis tas pats dr. L. Kriau- 
čcliūnas. Tad nedelskim 
ir mes, atiduokime savo 
auką.

gausiai priaugančiam jau
nimui, kad jis nenutautė- 
tų.

Ir štai balandžio 29 d. 
prez. Povilui Dargiui at
silankius Chicagoj, ma
no rezidencijoje būrelyje 
suinteresuotų asmenų jis 
įteikė nuo SLA čekį 
1000 dolerių Lietuvių Tau
tinių namų valdybos veik
liam pirmininkui inž. 
Jonui Jurkūnui pareikš
damas: "Turiu ypatingo 
malonumo ir garbės įteik
ti Jums, p. Jurkūnui, Lie
tuvių Tautinių Namų pir
mininkui; šį čekį (1000 
dolerių) nuo mūsų Susi
vienijimo Lietuvių Ame
rikoje kaip finansinę pa
ramą Jūsų taip garbin
gam ir toli siekiančiam 
ryžtui lietuvybės išlaiky
mui. Šia nepaprasta pro-

DIRVOS NOVELĖS 

1972 KONKURSAS
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės

temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.
LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1972 metų 

birželio 15 d,

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi Slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 500 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

JURY KOMISIJA paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.
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ga leiskite palinkėti ge
riausių sėkmių, ryžto ir 
niekuomet nepalūžti savo 
taip garbinguose darbuo
se".

Tautinių namų pirmi
ninkas inž. Jonas Jurkū
nas jautriai ir širdingai 
priimdamas SLA čekį ši
taip atsiliepė: "Priimki
te širdingąpadėkąp.SLA 
prezidente asmeniniai, 
perduokite tokią pat šir
dingą padėką Pildomajai 
Tarybai ir visam Susi
vienijimui. Tai labai džiu
ginantis reiškinys už to
kią stambią paramą, kas 
mums visiems teiks dau
giau energijos dirbti lie
tuviškus darbus. Prie to
kios organizacijos kaip 
mūsų SLA yra labai ma
lonu priklausyti ir kitus 
raginti įsijungti į jį. Ma
no visa šeima jau per 
daug metų priklauso 
šiam garbingam SLA. 
Dar kartą širdingiausiai 
dėkui".

Tokie širdingi mums 
garbingų veikėjų pasisa
kymai išreiškia glaudų 
bendradarbiavimą mūsų 
kultūrinių ir patriotinių 
organizacijų, kas labai 
džiugu ir reikšminga. 
Čia tenka priminti, kad 
SLA per visą savo 86 
metų sėkmingo gyvavimo 
kaip tik širdingai bendra 
darbiavo ir rėmė mūsų 
patriotines organizaci
jas. Ir nuo šio principo 
SLA niekuomet neišsiža
dės.

Neužilgo įvykstantis 
SLA 57 seimas birželio 
26-30 saulėtoje Florido
je neabejotinai pasižy
mės savo įprastu patrio
tizmu skirdamas stam
bias sumas paremti mū
sų organizacijų kulūri- 
nes veiklas.
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Atsakymas Juozui Keliuočiui
Š.m. "Europos Lietu

vis" numeris 16 (1206) pa
skelbė Juozo Keliuočio 
straipsnio, išspausdinto 
lietuvių ir rusų laikraš
čiuose santrauką, pava
dintą "Pamokymas ne
draugams".

Pirmiausia apie
straipsnio autorių. Ma
žoji bolševikinė enciklo
pedija taip rašo: "Juozas 
Keliuotis, žurnalistas, 
vertėjas, g. 1902 m.rug
piūčio 22 d. Joniškyje, Ro 
kiškio rajone, baigęs Sor- 
bonoje literatūros,filoso
fijos studijas, 1931-40 m. 
redagavo "Naująją Romu 
vą", dalyvavo liet, rašy
tojų dr-jos veikloje, iš
leido filosofinio turinio 
knygą "Visuomeninis 
idealas" ir publicistinių 
straipsnių rinkinį "Šių 
dienų spaudos proble
mos". Straipsniuose ir 
knygose propagavo idea
listinę filosofiją ir neo- 
katolicizmą. 1940 m. iš
leido nedidelės meninės 
vertės romaną "Svajonės 
ir siaubas"." Tai trum
pa, neobjektyvi biografi
ja, paruošta pagal Komu-

ŠAUKSMAS
Antanas Ramonas, senas 

mūsų skaitytojas Brookly- 
ne, N. Y., siųsdamas Dirvai 
paremti 2 dol., pridėjo ir 
savo sukurtą eilėraštį skir
tą Simui Kudirkai, savo 
gimtinės kaimynui. Nes A. 
Ramonas, kaip ir S. Kudir
ka yra suvalkiečiai, nuo 
Griškabūdžio.
Lietuva brangi mūsų tėvyne 
Klūpai po svetimu jungu 

kruvinai ilgai.
Kas laisvojo Atlanto krantus 
Savo veido krauju aptaškė 
Trokšdamas laisves, Simas 

Kudirka.
Tas kraujas tai anspauda 

uždėta
Visiems amžiams bylos
Kas šaukė Dieve, gelbėk mane. 
Gelbėkit gelbėkit, šaukė Simas 

Kudirka.
Tai šauksmas keršto į dangų 
Už tūkstančius išžudytų 
Lietuvos sūnų, dukrų ir vaikų.

Skaitykit ir platinki! 
DIRVĄ

STEPAS VYKINTAS Nežinau, ar tai ironi
ja, ar cinizmas, ar ne
išmanėlių ieškojimas, 
kada J. Keliuotis nuro
do muziejų kūrimą ir is
torinių veikalų leidimą. 
Juk Keliuotis gerai, žino 
kad daugelis katalikų baž
nyčių yra paverstos mu
ziejais. Ar jis tuo didžiuo
jasi?

O kas tuose muziejuo 
se rodoma? Antireliginė 
medžiaga, propagandinė 
komunizmo istorija ir 
dailė, kuri yra aprobuota 
Komunistų partijos. Apie 
istorinius bolševikinius 
veikalus neverta ir kal
bėti: tai yra Lietuvos 
istorijos iškraipymas, 
tendencingas vertinimas 
ir klastojimas. Vieninte
lis iš visų Keliuočio pa
minėtų dalykų yra ver
tingas tai didysis lietu
vių "kalbos žodynas.

Toliau kalbėdamas 
apie aslmiliavimąsi, J. 
Keliuotis tvirtina "Apie 
kokį asimiliavimąsi ga
li būti kalba, kai nacio
nalines tradicijas vysto 
ir puoselėja pati valsty
bė?" Norėtume J. Ke- 
liuotį paklausti, kokia 
valstybė: Lietuvos ar Ru
sijos? Kokias nacionali
nes tradicijas: lietuviš
kas ar rusiškas? Nuo ka
da rusiškas komunizmas 
pavirto į nacionalizmą, 
puoselėjantį "nacionali- 

: nes tradicijas"?

nistų partijos direkty- j 
vas. Nuslėptas faktas, ( 
kad J. Keliuotis antro- j 
sios bolševikų okupaci
jos metu buvo ištremtas j 
keleriems metams į Si- J 
birą ir grįžo su palauž- 1 
ta sveikata. Nutylėti ir ki
ti faktai, kad jis buvo "Pa
vasario", "Ateities Spin 
dūlių" redaktorius, kad 
jis buvo teologijos - filo
sofijos fakulteto žurnalis
tikos katedros vedėjas 
etc.

Bet šį kartą mums rū
pi ne Keliuočio asmuo, o 
jo straipsnio tezės, ku
rios yra diametraliai 
priešingos idealisteinei 
filosofijai ir neokataliciz- 
mui. Jis "Kultūros Ba
ruose" skelbia, kad "Lie
tuvoje niekad nebuvo to
kių, kaip dabar, puikių 
sąlygų švietimui, kultū
rai ir literatūrai, nacio
nalinių tradicijų daugini 
mui". Kaip pavyzdžius, 
jis nurodo istorinių pa
minklų apsaugą ir tyri
mą, muziejus, klubus, is 
torijos veikalų leidimą, 
ekspedicijas tautosakai 
rinkti, didįjį lietuvių kal
bos žodyną, aukštąsias ir 
kitokias mokyklas,išlei
džiamųjų specialistų 
skaičių. Jo išvada: "Vi
sa tai pasiekta socializ
mo (tiksliau komunizmo) 
kūrimo metais, pradedant 
broliškoms tautoms, jų 
glaudaus bendradarbiavi
mo dėka".

Lietuvos švietimas ne 
paprastai greitais šuo
liais kilo nepriklausomy
bės laikais ir jis būtų 
dar labiau kilęs per pas 
taruosius 32 metus, jei 
Lietuva būtų buvusi lais
va. Apie kokią kultūrą J. 
Keliuotis kalba, mums 
nėra aišku. Argi jis yra 
toks naivus ir galvoja, 
kad komunistinė “'kultū
ra" yra tikroji ir laisvo
ji kultūra? Koks gali bū 
ti literatūros klestėji
mas, kur nėra kūrybinės 
laisvės? Ką gi sukūrė 
rašytojas Keliuotis, bū 
damas nelaisvėje? Ką 
gi sukūrė kiti lietuvių 
rašytojai, patekę į ko
munistinę vergiją? Kai 
kurie iš jų pasirinko ge
riau tylą, negu melą.

DIRVA
vo dvasines vertybes, ji 
turi būti daugiakalbė. Bet 
ji gali ir turi pasirinkti 
laisvai svetimas kalbas, 
bet ne prievarta. Būdami 
visiškai laisvi lietuviai, 
gal būt pasirinktų anglų, 
prancūzų ar vokiečių kal
bas, o ne rusų. Teisybė, 
kad kalbos problemą da
bartinėje Lietuvoje iš
sprendė tarybinė sant
varka, tiksliau pasakius 
komunistinis. Maskvos 
diktatas.

Lietuvių literatūra bū
tų išaugusi ir pasklidusi 
per 32 m. ir be rusų kal
bos. Rusų kalba pasidarė 
tik priemonė komunisti
nei, o ne laisvajai lite
ratūrai propaganduoti. 
Mums maža džiaugsmo 
ir naudos, jeiSal. Nėries 
poemą apie Staliną iš
vertė į 30 tarybinių tautų 
kalbų. Kodėl neišvertė 
Putino "Sukilėlių", o iš
vertė "Altorių šešėly" į 
rusų kalbą? Todėl, kad 
pastarasis romanas nau
dingas antireliginei pro
pagandai, o pirmasis pa
vojingas kontrarevoliu- 
cine idėja.

Talentingų rašytojų ne
trūko nepriklausomoje 
Lietuvoje, jų yra nemaža 
tremtyje, jų yra ir oku
puotoje Lietuvoje. Tikap. 
gailėtina ir liūdna, kad ta
lentingieji rašytojai, gy
veną okupuotoje Lietuvo
je, neturi pagrindinės tei
sės ir sąlygos — lais
vės . Kaip pavyzdžiai, yra 
Putinas ir Sruoga, ku
rie be laisvės užtroško 
komunistinio režimo ap
linkoje.

Netiesa, kad tremty
je yra ignoruojami lietu
vių tarybinių rašytojų kū
riniai. Žinoma, tremties 
leidėjai neturi intereso 
skleisti komunistinės 
propagandos ir neleidžia 

Visiškai nepagrįstas 
tvirtinimas, kad lietuvių 
tauta niekad nebuvo tokia 
lietuviška, kaip dabar. 
Argi lietuvybė reiškiasi 
tuo, kad lietuvių kalba 
spausdinami Maskvos at 
siųsti raštai: Leninas, 
Marksas, Stalinas, Brež
nevas? Nuo kada gi "lie- bei nespausdina V. Gry- 
tuvių tautą sieja su ru- bo ar kurio kito komunis- 
sais tvirtos ir nesugriau
namos draugystės ry
šiai? Juk nuo tada, kada 
J. Keliuotis pateko, Rau
donosios armijos para
ma, okupuotos Lietuvos 
nelaisvėn.

Klaidinga nuomonė, 
kad "nedidelei tautai,to
kiai kaip mūsų, jeigu ji 
siekia išeiti į platųjį pa
saulį, antroji kalba — bū' spausdinami periodiko- 
tina, ir tai rusų kalba", je (M. Katiliškis, K. Al- 
Be abejo, kiekviena tau- menas, eilė kitų)". Tai 
ta, jei ji nori skleisti sa- yra tik lašas jūroje. Ir

to raštų, bet periodika 
mielai išsispausdina J. 
Degutytės, J. Vaičiūnai
tės ar kurio kito poeto 
eilėraščius, jei jie nėra 
propagandiniai.

J. Keliuotis giriasi, 
kad "geriausi kūriniai, 
parašyti emigracijoje, 
nelieka nepastebėti ir mū 
suose — jie išleidžiami,

J. GRAUDA

1972 m. gegužės 12 d.

Pasaulis dar nematė vyro, smarkesnio už Kis- 
singerį. Jis pralenkė Sevilijos Ikirpėją: Figaro 
čia, Figaro ten. Dabar: Kissingeris Pekine, Kissin- 
geris Paryžiuj, Kissingeris Maskvoj, Kissingeris 
Camp Davis...

Nepralenkiamą su globaliniais šuoliais vyrą 
visur diplomatiškai pasitinka su duona ir druska.

Tarybinių magnatų dačiose Kissingerį pasiti
ko su duona, vodka ir ikrais.

Kaip žinote, ikrai yra rinktiniausias patieka
las. Tai, nelyginant lakštingalų liežuvėlių hambur- 
geris Romos cezoriųkonkubinųvirtuvėje. Brangūs, 
rinktiniai ikrai yra labai retų žuvų kiaušinėliai. 
Tai aukso vertės patiekalas. Jis sudaro nuostabią 
darną su vodkos taurele.

Ikrus prancūzai vadina caviar, italai — ca- 
viale, turkai — hayar... Amerikonai pavadinimą 
griebė iš prancūzų.

Didysis Websterio žodynas tvirtina: caviar — 
šalty relish prepared from the eggs of sturgeon, 
salmon, or certain other fish.

Rečiausi ir brangiausi ikrai gaunami iš didžiu
lių žuvų (Acipenser Sturio), kurios veisiamos žu
vų draustiniuose prie Volgos įtakos į Kaspijos jū
rą. Šie ikrai nuskraidinami užkandžiams įpamask- 
vinių magnatų dačias.

Maskvon nukakęs Henry, pirmon galvon, buvo 
pakviestas prie užkandžių stalo. Grafinuose su ca
ro erelių inkrustacijomis raibuliavo vodka. Auk
sinėse caro servizų lėkštėse tyvuliavo ikrai.

Henry išlenkė taurę, paragavo ikrų ir pasakė 
(Time, May 8):

— I'd do anything for caviar...
Ikrai yra dviejų spalvų: juodos ir raudonos.
Kur link nueis mūsų vadavimo reikalai, laisvi

nimo problemos, jeigu Henry ragavo pamaskvinė- 
je dačioje raudonos spalvos ikrus?

tai nėra geriausi kūri
niai, o tie kūriniai, kurie 
atitinka komunistinę ideo 
logiją ir kritiką. V. Ra
mono geriausias roma
nas "Kryžiai" nebus pri
pažintas ir leidžiamas 
okupuotoje Lietuvoje. 
Nei Brazdžionio, Aisčio, 
Nagio, Nykos-Niliūno, 
Santvaro patriotinė lyri
ka.

Lietuviškoji emigra
cija gyvena ne vakarykš
te diena, bet rytdiena. J. 
Keliuotis ir jo draugai gy
vena šia diena, "realia 
tikrove" — bolševikinės 
okupacijos tikrove. Bet 

okupacijos ateina ir pra
eina, o tautos laisvės ir 
nepriklausomybės idea
lai lieka amžini.

Kiek pažįstu J. Keliuo 
čio kalbą ir stilių, man 
susidaro įspūdis, kad J. 
Keliuočio straipsnis yra 
ne jo paties rašytas, o 
tik pasirašytas. Tai būtų 
visai normalu, nes bol
ševikinėje sistemoje ra 
šytojai yra priverčiami 
pasirašyti raštus, kurių 
patys nerašo, o tik pa
sirašo. Juk lengviau pa
sirašyti, negu vėl kentė
ti nepakeliamas tremties 
kančias Sibire.

JUOZAS ŠVAISTAS

O MES VIS TOLSTAM

(6)
Valandėlę Juozas nutilo, lyg kažką galvojo:
— O žinai, Liudai. Aš jau pradedu suprasti 

gėlių mistiką ir niekur nebenoriu nuo jų trauktis. 
Pargrįžęs Lietuvon, jei žinoma teks, nuo mokyk
los atsisakysiu, tik gėlynu versiuos.

— Sakai, pargrįžęs Lietuvon, jei žinoma 
teks... Dabar aš suprantu, — lyg išvadą darydamas 
aiškinosi Liudas: — kodėl tu nieko neatsakei, kai 
anądien aš buvau prisiminęs UNRRA. Be abejo nė
ra prasmės kur nors pasitraukti. Čia turi visai ne
blogas sąlygas, kad pakenčiamai gyventum: daug 
saulės, gaivaus oro, yra kur akims atsigauti, pa
ilsėti. Plius dar kaip ir valdiškas butukas sode. To
dėl gilinkis į gėlių mistiką ir ramiai lauk, kol Ark
angelas garsiai sutrimituos: "Lietuva jau laisva! 
Prašom, garbingas pilieti, Vainorai!"

Juozo veidas rūsčiai persikreipė:
— Tu jau su ironija... Tad ko gi norėtum, kad 

aš daryčiau? Gal plika kakta betono mūrus daužy
čiau? Juk Lietuvoj partizanųpilni miškai. Ir kas iš 
to?

Juozas ;stabtelėjo . Priekaištingomis akimis 
įsirėmė į Liudą:

— Kokie gi jau tavo gudresni būdai ir veiks
mai? Ką gi tuo šiuo metu pasiūlytum?

Liudas kalbėjo gana santūriai:
— Pirmiausia, aš tau pasakysiu, kad netikiu 

Arkangelo trimitu. Mūsų kelias ir darbas vėl pa

silieka toks pat, kaip ir prieš nepriklausomybę pa
skelbiant. Antra, kodėl nepasinaudoti UNRRA tei
kiama globa? Čia aš nematau jokios malonės, o tik 
tam tikrą atpildą už mūsų vargus ir kančias. Tre
čia, turim gi pagaliau — visą laiką mėtyti ir vėty
ti — laisvai atsigauti, susikaupti savyje ir aiškiai 
nustatyti tolesnį savo veiklos planą. Ketvirta...

Tuo metu iš kažkur atsiradoSaliutė. Nustebu
si žiūrėjo:

— Nagi judu išraudę ir pasišiaušę, tartum gai
džiai muštynėse? Tikriausiai susipešėt?

— Ne, nieko panašaus, — nekaltai teisinosi 
Juozas.

Saliutė bendresne prasme pasisakė:
— Ai man, tie lietuviai... Seniau būdavo: "Kur 

du stos, visados daugiau padarys". O dabar: "Kur 
du stos, visados ir trečiąjįnubaidys". Negerai, vy
rai. Taip nedera.

Saliutė ilgėliau pasižiūrėjo į brolį:
— O kaip tavo reikalai su ta prancūze?
— Atsisveikinom... Liūdnas tai buvo momen

tas. Be abejo, liūdniau jai, nes prarado gerą ir pi
gų darbininką. Bet įspūdingiausi jos žodžiai: "Ži
noma, aš tavęs nekalbinsiu ir nedrausiu pasilikti. 
Gerai suprantu, kad tave tėvynė šaukia ir tu ilgiesi 
jos. Mažai tokių priemonių, kurios tą ilgesį pri
slopintų ar visai numarintų..."
KETVIRTAS

Spygliuotoji viela apie barakus (tolokai už 
miesto) pasiliko ta pati. Tik nebebuvo budrių vo
kiečių sargybinių su automatiniais šautuvais, kul
kosvaidžiais ir dresiruotais šunimis - vilkais. Da
bar tvarką palaikė sava rinktinė policija.

Didžiulė ant vartų iškaba buvo apversta ant
raip. Toje pusėje ir dabar galėjai perskaityti: 

KRIEGSGEFANGENER LAGER. Priešakyje tokio
mis pat stambiomis raidėjis juodu ant balto atsi
rado: UNRRA DISPLACED PERSONS CAMP.

Displaced persons tai bendrasis pavadinimas 
visų čion prisiglaudusių. Dėl patogumo raštuose 
ir kalboje tevartojamos tik dvi raidės: DP. Liudas 
sarkastiškai kiekvienam pabrėždavo: — Taigi, bu
vom visoki aukšti ponai, prasti mužikėliai, talentų 
žmonės, kasdienybės piliečiai, o dabar tik dviejų 
raidžių padarai. Pagaliau nei tautybė visai nesvar
bu. O juk turime čia latvių, estų, net ukrainiečių, 
jugoslavų. Ir koks skirtumas? Formaliai visi vie
nodi.

Iš tikrųjų margas mišinys tautų ir žmonių. Vi
sų gyvenimas labai suprastintas, primityvus — 
gulti, pavalgyti ir vėl gulti. Paviršutiniškai žiūrint 
nedaug kuo tesiskiria nuo karo belaisvių. Gal tik 
tiek, kad nevaro sunkiai dirbti ir maistas nepalygin
ti geresnis.

Iš pradžių Liudas bent fiziškai jautėsi patenkin
tas. Ilgainiui ėmė bodėtis. Pagaliau viskas įkyrėjo 
jam. Ir štai pasitaiko naujas DP — Kostas Meldutis. 
Abu instinktyviai, kaip karo meto vokiečių aukos, 
be ilgų kalbų suartėjo ir tapo draugais.Dabar Liu
das turėjo įdomų ir smarkų bičiulį. Tasai iškarto 
rėžė:

— Nepamanyk, kad aš čia alkanas ir bejėgis, 
kaip daugelis kitų, būsiu atsidūręs! Ne! Stačiai 
nusibodo nekenčiamam banditiškai daužytis. O 
čia, sako, UNRRA - motinėlė. Ji globojanti visus 
nelaiminguosius...

Valandėlę stabetlėjo, tartum graudulys būtų 
užėjęs:

— O aš laimingas, ar ne? Kaip tau atrodo?
(Bus daugiau)
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CHICAGOS LIETUVIU OPEROS SCENOJE
ANTANAS NAKAS

JŪRATE IR KASTYTIS

tėvo 
iš-

Po ilgų pasiruošimųš. 
m. balandžio m. 29 d. Chi 
cagoje įvyko K. Banaičio 
operos "Jūratė ir Kasty
tis" premjera, kurią pa
ruošė Chicagos Liet, 
opera.

Libretas B. Buivydai
tės. Anksčiau pastatytos 
lietuvių kompozitorių 
operos buvo irgi vertin
gas įnašas į mūsų kultū
rinį gyvenimą.

Dažniausiai paskutinis 
naujagimis būna mie
liausias ir apie jį dau
giausiai kalbama. Laikas 
parodys kiek ši opera 
ateity bus aktuali, nepa
miršta ir vertinga.

Žymūs kompozitoriai 
yra parašę daug operų, ta
čiau jų likimas labai ne
vienodas. Nevisos jų išli
ko pasauliniame reper
tuare. Cherubini sukom
ponavo 24 operas, Mozar- 
tas — 22, Belini, Pučini 
R. Strausas — daugiau 
kaip po 10, bet daugelio 
operų likimas pamirš
tas.

Banaitis parašė tik 
vieną operą. Nuošaliai pa
likę tautines ambicijas, 
pasvarstykime ją įvairia
pusiškai.

Trumpoje apybraižoje 
sunku smulkiau išnagri
nėti įvykusį spektaklį. 
Recenzento pastabos 
apie tai, kad vienas ar ki
tas pagrindinių rolių dai
nininkas dainavo geriau 
ar blogiau neturi reikš
mės, nes jau daugelį kar
tų buvo rašyta ir visi ge
rai žino, kad Baras ir 
Stankaitytė yra iškilūs 
dainininkai ir gerai dai
nuoja. Recenzento pasta
bos jų prestižo nesuma
žins ir užtarnautai iško
votos aureolės neprige
sins ir neparyškins.

Opera yra sudėtinga 
atskirų meno šakų sin
tezė. Joje jungiasi mu
zika (dainavimas, orkest
ras), drama, poezija, ta
pyba, šokis ir dalinai ar
chitektūra. Sunku sulieti 
šias meno šakas į vieną 
meno formą — operą. 
Tačiau jei toks sąlytis ir 
sintezė pavyksta, turime 
gerą spektaklį, kurio pa
sėkoje ir tautinės ambi
cijos pakyla ir gal ašara 
per skruostą nurieda.

Kokie operos privalu
mai? Pirmoje eilėj ope
ros libreto, literatūriniu 
požiūriu, turi būti ver
tingas, patrauklus su stip 
riai išreikštais persona
žų charakteriais, kūri
nys. Intriguojantieji ope
rų Karmen, Borisas Go- 
dunovas, Otelio, Toskos, 
La Bohemos, Traviatos 
personažai gali būti lib
reto pavyzdžiais. Tačiau 
ne vien tik operos turi
nys svarbus. Jos esmėpa- niškos, postromantinės- 
sireiškia muzikoje, kuri 
privalo būti ekspresyvi, 
dramatinė, net ir komiš
kose situacijose. Operos 
kompozitorius turi gerai 
pažinti teatrą ir scenos 
reikalavimus. Kalbant 
apie tradicinę operą, 
kiekvienas kompozito
rius gerai žino, kad sėk
mingos operos privalu
mai yra: arijos, duetai, 
trio, kvartetai, įvairios 
sudėties chorai, spalvin
gas orkestras ir dekora
cijos.

Arija turi turėti 3 pri
valumus: 1) ji turi būti 
ryški, skirtinga, indivi
duali, nauja, nenuvalkio
ta melodija, 2) melodija 
turi paryškinti operos 
personažo charakterį ir 
3) išreikšti emocijas, idė
jas, parodyti įvairiaspal
vį balso tembrą ir tech
niką.

Dramatinė akcija ir 
įtampa nusmunka jei ari
joje bandoma atpasakoti 
kokios spalvos suknelę 
kas dėvėjo, kad durų rak
tas pamestas arba kas 
vasaros pliaže kiek kartų 
nuėjo maudytis. Orkest
ras, dainininkams tylint, 
turi išreikšti jų savijau
tą ir emocijas.

Turint prieš akis Ba
naičio operos klavyrą ir 
keletą kartų išklausius 
pačią operą ištisai, ne 
taip sunku išryškinti ope
ros savybes.

Pirmoj eilėj operos li
bretas statiškas ir pagal 
kompozitoriaus sumany
mą pertrumpas. Kompo
zitorius rašydamas sa
vo pirmą operą, nebuvo 
pakankamai gerai susi
pažinęs su režisūros ir 
scenos reikalavimais. 
Pagrindiniai operos per
sonažų charakteriai nepa
kankamai išryškinti. Ope
rą statant, reikėjo įves
ti liaudies dainas irSruo 
gos eilėraštį Kastyčio lai
vinėje (barkarolėje). Ant 
raeiliai personažai — 
Kastyčio motina ir žvejų 
kaimo mergelė — Rūtelė 
labai epizodiški, o 
personažas išviso 
brauktas.

Operos kopiūros 
braukimai) tik kaiku- 
riais atvejais pateisina
mi, nes operoje pasitai
kė ir silpnesnių, nesce- 
niškų vietų, kurios gero
kai kliudė operos vienti
sumui, tačiau drauge kai 
kuriose vietose nukentė
jo kompozitoriaus įdo
mūs muzikiniai sumany
mai.

Labai ribotai pasireiš
kia vyrų ir mišrus cho
rai, kurių dalyvavimas vi
sada labai pageidauja
mas. Vyrų choro malda 
Perkūnui dievaičiui trum
pa ir neryški. Palyginus 
su kom. Gaidelio "Dana" T 
vyrų ir mišraus choro I 
partijomis, Banaičio ope
roje šios partijos gana ___ 
blankios ir neišryškin- Bjjngį 
tos.

Susipažinus su Banai
čio muzika ir keletą kar 
tų išklausius pačią ope
rą ištisai ir vertinant, 
kad jo kūryba priskirti
na prie santūriai moder.

impresionistinės kryp- 
ties, pasigendame tradi- Jg 
cinių geros operos priva- gg* 
lumų: ryškesnių arijų, du- Vv 
etų ir šiaip solistinių an- yy 
samblių, kurie labiau bū Og 
tų charakterizavę pagrin- 
dinius operos persona
žus.

Kartais šią operą ima 
pagunda pavadinti kon
certinio pobūdžio ope
ra su kostiumais ir de
koracijom.'Nevienas per 
sonažas tarp savęs netu
ri gilesnio ryšio ir neuž - ’

(iš-

mezga glaudesnio kon 
takto: Kastytis su Rūte^ 
le, motina su Kastyčiu, 
Kastytis su Jūrate. Kiek 
vienas dainuoja sau. Ne
suskubus pasirodyti Jū
ratei, jau ji pareiškia, 
kad myli Kastytį ir greit 
vėl dingsta jūros gelmė
se. 2-me veiksme — Kas
tyčio laivinėje (Sruogos 
žodžiai) tonacijųperdaž- 
nas keitimas trumpame 
fragmente, nesudaro išti
sinės arijos struktūros, 
o tik palieka fragmenti
nius suskaldytus įspū
džius. Si scena yra vizi- 
jinio pobūdžio. Laike jos 
Rūtelė sėdi tamsoje įKas- 
tytį atsisukusi nugara lyg 
jis jai nieko nereikštų. 
Be to vizijos statiška sce
na ir Kastyčio dainavi
mas scenos gilumoje, dėl 
akustinių trūkumų, toliau 
sėdintiems salėje, nelei
do pasigėrėti Baro gra
žia laivinės kantilena ir 
interpretacija.

Pajūrio tylūs vakarai, 
Rūtelės ilgesys, undinių 
balsai, jei jie būtų libre
te įvesti, būtų prailginę 
2—jį operos veiksmą.

Baro temperamentin
ga vaidyba ir balso resur 
sai, nežiūrint keletos ne 
žymių intonacijų, veržė
si į vaidybinius tolius, 
kurie, deja, šioje operoje 
labai riboti ir drauge su 
Stankaitytės maloniai, ly
giai plaukiančiu balsu, ne 
turėjo progos parodyti sa
vo gerų balsinių sugebėji
mų.

Nuoširdžiai ir gerai 
valdomu balso tembru 
praskambėjo Kastyčio 
motinos partija, kurią at
liko Stempužienė. Melo
dijos grožis ir jos ryš
kus liaudiškumas, pana
šus į raudą, įstrigo į 
klausytojų sąmonę ir pali
ko įspūdį, kad kažko tai 
netekome, kaž ko tai gai
la.

Rūtelės partiją, skir
tą šviesiam lyriniamsop- 
ranui, vykusiai atliko 
Momkienė.

Dekoracijos, kostiumų 
eskizai, scenos apšvieti
mas — dail. Valeškos. Iš 
eivijos scenografijos me- scena butaforijom buvo 
nas nėra turtingas. Ruo
šiant spektaklį, visada iš 
kyla materialinių resur
sų trūkumas. Be tonetu-
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Operinio libreto atsi
radimo istorija yra at
skira operos sukūrimo is 
tori jos dalis. Kompozi
torius neatranda teksto, 
pagal kurį jis rašo muzi
ką. Tekstas turi būti su
derintas su kompozito
riaus muzikinės interpre
tacijos idėja. Tad nėra 
gatavo, parengto muzikui 
teksto. Nors, teoriškai 
tai įmanoma. Rašytojas 
arba poetas gali sukurti 
tekstus, pagal kuriuos 
ateityje gali būti rašo
mos muzikos. Kūrybinė 
praktika nuneigia teori-

rime taip daug ir dailinin
kų, kuriems būtų artima 
muzikinės dramaturgi
jos ir ritminis scenos 
struktūros vieningumas, 
kurioje scenovaizdis su
silietų su operos dina
mine versme. Valeškos 
scenovaizdis, išstudija
vus akvariumo augalų 
plasnojimą ir jų formas, 
atitiko legendos turiniui, 
surištai su jūra. Be to, 
vitražiniai šviesų efek
tai ir žaidimai, kaip 
brangakmenių žėrėji
mai, labai puošė sceną, 
ypač Jūratės gintaro rū
mus. Tačiau esamoji sce
na tokiems pastatymams 
per maža. Susidarė įspū
dis, ypač 3-me akte, kad

perkrauta. Įspūdingas, la
bai gražus, Jūratės sos
tas turėjo būti pastatytas 

(Nukelta į 6 psl.)

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
pliažo — Gražioje lietuviškoje

JANSONŲ VASARVIETĖS 
VILOJE

'AUDRONĖ’
87 East Bay Rd-, Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušy, beržų ir kt. 

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 24 d. iki RUG
SĖJO 15 d. ir jau DABAR priimami užsakymai.

Kreiptis tiesiai į vilą AUDRONĖ adresu: JANSONAS 
_  AUDRONĖ, P. O. Box 424, OSTERVILLE, MASS. 
02655. Tel. (Area 617) 428-8425.

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

Bendras vaizdas iš "Jūratės ir Kastyčio" operos, po premjeros dainininkams (teikiant gėles. 
Z. Degučio nuotrauka

Dėl "Jūratė ir Kastytis” libreto

Banaitis ir 
(imant dargi 
Lietvos pa- 
dekadą, kada

ją: kompozitorius "su- 
lamdo" tekstą pagal sa
vo sumanymą. Jis turi 
bendradarbiauti su teks
to kūrėju, atrasti jungti
nį išraiškos pobūdį, sulie 
dinti vienybėn vyksmą, 
personažus, tekstą ir mu
ziką.

Kyla įdomus, iki šiol da Vienuolis gyvena Kau- 
dar neaiškus klausimas: 
koks buvo kūrybinis ry
šys tarp "Jūratės ir Kas
tyčio" libreto autorės 
poetės Bronės Buivydai
tės ir kompozitoriaus 
Kazimiero Banaičio? Ka
da, kur, kokioms sąly
goms esant kompozito
rius gavo libretą? Ka
da poetė parašė libre
tą?

Populiari lietuviška 
legenda, įamžinta Mairo
nio posmuose, aišku, tik 
turint prieš akis galimy
bę paversti legendos tu
rinį operos tekstu galėjo 
paskatinti Buivydaitę im 
tis libreto rašymo. Tad 
kompozitoriaus ir libre- 
tistės susitarimas čia ne 
išvengiamas. Neišvengia
mas ir jų abiejų bendra
darbiavimas aptariant 
personažų pobūdį, sce
nas, vyksmo tempera
mentą.

Vienok 
Buivydaitė 
pirmąją iš 
sitraukimo 
buvo kuriama opera) bu
vo perskirti sunkios gele 
žinės uždangos. Ar Ba
naitis gavo pradinį teks
tą, išsivežė jį didžiojo 
egzodo metu Vokietijon, 
ir vėliau elgėsi su pra
diniu tekstu taip, kaip rei
kalavo muzikinė operos 
idėja?. Kai kurie B. Sruo
gos tekstų įtarpai tary
tum pateisina šią prie
laidą. Tačiau įtarpai ga
li užpildyti tam tikras 
properšas, bet operos vi
sumai reikia glaudaus 
bendradarbiavimo. Šio gi 
negalėjo būti.

Mūsų enciklopedinės 
žinios tokios apgailėti
nai šykščios, kad netgi 
neįmanoma nustatyti ope 
ros parašymo datų. Kai 
kurie daviniai sugaunami 
tik iš reporterių arba ko- libretas, gimęs, atrodo, 
respondentų eilučių.

Balandžio 15 d. Vilniu
je leidžiamas savaitraš
tis Literatūra ir Menas, 
atskiromis atkarpomis 
dėdamas, atsp aus dino 
Bronės Buivydaitės at
siminimų dalį "Iš toliau 
ir iš arti..."

Kiek galima susigau
dyti Buivydaitės tiksliai 
nenusakytose datose, ji 
rašo apie epizodą, įvyku
sį netrukus po 1920 metų 
vasaros.

Buivydaitė vaizdavo sa
vo atsilankymą pas rašy
toją Antaną Vienuolį. Ta-

ne ir Buivydaitė atlankė 
jį jo namuose. Trumpu
tis atsiminimų fragmen
tas atrodo taip:

Tuo tarpu kažkas pa- ' 
barškino į duris, ir įėjo 
vidutinio ūgio šviesia
plaukis vyras. Vienuolis 
supažindino. Tai buvo 
kompozitorius Juozas 
Gruodis.

Aš pėmiau čia pat ant 
stalo atverstą Vienuolio 
rankraštį, o jiedu kažko
kiu reikalu šnekėjosi.

Kai Gruodis atsistojo 
išeiti, Vienuolis pasakė

— O štai ką, Juozai, pa
rašyk tu lietuvišką ope
rą.

— Parašyčiau, —atsa
kė. — Tik duok libretą.

— Tyrų Duktė para
šys. Taip? — kreipėsi į 
mane.

— Pabandyčiau. Jau 
pradėjau rašyti "Jūratę 
ir Kastytį".

— Labai gerai. Kai pa 
rašysite, įduokite Vienuo
liui, jis man perduos. — 
Ir atsisveikinęs Gruodis 
išėjo.

Pakilau ir aš, nes jau 
laikas buvo į teatrą.

Tas intriguojančiai at 
pasakotas pasikalbėji
mas automatiškai įžen
gia į "Jūratės ir Kasty
čio" operos libreto isto
riją. Jeigu jau tada Bui
vydaitė rašė libretą, ko
kiais keliais ėjo sumany
mas? Ar tai buvo tiktai 
posakis be pagrindo? Ar 
ištikrųjų tuo laiku libre
tas buvo rašomas? Ko
kiam kompozitoriui jis 
buvo skiriamas, įteik
tas? Iniciatyva čia bu
vo Gruodžio — ar jis tu
rėjo libretą, skaitė, nag
rinėjo, nepriėmė? Kokiu 
būtu į tą sumanymą įsi
jungė Banaitis?

"Jūratės ir Kastyčio"

1920 metais ir pasiekęs 
sceną operos skambesy 
1972 metais, yra retas 
operos pasauly uniku
mas. Penkiasdešimt dve 
ji metai tarp sumanymo 
ir realizacijos! Istorija 
reikalauja savo istorikų.

(J.)
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G. Rukuiža — scenos 
vadovas sumaniai tvarkė 
už scenos užuolaidos kun
kuliuojantį darbą, be ku
rio nebūtų spektaklio.

(Atkelta iš 5 psl.)
daug aukščiau. Jis nuolat 
buvo užstojamas, mažai 
matomas ir Jūratė labai 
mažai juo naudojosi. Sce- Apšvietimą" tvarkė K. Ci 
nos apšvietimo spalvos 
turėjo labiau, pagal mu
zikos bangavimą, kaita
liotis. Operos partitūro
je nuolat keičiasi tonaci
jos, turėjo keistis ir švie 
sų niuansai, jei dailinin
kas būtų geriau susipaži
nęs su partitūros struk
tūra. Muzikos tonacijos, 
pagal skonį, suponuoja ir 
šviesų spalvas, kurios bu 
vo per statiškos. Scenos 
perkrovimas ypač buvo 
ryškus iš tolo, iš kur sce 
na perspektyvoje suma
žėja, turbūt, bent vienu 
trečdaliu. Gaila, kad 3- 
jo veiksmo scenos gilu
moje labai gražių vitražų 
ornamentai buvo per- 
smulkūs, neryškiai ap
šviesti ir tolumoje vos 
matomi. Tačiau vienu ar 
kita požiūriu imant, sce
nografija labai praturti 
no spektaklį.

Gera A. Valeišaitės šo
kių choreografija. Solo 
šokį, pagal sinkopuotą 
muzikos ritmą, turintįry 
tietišką charakterį, atli
ko Kristina Žebrauskai- 
tė-Gintautienė.

Režisierės Z. Visoc- 
kienės sugebėjimai ir tak
tas leido masines scenas 
ir mizanscenas su solis
tais, palyginant mažos 
scenos erdvėje, labai ap
galvotai, rūpestingai ir 
meniškai išspręsti.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

jūnėlis. Dirigento asis
tentas buvo A. Vasaitis.

Spektaklis įvyko, Atei 
tis parodys šios operos 
ateities likimą. Šiandien 
džiaugiamės jos pastaty. 
mu ir pasisekimu. Tuo- 
tarpu ne taip svarbu, kad 
libretas nepakankamai to
bulas , kad kompozitorius 
operą perdaug ištesė ar
ba kad kas nors ją su
trumpino, kad nėra ryš
kesnių arijų, duetų, so- 
listinių ansamblių, dau
giau mišraus ir vyrų cho 
rų, bet tai kas mums bu
vo skirta, ką girdėjome 
ir matėme, alsuoja savos 
tautos kūrybos ir talento 
grožiu. Banaičio muzika 
graži ir vertinga. Kiek
vienas operos partitūros 
puslapis įvairus, kaip 
mylimų rankų nupintas 
vainikas, apšlakstytas tė
viškės dangaus lietumi. 
Kokie gražūs moterų ir 
mišrūs chorai, kuriuos 
taip rUpestingai su dide
liu pasišventimu ir suge
bėjimu paruošė chor
meisteriai: Alice Step- 
hens ir Alfonsas Gečas. 
Operos partitūroje, kaip 
vaivorykštėje keičia
si spalvos. Banaičio mė
giamos minorinės, liau
diško atspalvio tonacijos 
kaip saulės spinduliai kai 
taliojasi su mažorinė
mis, kurios vėl greit ap

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.

sitraukia liūdesio šydu. 
Labai vykusi orkestraci- 
ja. Palyginus mažas — 
28 asmenų orkestras, Ku 
Čiūno vadovaujamas 
skambėjo pilnai, niuan
suotai ir spalvingai. Ge
rai išryškintas arfos, ksi
lofonų ir pučiamųjų ins
trumentų vaidmuo. Vie
tomis lygsvaros neišlai
kė styginiai, kurių gal bu 
vo permaža.

Kompozitoriaus gyve
nimas, kuriant"Jūratę ir 
Kastytį" buvo nelengvas. 
Tėvynės ilgesys jį slėgė 
sunkiau už sunkią naštą. 
Kaip artimas draugas vi 
sur jį lydėjo vienišumas 
šioje žemiškoj kelionėj: 
kuriant muzikos vizijas, 
skrodžiant vandenyno 
bangas, keliaujant po 
keistus, svetimus kraš
tus ir nakties glūdumoje, 
stebint žvaigždžių mirgė 
jimą ir klausantis žemės 
tylos. Ji — "Amžinoji 
Viešnia" artinosi prie jo 
ir jis žinojo, kad jo gyve
nimo siūlas bus greit nu
trauktas. Bet dar reikia

dabartines pastangas, at
leis už kai kurias papil
dytas klaidas ir savo 
spaudoje paminės juos 
grąžindamas kultūrinin
ko vardą. Tai prilygtų tai 
garbei, kuri buvo teikia
ma dar laisvos Lietuvos 
laikais kai kuriems pa
kviestiems pas Pozd- 
niakovą kavutei.

Dr. Karvelis, rašyda
mas apie Vakarų įtaką 
okupuotoje Lietuvoje, 
tvirtina, kad dabartinė 
Lietuva dideliais žings
niais vejasi Vakarų kul
tūrinį ir technologinįpro - 
gresą, atmesdama, 
degraduoja Vakarų 
tūrą.

Simpoziume apie
tuvių politines ideologi
jas naujų idėjų šviesoje 
išryškėjo ir toji dabarti
nė veikimo bazė, be at-

PAAIšKINIMAS VISUOMENEI DĖL

PODAROGIFTS, INC.
Mes esame VIENINTELĖ 

VNESHPOSYLTORGO priimti ir 
voje ir U.S.S.R.

firma Amerikoje, kuri yra išskirtinai įgaliota 
siųsti DOVANŲ-užsakymus giminėms Lietu-

VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri siunčia 
DOVANŲ-užsakymus j VNESHPOSYLTORGą be jokių tarpininkų, bankų etc.

PODAROGIFTS, INC. yra

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri priima 
užsakymus PREFERENTIAD ROUBLE CERTIFICATES — SPECIALIOS PIR- 
MINYBĖS RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAMS ir pristato šituos užsakymus tiesioginiai 
per VNESHPOSYLTORGą, aukštos kokybės prekės gaunamos specialiose 
VNESHPOSYLTORGo krautuvėse ir prekių sandėliuose daugelyje dideliuose 
miestuose Lietuvoje ir U.S.S.R.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje VNESHPO
SYLTORGo autorizuota priimti užsakymus BUTAMS.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri gauna 
VNESHPOSYLTORGo paskyrimą AUTOMOBILIŲ specialiomis dolerių kainomis.

šiuo metu mes turime keletą automobilių parduodamų tučtuojau, šie mo
deliai :

MOSKVICH 412 IZH — $3155.00 ; MOSKVICH IE — $3033.00;
ZAPOROZHETS 968 — $2026.00 — jeigu nebus anksčiau parduoti.

Kas pirmas ateina — bus pirmas patarnaujamas!

Klijentų patogumui užsakymus galite paduoti bet kuriai prie mūsų prisi
jungusiai firmai:

VARPAS
Šis stambus, dailiai 

išleistas numeris pagau
na akį ir traukia jįpavar- 
tyti. Pavarčius sunku ati 
dėti į šalį, nes aktualūs 
įdomiai parašyti straips
niai ir surinktos medžia
gos įvairumas pririša dė
mesį iki paskutinio pusla
pio.

Jei kas ir neskaitė Var
po pirmųjų numerių, per
skaitęs patį pirmąjį 
straipsnį "Neslėpkim di
džiojo rūpesčio", prade
da suprasti redaktoriaus 
"credo". Kaip kadaise 
Kudirkai rūpėjo tautos 
laisvė, lygiai ir dabarti
nis Varpas skamba tuo 
pačiu tonu. Kai kam ten 
daug priekaištų, bet tie 
priekaištai remiami fak
tais, kurių negalimaneig- ramos tėvynėje. Gaila, 
ti. Straipsnis labai aktu
alus, svarstytinas, galįs 
sukelti ir didelį pritari-

. mą, iš kitos pusės sukel-

. ti nepasitenkinimo.
Leidėjai paprastai nu

stato leidinio liniją, bet 
jo dvasią kuria redakto
rius. Tęsdamas Kudir
kos tradicijas, A. Ku
čys, būdamas kietas ir 
atkaklus, negali daryti 
kompromisų ne vien tik 
tautos laisvės reikalu, 
bet kartais jis neužmirš
ta ir ideologinių skirtu
mų, užvoždamas buvu
sioms partijoms. Tačiau 
jam daug ką galima at
leisti, prisiminus dar ne 
taip tolimą praeitį. Bū
damas varpininkas , rau
donajai bangai užplūdus 
jis galėjo dar kiek sukai- 
rėti, prisisukti prie ko
munistų; gi dalis taip ir 
padarė. Tuo tarpu Ku
čys, veik nuo pat pirmų 
jų dienų griebėsi pajuo
kos kovoje su priespau
da. Žinant komunistų jaut 
rūmą tuo atžvilgiu — jis 
tada pasirinko tikrai pa
vojingąjį kelią.

Paminėjau tą jo bruožą 
kuris, tikiu, labiau nu
šviečia ir ta jo dabarti
nę laikyseną, bei liniją, 
kuri mūsų madų liberaliz
mo ir net prisitaikymo 
metais gali sukelti daug 
erzelio ypač iš tų pusės, 
kurie mainė kailius, ku
rie dar turi vilties, kad di
dysis brolis pastebės jų

kas 
kul-

lie-

kad nebuvo krikščionių 
demokratų ir socialde
mokratų atstovų, būtų bu
vę įdomu susipažinti su 
jų mintimis.

Dr. Vanda Sruogienė 
aprašo 69 metų Chicago
je surengtą Mokslo ir 
Kūrybos simpoziumą. 
Dr. P. Zundė supažindi
na su ekonomikos moks
lais sovietų Lietuvoje. 
Vertas dėmesio jo "Atei 
ties perspektyvų skyre
lis”.

Stambi A. Kučiostudi- 
jėlė (24 pus.) apie Railos 
"Versmes ir Verpetus" 
bei "Dialogą su lietu
viais". Kiek man teko 
skaityti, tai, bene geriau
sia studija. Kiti recen
zentai, kad ir daug prira
šė, bet kartais tokiom 
pasaldintom frazėm, 
kaip mūsų žymus, ga
bus, apdovanotas žurna
listas. Arba tuojaus kib
ta į partinius marškinius 
ir pasimesta ten. Tos rū
šies recenzijos nepra
turtina skaitančio. Kai 
kur padariau išvadą, kad 
recenzentai skaitė tik 
knygos ištraukas, kas tik 
jiems rūpėjo, patingėję 
pažiūrėti į visumą. Tuo 
tarpu Kučys darbą atliko 
tikrai sąžiningai. Neabe
joju, kad ir pats Raila 
įvertins šias pastangas.

J. Daugėla "Nuo Kra
žių iki Rugienio" nagrinė
ja religinius reikalus 
Tarybų Lietuvoje. Jis pa-

daro išvadą, kad ir SSSR 
konstitucija, Religiniu 
Reikalų Taryba ir Mask
vos įgaliotinis Rugienis 
meluoja, kad religijos 
laisvė paliekama pilie
čiams.

Stambią Varpo dalį už
pildo prisiminimai apie 
F. Bortkevičienę, E. Gal
vanausko atsiminimai ir 
paskutinis posėdis trijų 
dalyvių prisiminimuose. 
V. Bildušas mini J. Audė
no, S. Raštikio ir K. Mus
teikio knygas. Jis užbai
gia savo pastabas: "Abe
jotina, tačiau, kad kas 
nors galėtų ir šiandien tu
rėti neklaidingus atsaky-. 
mus į klausimus, kurie 
buvo pastatyti nepriklau
somos Lietuvos vyriau
sybės posėdžio daly
viams".

Tenka pilnai pritarti 
V. Bildušo minčiai. Me
muarai reikalingi dar ir 
gilių studijų. Asmeniš
kumai dengia ir darko 
preitį, ką parodė ir V. 
Krėvės kai kurie prisimi
nimai.

Augino, Šlaito eilėraš
čiai, Alanto, Augustinai- 
čienės straipsniai apie 
literatūrą, Dovydėno pa
saka, Augino humores
ka paįvairina puslapius, 
leidžia nukreipti mintis.

A. Budreckis "Venki
me sofizmų visuomeni
niame darbe" atkreipia 
dėmesį į kai kurias mū
sų silpnybes. Taip jos 
yra. Susipažinę su jo 
straipsniu, mes dabar 
tuojaus pastebėsime mū
sų oponentų "ligas", bet 
ar lygiai lengvai suprasi
me nuosavas klaidas, tai 
jau kitas reikalas.

Recenzijos, mūsųgyve 
nimo gabalai, džiugūs ir 
mažiau džiugūs faktai už 
lieja šią turtingą žurnalo 
medžiagą.

(Varpas, Nr.10. 1970- 
71 m. 220 pusi. Leidžia 
Varpininkų Filisterių 
Draugija. Red. A. Ku~ 
Cys.)

R. Spalis

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 Madison Avė., New York, N. Y. 10022

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 
AGENCY, INC.

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., PhiiadeJphia, Pa. 19106

arba tiesioginiai j mūsų vyriausią įstaigą:

PODAROGIFTS, Ine.
240 FIFTH AVENUE (tarp 27 ir 28 g-vės), NEW YORK, N. Y. 10001

TEL.: (212) 685-4537

Būkite tikri, kad paduotumėt savo užsakymus tinkamai autorizuotai firmai.

jėgų ir tikėjimo: jo di
dysis kūrinys "Jūratė ir 
Kastytis" į kurį įdėta 
tiek daug užmačių ir sva 
jonių, nemigo naktimis at 
plaukusių, dar neužbaig
tas. Gyvenimo prasmė 
dar nebaigta kurti. Gal 
dėl to šios operos pasku
tinieji akordai, kaip pro
testas mirčiai su tokiu pa
kiliu crescendo iki for- 
te-fortissimo išauga,kad 
rodos salės sienos plyš 
ir garsas prasiverš iki 
nakties žvaigždėto dan
gaus, kurį Sutvėrėjas ste
bi ir Jam pasakys, kad 
kūrėjas, iškentėjęs vi
sus beprasmius vargus, 
dar trokšta crvventi.

NEPAMIR SKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

MAROUHU PIRU CHICAGO
2533 f. 71 St. <« S« 6 23<5 5

♦
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• ALT Clevelando sky
rius pasveikino JAV Prezi
dentą dėl griežtesnės linijos 
Indokinijoje.
• Laima Nainytė, II PLJK 

technikinės pagalbos komi
teto pirmininkė, gegužės 6 
d. lankėsi Kent Statė Uni
versitete rūpinan d a m a s i 
Studijų Dienų technikiniais 
reikalavimais.

Vėliau p.p. Zorskų na
muose tarėsi su Clevelando 
technikinio pagalbos komi
tetu ir kongreso atstovais 
dėl tų reikalavimų išpildy
mo.

Buvo svarstoma ir vienas 
pagrindinių kongreso tiks
lų, būtent: nuolatinis susi- 
organizavimas lietuv i š k o 
jaunimo pasauliniu mastu.

ŠV. KAZIMIERO 
LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS VAKARAS
Pabaigusi savo darbo 15- 

tuosius metus Clevelando 
šv. Kazimiero lituanistinė 
mokykla ruošia vakarą-kon- 
certą, kurio programą at
liks savo pajėgomis. Išgir
sime muz. Alf. Mikulskio 
mokomo Aukuro choro dai
nas, turėsime progos pasi
džiaugti mok. O. Mikulskie
nės išmokytu jaunųjų kan
klininkių pirmuoju pasiro
dymu ; Mok. EI. Razgaitytės 
v a d o v a u jama mokyklos 
tautinių šokių grupė paro
dys, ką šįmet išmoko. Be to, 
bus ir vaidintojų būrelio 
(vyr. klasių mokinių) re
žisuojant akt. Z. Peckui pa
rodytas 2 v. scenos vaizde
lis apie lietuvių šeimos ko
vas dėl lietuviško žodžio ir 
lietuvybės. Bus progos pa
sijuokti, o gal ir susimąs
tyti. šis "reportažas iš šei
mos gyvenimo” yra gana 
aktualus visiems, ir ypač 
mūsų jaunuomenei.

Gal tos programos daly
viai nepasieks laukiamo to
bulumo, bet mes džiaugia

mės jų ryžtu ir drąsa, ver
tiname jų ir jų vadovų pa
stangas. Juk jie mūsų ko
lonijos ateities viltis... Jų 
pastangas pripažinti, juos 
moraliai paremti yra vyres
niosios kartos, ne vien tik 
jų tėvų, privilegija ir pa
reiga.

Koncerto rengėjas — mo
kyklos tėvų komitetas.

Koncertas įvyks gegužės 
21 d., 4 vai. Nauj. parapijos 
salėje. (k)

GRANDINĖLĖ ŠOKIŲ 
FESTIVALYJE

Gegužės 11, 12, 13 d.d., 
Clevelando valstybinio uni
versiteto globoje įvyksta 
etniniais klausimais plačios 
apimties konferencija. Ati
darymo žodį tars universi
teto prezidentas dr. Harold 
L. Enarson. Clevelando 
miesto meras Ralph J. Perk 
kalbės tema — tautybių 
įnašas ir jo reikšmė Cleve- 
landui.

Trijų dienų konferencijo
je gausūs ir svarūs kalbėto
jai lies Clevelando erdvėje 
tautinių grupių kultūrinius, 
švietimo, visuomeninius, po
litinius, bažnytinius, eko
nominius gyvenimo aspek
tus, nagrinės ir jų reikšmę, 
problemas, ateities perspek
tyvas ir patieks savo išva
das.

Ryšium su šia konferen
cija C. S. Universiteto pa
talpose yra rengiama tau
tinio meno paroda (daly
vauja ir lietuviai) ir gegu
žės 13 d. Allen teatre šokių, 
muzikos festivalis. Festiva
lyje dalyvauja Alliance ko
legijos lenkų ansamblis KU- 
JAWJAKI, OBI šokėjai ir 
vengrų grupė iš Clevelando, 
Toronto ukrainiečių šokėjai 
UNYF KALYNA ir GRAN
DINĖLĖ. 30 min. progra
moje Grandinėlė atliks eilę 
charakteringų mūsų šokių.

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

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 31601 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

ĮDOMIOS JAUNIMO DISKUSIJOS 

APIE LIETUVĄ
Ar jūs žinote, kad Bal

tijos jūra tokioj pat pa
dėtyje kaip Cuyahoga Ri- 
ver arba, kad Lietuvoje 
yra tos pačios ekologinės 
problemos kaip ir Ameri
koje? Ar jūs žinote kad 
per paskutinius 30 metų, 
jaunimo skaičius Lietu
voje yra drastiškai su
mažėjęs? Tokias ir ki
tas informacijas suteikė 
prelegentai A. Gar lauš - 
kas ir A. Idzelis sekma
dienį, gegužės 7 d., Čiur
lionio ansamblio namuo
se Clevelande.

Diskusinio pobūdžio 
susirinkimą rengė Ohio 
Apygardos atstovai į II 
Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresą, kuriame 
taip pat dalyvavo ir Cle
velando visuomenė. Susi
rinkime dalyvavo apie 50 
žmonių. Susirinkusių tar
pe buvo ir PLB pirminin
kas St. Barzdukas.

Pagrindinė tema dis
kusijų buvo Lietuvos da
bartinė fizinė padėtis. At
stovui P. Alšėnui pasvei
kinus visus, atstovas Dr. 
V. Stankus pristatė pre
legentą A. Garlauską, ku
ris kalbėjo apie Lietuvos 
ekologiją ir įvairias eko
logines problemas. A. 
Garlauskas yra elektros 
pristatymo inžinierius 
Clevelnd Electric Ulu— 
minating Co., ir speciali
zuojasi Industrinės Po- 
liucijos - Teršimo Kont 
rolės srityje. Jis aiš
kino, kad Lietuvos di
džiausios ekologinės 
problemos yra sekan
čios’. 1. Oro teršimas 
(pramonės, mašinos) 2. 
Vandens teršimas (che
mikalai) 3. Gamtos nai
kinimai. 4. Miškų kirti
mai (Lietuviai nuvažiavę 
dabar į savo gimtinę tur
būt neberastų daugelio 
miškų prie kurių jie au
go ir gyveno). Tas prob
lemas randame nes yra 
įvairūs spaudimai kurie 
paveikia gamtą — resur-

dėl to kad Lietuvoje trūks - 
ta darbo jėgos. 1939 m, 
daugiausia žmonių gyve
no vienkiemiuose, 1959 
m. 39% žmonių gyveno 
miestuose, o dabar mies
tuose gyvena 50% Lietu
vos gyventojų. Daugiau
sia žmonių randame Kau
ne ir Vilniaus rajonuose; 
63% visų miesto gyvento
jų randame Vilniuje, Kau
ne, Klaipėdoje, Šiauliuo
se ir Panevėžyje. Prele
gentas padarė pastabą, 
kad Vilnius yra jau per 
didelis miestas, kad būtų 
sveikas ekonominis cent
ras. Patys lietuviai suda
ro 80.1% gyventojų Lie
tuvoje, rusai 8.6%, liku
sieji gyventojai yra len
kai, baltarusiai, ukrainie
čiai, žydai, latviai, toto
riai, čigonai ir kiti.

Baigus Idzeliui paskai
tą P. Alšėnas padėkojo 
visiems už atsilankymą 
ir tuo baigėsi pirmas 
toks jaunimo suruoštas 
diskusinio pobūdžio susi
rinkimas Clevelande. Ti
kimasi, kad ateityje atsi
lankys daugiau jaunimo, 
išnaudodami progą ir 
tuo prisidedant prie Jau
nimo Kongreso pasiruoši
mo. (kg)

• ALT Clevelando sky
rius parėmė Jaunimo žygio 
už Tikėjimo Laisvę sureng
tą demonstraciją Clevelan
de dėl lietuvių katalikų per
sekiojimo pavergtoje Lietu
voje su $50.00 auka.

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės j V. Giedraitį, tel. 
944-6835.

WANTED AT ONCE
TOOL AND DIEMAKERS 

JOURNEYMAN
For small sheet metai stamping p’ant 
with small to medium size dies. Pro- 
gressive die experience desired. 
SHARON MANUFARTURING 

CO. 
7325 DOUGLAS RD. 

LAMBERTVILLE. MICH.
An Equnl Opportunity Emplover

<3 7-43»

Grožio salionas, kuris tikrai jus padaro gražesnė

ILGALAIKES BLAKSTIENOS

Būk miela, graži ir viliojanti
Naujausia grožio sensacija. 
Ilgos blakstienos nenuimamos 
nakčiai ar kitu laiku, palie
kant "tuščio veido” išraišką. 
Niekas net negali žinoti, kad 
tai nė jūsų.

Individualiai pritaikyta prie 
kiekvienos jūsų blakstienos. 
Per 30 minučių pasidaro dalis 
jūsų. Su retkartiniu papildy
mu, tai visam laikui.

Pagrindinis pritaikymas $15.00. 
Papildymas 25 c. už blakstieną

Labiausiai puošiantis ir pa
tenkinantis grožio pritaiky
mas kada yra buvęs! Malonu
mas,' kuriuo jūs pastoviai 
džiaugsitės. Pilnas pasikeiti
mas jūsų gyvenime.

Patirkite tą nuostabų moters 
malonų jausmą, kada ji žino, 
kad ji yra patraukli ir ža
vinga. Skambinkite mums 
dėl papildomų informacijų ar 
užsisakymui.

ILGALAIKIS PLAUKŲ SUDĖJIMAS
Pagrindas tikrai puošiančio sušukavimui

Kiekvienas $15 l»k- kirpimą, 
Sudėjimas iŠ išplovimą Ir 

mūsų didžiulio sudėjimą
pasirinkimo. $q.95

Mes pritaikome net žiliems, sau
siems ir su problemomis plau
kams, gražiausius sudėjimus. 
Naudojamas LOREAL, HELENE 
CURTIS. ZOTOS, HIBNER —• 
plius mūsų 30 metų patyrimą*, 
geriausia garantija. Skambinkite 
infor., kad galėtumėte atrodyti 
gražiausiai.

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS UŽ PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,000-.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

DELLA E. IAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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 1851 h Street
361-1763 531-7770

sų nualinimas, marai,ka
rai, skurdas, poliucija ir 
t.t. Žmogus kovoja prieš 
tas problemas įvairiais 
būdais — poliucijos kon
trole, gyventojų skai
čiaus kontrole, įstaty
mais, inžinerija, ir t.t. 
Tačiau Lietuvoje ir Ru
sijoje valstybė, o ne žmo
gus tvarko gamtą ir re
sursus.

Taip pat A. Garlauskas 
aiškino, kad Lietuvoje ka
nalizacija ir hydrologi- 
jos mokslas labai žemas 
ir atsilikęs; derlingos 
žemės daugėja, nes kiek
vienais metais daugiau ir 
daugiau pelkių yra naiki
nama; neseniai yra rasta 
naftos sluoksnių Lietu
voje.

Toliau sekė A. Idzelio 
paskaita, kurios tema 
buvo Lietuvos demografi
ja. Jis ta tema yra para
šęs tezę, gaudamas ma
gistro laipsnį. Prelegen
tas perdavė daug įdomių 
informacijų ir statistinių 
duomenų apie Lietuvos 
gyventojus.

Natūralus prieauglis 
Lietuvoje yra mažas ir 
mažėja. Daugiausia prie
auglio randame Žemaiti
joje, Klaipėdos ir Šilu
tės rajonuose. Prieaug
lis mažėja nes moterys 
išteka būdamos senesnio 
amžiaus, ir taip patdau- 
gels moterų dirba.

Nuo 1959 m. iki 1970 
m. 50,000 žmonių emi
gravo (12% prieauglio). 
Didelė dalis emigravo,

WANTED
IST CLASS SKILLED 

TOOL AND DIE REPAIRMEN
OR

DIE MAKERS
Mušt be able to t*et up work from 
Blue Prints & Close Tolerance and 
have own tool s.

Įsi & 2nd SHIFT
Steady work for qualified men & 
fringe benefits.

ST. CLAIK METAL 
PRODUCTS 

1721 DOVE ST.
PORT HURON, MICH. 

313-984-5123

An Equa! Opportunity Employer 
(33-39)

BRIDGEPORT 
OPERATORS 

TOOLMAKERS 
Day Shift 

FRINGE BENEFITS 
STF.ADY EMPLOYMENT 
JOB SHOP EXPERIENCE 

OVERTIME 

Fischer Tool & Die, Ine. 
7501 LYNDON, DETROIT, MICH. 

(Bet. Livernois and Myoming) 
(38-40)

VVANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED

1. Automatic lathe hands 
Single spindle setup operation

2. Engine lathe operators
3. OD, 1D, surface grinders

5 years eKperience desired 
All bennefits.

Apply 
able GRINDING co.

421 36th St. SW
Grand Rapids, Mich. 

Call collect 616-534-8615 
(29-38)

HELEN CURTIS 
NO-SET PERMANENT 

*NE1 SUKTUKŲ. NEI SIAUBI
MO, NEI SPILKUC1Ų DAU
GIAU!
Atsviežinimas tik su 
drėgnų šukų brūkš
telėjimu.

ŽYMUS $20 VITA CREAME
Ilgalaikis sudėjimas $7.95

Shampoo & Sėt 
Visi sezono gražiau
si stiliai, kombinuoti 
arba paprasti ir be 
rūpesčio. Mūsų ta
lentinga stilistė pa
daro tai be priekaiš
tų.

$2-45
Reg- $3.50 

iki $5 
daugumoj 

salionų

KIRPIMAS '1.95. DAŽYMAS 
IR SUDĖJIMAS 5.95. PERU
KO SUTVARKYMAS Š3.00. 
SPEC. KIRPIMAS. SV1ES1N1- 
MAS — PAŽILINIMAS. IŠTIE
SIMAS.
Antakių išlenkimas ir dažymas. 
Vaško metodu gyvaplaukių 
pašalinimas.

ROUX Penkt. šešt. 
COLOR prieš šv.

PERPLO- 50 c.
V1MAS daugiau

E 
A
S
T

• 406 Euclid Avė. 2nd fl.
781-3161

• South gate,
5399 Warren«ville, 663-6346

• Oposite Eastgate, 449-3435
• Severance Center,

382-2600, 382-2569
• Shoregate, 944-6700,

Lake Shore Blvd.

iv • Oposite Southland, 845-3400
• Oposite Westgate, 333-6646 

E • North Olmsted, 777-8636

g • Parmatown, 884-6300
• Elyria Midway Mail, Elyria 

324-5742, Lorain 233-8020T

• Mentor, 255-9115, 
Next to Zayre's

PASIN AUDOKIT GERIAUSIU UŽ PIGIAUSIA KAINĄ!

CLEVELANDO 
LIETUVIŲ NAMŲ NAUJŲ 

AKCININKŲ SĄRAŠAS 
(tąsa)

Po $54.00 — ALT Cleve
lando Skyrius, ALTS Cleve
lando Skyrius, B. Bacevičie
nė, V. ir M. Bačiuliai, V. 
Bakūnas, J. Baranauskas, 
M. Barniškaitė pirko A. ir 
R. Nasvytytėms, B. Blan- 
che, L. Brazauskas, J. ir J. 
Daugėlai, V. Gecevičius, A. 
Gecewicz, V. Giedraitis, V. 
ir M. Ginčas, A. Gudėnas, 
E. Gudėnas, K. Gudėnas, J. 
Jakštas, St. Jurgaitis, P. 
Jurgutavičius, V. Kasakai- 
tis, VI. ir L, Kaunai, D. ir
M. Kižiai, S. Mikalauskas, 
P. ir S. Mitalai, P. ir C. 
Naugerish, H. Pikturna, A. 
Puškoriūtė, I. Puškoriūtė,
N. Reedick, M. Rudaitienė, 
Ant. Rukšėnas, M. ir A. 
Smelstoriai, J. Smetona, D. 
Stimburys, H. ir R. Tatarū- 
nas, V. ir M. Valiai, S. Wes- 
lowsky.

Po $27.00 — W. Amato, 
A. Bakūnas, J. Bakūnas, E. 
Balsys, R. Balsys, J. Bar
tus, V. Domas, K. Gaižutis, 
A. Gailiušis, A. Gudėnienė, 
R. Gulbinas, R. Ingelido, A. 
Kalvaitis, J. Kalvaitis, A.

Karsokas, J. Kaunas, M. 
Kaunas, S. Kaunas, L. Ki- 
jauskas, P. Kliorys, J. Li- 
leika A. Maurušaitis, A. Na- 
rušas, M. ir O. Naumanai, 
D. Netzel, St. Orantas, J. S. 
Rastenis, St. Slabokas, J. 
Smith, A. Styra, A. Szalai, 
D. Szalai, S. Szalai, K. šir- 
vinskas, C. Vaičeliūnas, S. 
Zelinskas, K. žygas.

• Floridoje rasite jaukią 
lietuvišką nuotaiką Jazbu
čių vasarvietėj, 8910 Collins 
Avė., Miami Beach, Flori
da. Visi butukai turi oro 
šaldymą (air conditkmirig), 
pilnai įrengtas virtuves su 
šaldytuvais. Erdvi nuosava 
automobiliam statyti vieta. 
Puikus plažas čia pat tik 
perėjus skersai gatvę. Vei
kia ištisus metus.

Dėl rezervacijų skambin
kite (305) 865-9258 ar
865-2678.

• Atostogos Floridoje ge
riausiai praleisite V. ir A. 
Tomkų vasarvietėje Sap- 
phire Sea, 70o Ocean Dr., 
Juno Beach, North Palm 
Beach, Fla. 33408. Telef. 
(303) 844-3388.

Vasarvietė prie pat At
lanto vandenyno. Graži ap
linka. Malonus patarnavi
mas.

BRADLEY HAMMERMAN 
UPSETTER OPERATOR

Mušt be experienced. Apply Personnel Departmeht, 

Cleveland Hardware and Forging Co. 
3270 E. 79th St.
Cleveland, Ohio 44104

An Equal Opportunity Employer (37-3

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN 

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE 

SĖT UP MEN 
For Brown & Sharpe & National Acme 
Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints & Close Tolerance%

Ist & 2nd Shift
Good starting rate for qualified men.

216-481-4200
(35-38)



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Juozas Petrėnas, senas 
ir prityręs žurnalistas, bu
vęs laikraščių Lietuvoje ir 
išeivijoje redaktorius, pa
kviestas redaguoti Nepri
klausomą Lietuvą Montrea- 
lyje, kvietimą priėmė ir 
pradėjo darbą.

• Dr. V. čekas, Vilties 
draugijos valdybos vicepir
mininkas surado Dirvai tris 
naujus prenumeratorius.

Už talką nuoširdžiai dė
kojame.

• Dr. S. A. Bačkis, Lie
tuvos pasiuntinybės Wa- 
shingtone patarėjas, š. m. 
balandžio mėnesio paskuti
nę savaitę buvo nuvykęs 
Paryžiun aplankyti savo sū
nų ir jo šeimą.

Ta proga jis susitiko taip 
pat su kai kuriais prancū
zais Lietuvos draugais bei 
egzilais veikėjais, jo senai
siais draugais.

• Stasio Butkaus šaulių 
kuopa Detroite per savo iž
dininką P. Bliūdžiu atsiuntė 
Dirvai paremti 15 dolerių. 
Už auką nuoširdžiai dėko
jame.

• Kun. Titas Narbutas, 
Daytono lietuvių parapijos 
klebonas, jau kuris laikas 
sunkiai serga. Jam buvo pa
daryta operacija.

Taip pat serga ir kun. V. 
Katarskis.

Daytono lietuviai linki 
abiem savo kunigams grei
čiau pasveikti ir grįžti prie 
pastoralinio darbo.

• Ieškome 1940 metų Vil
niaus plano (ž. ”Mūsų Lie
tuva” 1-104) trumpam pa
skolinimui. Pranešti Dirvai.

• New Yorko Lietuvių 
Gydytojų Draugijos meti
nis susirinkimas įvyko ge
gužės 6 dieną, dr. P. ir E. 
Legeckių namuose, Jamai- 
ca, N. Y. Pranešimus pada
rė šie daktarai: Dr. V. Avi
žonis, pirmininkas, dr. 
Goeldnerienė, ir dr. A. Nar- 
vidas.

Draugijos valdyba per
rinkta ta pati: dr. V. Avi
žonis, pirm., dr. P. Legec- 
kis, sekretorius, dr. A. Nar- 
vidas, iždininkas, dr. M. Že
maitienė ir dr. Jankauskas. 
Pažymėtina, kad New Yor
ko draugijos šeimą papildė 
jauna daktarė Vyda Petzol- 
daitė, nesenai įsigijusi krau 
jo ligų specialybę.

• Dail. Adomo Galdiko 
monografija velionio žmo
nos ir jo kolegų dailininkų 
pastangomis jau suredaguo
ta, kūriniai atrinkti ir ati
duota leidyklai. Monografi
joje bus 40 spalvotų ir juo
dų nuotraukų. Leidžiama 
anglų kalba. Prie jos itin 
daug pasidarbavo dail. A. 
Kašubienė.

• Vaižganto vardo kultū
ros klubas New Yorke ge
gužės 6 dieną, Kultūros ži
dinio patalpose, 70 metų 
amžiaus sukakties proga 

buv. Lietuvos operos solis
tei Vincei Jonuškaitei-Les- 
kaitienei surengė pagerbi
mą. Pagrindinę kalbą per- 
pindamas jaunystės prisi
minimais apie Vincę pasakė 
rašytojas Stasys Santvaras.

Ta proga buvo suruošta 
jos gyvenimo ir karjeros 
kelią vaizduojančių foto 
nuotraukų paroda. Išstaty
ta 170 įvairių nuotraukų 
nuo pat vaikystės iki šių 
dienų. Vadovavo p. Jurkus,
J. Rūtenis ir parodos ren
gime daug pasidarbavo K. 
Čerkeliūnas.

Sukak tuvininkę žodžiu 
sveikino Generalinis konsu
las A. Simutis, LB New 
Yorko Apygardos pirm. A. 
Vąkselis, BALFo vardu 
dail. J. Bagdonas ir kiti. Po 
akademijos buvo vaišės da
lyvaujant netoli šimto žmo
nių.

JAV LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖS ŠEŠTOSIOS 
TARYBOS TREČIOSIOS 
SESIJOS 1972 BALAN
DŽIO 28-30 CHICAGOJE 
NUTARIMAI VISUOME

NINIAIS REIKALAIS 
Veiklos pranešimus visuo

meniniais reikalais JAV LB 
Tarybos sesijoje pateikė 
JAV LB Centro Valdybos 
Pirmininkas Vytautas Vo
lertas ir JAV LB Centro 
Valdybos Vicepirmininkas 
visuomeniniams reikalams 
Algimantas Gečys.

Pranešimus svarstė ir nu
tarimus pasiūlė JAV LB 
Tarybos Politinių-Informa- 
cinių Reikalų Komisija, ku
rią sudarė pirm. dr. P. Vi-, 
leišis, J. Ardys, V. Balčiū-
nas, dr. K. Bobelis, A. Ge
čys, dr. P. Kisielius, dr. E. 
Lenkauskas, A. Mažeika, B. 
Nainys, J. Skrinska, J. Stik- 
liorius.

Vėliau visa Taryba siūly
mus diskutavo, juos papildė 
ir balsavimo būdu priėmė. 
Balsus skaičiavo Balsų 
Skaičiavimo Komisija, ku
rioje buvo dr. K. Bobelis, 
A. Mažeika, J. Stikliorius.

JAV LB Taryba nutarė:
1. Sėkmingam Lietuvos iš 

rusiškojo ir komunistinio 
okupanto vadavimo darbui 
padėtų glaudus JAV Lietu
vių Bendruomenės ir Ame
rikos Lietuvių Tarybos ben
dradarbiavimas, todėl JAV 
LB Taryba nutarė, kad:

• JAV Lietuvių Bendruo
menė ir Amerikos Lietuvių

MUMS REIKIA DAR 385 

PRENUMERATORIUI 
G

DIRVA
6907 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio 44103

Ieškome 500 naujų prenumeratorių! šia 
proga naujiems skaitytojams Dirvos metinė 
prenumerata *pirmaisiais metais $10.00, stu
dentams, gyvenantiems prie universitetų _
$6.50.

Pavardė ir vardas ..................................................................

Adresas................................................................................ 'S J

.......................................s.............................».......................... t. i4’i

Pavardė ir vardas.............................................................

Adresas ............................................ j ;

Užsakytojo pavardė ir vardas.............................................H

Adresas................ ........................................ ..................... .

P. S. Asmuo, suradęs du naujus prenumeratorius ir at
siuntęs pinigus, gauna dovanų knygą.

Taryba sutaria esą lygūs 
partneriai, abu atlieką rei
kalingą ir naudingą Lietu
vos laisvinimo darbą.

• Todėl JAV LB ir ALT 
tariasi dėl politinės linijos 
ir darbų suderinimo.

• šiam tikslui JAV LB ir 
ALT sudaro bendrą koordi
nacinį komitetą po tris at
stovus iš kiekvienos insti
tucijos.

• Koordinacinio komiteto 
siūlymai aprobuojami ati
tinkamų vyriausiųjų JAV 
LB ir ALT organų, skelbia
mi visuomenei ir vykdomi 
laikantis tarpusavio susi
pratimo dvasios ir džentel
meniškumo principų.

• Vasario 16 aukos ski
riamos Lietuvos laisvinimo 
darbams ir jų rinkimas 
JAV LB rengiamuose minė

jimuose vykdomas pagal 
aukotojo a p s is p rendimą. 
JAV LB Taryba kviečia ir 
visus kitus mūsų veiksnius 
sudaryti sąlygas aukotojo- 
a p s i s p r endimo principą 
įvykdyti.

• Tam tikrais atvejais 
išeivijos svoriui sustiprinti 
abi institucijos sudaro ben
dras delegacijas, lankančias 
JAV valdžios įstaigas, pa
reigūnus, ir kitomis atitin
kamomis progomis.

• JAV LB Taryba kvie
čia lietuvių spaudą, radijo 
valandėles ir lietuvių visuo
menę padėti šiuos jos nu
tarimus populiarinti ir įgy
vendinti.

2. JAV LB Taryba:
• užgiria JAV LB Centro

Valdybos vykdomą Talkos 
Lietuvai sekcijų steigimą ir 
pageidauja, kad minėtų sek
cijų veiklai būtų pateikta 
programa, pabrėžiant infor
macinių žinių rinkimo svar
bą efektyviam Lietuvos by. 
los darbui;

• užgiria JAV LB Centro 
Valdybos išvystytą veiklą 
politinių ryšių srityje, ra
gindama taip pat plėsti šią 
veiklą ir periferijose;

• rekomenduoja skirti 
daugiau lėšų informacijai ir 
daugiau siekti politinių kon
taktų su svarbiais AmerL 
kos politinės opinijos for
muotojais.

3. JAV LB Taryba pave
da JAV LB vykdomiesiems 
organams aiškinti bendruo
menės narių šeimoms apie 
žalą siunčiant vaikus į Lie
tuvos okupanto rengiamas 
pionierių stovyklas.
■ 4. JAV LB Taryba užgi
ria ligšiolinę JAV LB Cent
ro Valdybos veiklą Lietuvos 
laisvinimo srityje ir reiš
kia jai padėką.

JAV LB Tarybos 
Prezidiumas 

Vytautas Kamantas, Vaclovas 
Kleiza, Edmundas Lenkauskas, 
Stepas Matas, Antanas Razma

DETROITO ETNINIU BENDRUOMENIŲ 
METINĖ KONFERENCIJA

Konferencija įvyks 
Wayne valstybiniame uni
versitete ir Tarptauti
niame institute gegužės 
18-20 d.d. Pirma diena 
skirta tyrimų pristaty
mui, kaip pavyzdžiui: dar
bas, bedarbė ir etnišku
mas; Detroito gyvenvie
čių pasiskirstymas; ka
talikybė, etniškumas ir 
United Automobile Wor- 
kers ir t.t. Vakare įvyks 
tarp įvairių posėdžių 
Wayne valstybinio uni
versiteto Balto - Slavų 
sambūrio susirinkimas 
ir meninė programa Uni
versity Center pastate 7 
vai. vak. Programoje ža
da dalyvauti lietuviai šo
kėjai. Detroito lietuviai 
maloniai kviečiami atsi
lankyti į susirinkimą.

Sekanti diena bus skir
ta pedagoginiams reika
lams. Programa suorga
nizuota Wayne valstybi
nio universiteto pedago
ginio skyriaus ir Detroi
to viešųjų mokyklų. Ypa
tingą dėmesį reikia at
kreipti į Heritage Cour
ses (Black - Polish - La- 
tino — studies) susirin
kimą, kuris įvyks 10:45 
vai. ryto ir pakartoja
mas 3:30 vai. vak. Uni
versity Center pastate 
Hilberry A. Jei atsiras 
sumaniai kalbančių lie
tuvių tuomet susidarys 
proga įnešti pasiūlymą 
dėl lietuvių kalbos įvedi 
mo į aukštesnias mokyk 
las ir universitetus. Be
je, didžiausią dėmesį vi
sos Amerikos atžvilgiu 
atkreips Health, Educa- 
tion and Welfare sekre
torius Elliot Richard
son pranešimas apie fe- 
deralinę politiką etninių 
studijų reikalu, kuris 
įvyks 12:30 vai. Šeštadie- 
nio tema yra bendruome
nių vystymas.

Lietuviams ypač įdo
mus ir svarbus bus Ro-
mo Sakadolskio praneši’ 
mas apie II Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresą, 
3:20 vai. po pietų Mc 
Gregor Memorial Confe- 
rence Center D salėje.

Nors Detroito lietuvių 
kolonija yra gan didelė, 
jos reikšmė miestui yra 
neproporcingai maža. Be
je, tam yra išorinių prie
žasčių, kaip kad Detroi
to katalikų hierarchijos 
nusistatymas prieš ma
žumas, anglosaksų įsi
galėjimas pramonėje ir
t.t. Tačiau nemažiau 
svarbios ir vidinės prie
žastys, kaip kad neturė
jimas pajėgios centrinės 
organizacijos, užsidary
mas tik savo smulkiuose 
reikaluose, nemokėji
mas panaudoti didžiosios 
spaudos ir televizijos 
savo reikalų pristatymui, 
(pavyzdžiui, telefono kny 
goj nėra nei vieno įrašo, 
prasidedančio su Lithua
nian)... Viena išdidžiau
sių Detroito lietuvių nuo
dėmių yra pavydas, kad 
tik žiūrėk jog kitas ko 
nors vertingo nepada
rytų. Būkime krikščioniš- 
kesni, nes ir krikščio
niškame, ir lietuviškame 
vynuogyne visiems už
teks darbo. Todėl gausiai 
dalyvaukime konferenci
joje, nes ji kaip tik ir yra 
saviems reikalams pri
statyti ir apginti. Tos kon
ferencijos rengėjų tarpe 
esame tik du lietuviai su 
Feliksu Motuzu, kuris į 
rėmėjus įrašė Lietuvių 
Tautinę Sandarą, o aš 
Detroito Lietuvių Organi 
zacijų Centrą, kuriame 

praeitais metais veikiau, 
ir II Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą. Vi
sas išlaidas padengiame 
iš savo kišenės arba sa
vo sumanumu. Bet paski 
rai niekas negalės atlikti 
kas reikia atlikti už vi
sus. Jog tokiems Herita- 
ge Courses jau šiandien

15 "Kartą Pavasari” abiturientų visuomenei pristatymo baliaus, 
baL 29 d. Detroito Lietuvių Namuose; Nuotraukoje pora abiturien
tų: Loreta Petersonaitė ir Jonas Naujokaitis, prie mikrofono J. 
Kriščiūnas. Detroito Amerikos Lietuvių Balso Radijo programos 
redaktorius ir pranešėjas, pravedęs abiturientų pristatymą Det-

"Kartą Pavasari" abiturientės šoka "Sadutę" G. Gobienės spe
cialiai paruoštos šiam įvykiui. J. Preibio nuotraukos

Agronominė paslaptis
Mėnulio dulkės, atvež

tos astronautų, agronomi
jos moksle sukėlė ypatin
gą dėmesį. Kaip žinoma, 
agronomijos mokslas nu 
rodė, jog mūsų žemelės 
augmenijai reikalinga 
šių pagrindinių maisto 
medžiagų — azoto, fos
foro ir kalio. Kitų medžia
gų pakako tik pėdsakų, t. 
y. nedidelių kiekių. Mūsų 
miestelėnų pievelėms 
daugiausia naudojamas 
azotas, santykiu su kito
mis medžiagomis — 20- 
10-6 arba — 10-6-4 (azo 
to, fosforo ir kalio).

Iš Houston'o praneša, 
jog tik truputį pridėjus 
mėnulio dulkių prie trą
šų — špinatai, ridikė
liai, salotos auga 30% ge
riau, negu normalioje mū 
sų žemėje. Dr. Charles
H. Walkinshaw, augalųpa- 
talogas sako, jog jeigu tu
rėtum neribotą kiekį tų 
mėnulinių dulkių, kas at
sitiktų su augimu. Esą už 
tenka pridėti tik vieną 
šimtąją uncijos dalelę au
galui. Labaratorijoje da 
ro bandymus su 1500 
įvairių augalų (35) ir nau
doja mėnulio dulkes, ku
rios žymiai pagreitina au
gimą, lyginant su augini
mu normaliose žemės są. 
lygose.

Kokios gi paslaptys 
slepiasi mėnulio dulkė
se? Esą mėnulio dulkėse 
nesą tų elementų, kurie 
čia žemėje naudojami au 
galų tręšimui. Mėnulio 
dulkėse nesą azoto, bet 
tik nedideli kiekiai fos
foro ir kalio, bet yra ne
dideliame kiekyje gele

mus ir ilgalaikį planą.
Beje, dalyvaują konfe

rencijoje gali gauti uni
versitetinių kreditų už- 
skaitymus. Dėl papildo
mų informacijų kreipki
tės į James M. Anderson 
arba Judit Leppalą 
Brown, Ethnic Confe-- 
rence Office, Room 656, 
University Center Buil- 
ding, Detroit, Mi. 48202 
(313) 577-4390.

Saulius Šimoliūnas

žies, mangano, magnezi- 
jos ir kobalto. Tų medžia
gų yra ir žemėje, bet tik 
nedideliame kiekyje ir jų 
nepakanka augalų mity
bai. Pagal botanikų pa
reiškimą, mėnulio dulkių 
priedas veikia kaip kata
lizatorius - skatintojas 
augalų augimą.

Pagal Walkinshaw, mė
nulio dulkių esami ele
mentai randami ir čia, 
žemėje, kaip pigūs prie
dai prie trąšų. Jei, esą, 
šie priedai būtų naudoja
mi kaip trąšos,tai dabar
tinių trąšų teiktų sunau
doti tik kokie 25%. Koks 
sutaupymas! Auginant au 
galus ir naudojant tuos 
elementus, padidėtų nau 
dingų mitybos medžiagų 
augalijoje.

Baigdamas pastebi, 
jog jo eksperimentai da
romi laboratorijos sąly
gose gali pasirodyti skir
tingai, jeigu augintume 
normaliose žemės sąly
gose.

Kaip pasirodys ateity
je, teks dar daugpadirbė- 
ti toje augalų mityboje 
normaliose sąlygose. Ta 
da tik paaiškės,kaip rei
kia augalus tręšti, (am)
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