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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ŪKINĖ BŪKLĖ
INFLIACIJA SUMAŽINO BEDARBĘ

Vytautas Meškauskas

Nors šiomis dienomis 
laikraščių pirmuosiuose 
puslapiuose dominuoja 
Watergate afera, verta 
neužmiršti ir kitų, žy
miai svarbesnių įvykių 
raidos. Kad politikai yra 
savanaudžiai, nėra jokia 
naujiena Amerikos visuo
menei, kuri iš seno buvo 
mokinama žiūrėti į poli
tikų pirštus. Gerai pasi
rausus vis ką nors gali 
iškasti. Dėl to ilgainiui 
respublikonų partijos li
kimą rinkimų apylinkių 
būstinėse nulems ne pa
ties Nixono vertinimas, 
bet jo administracijos pa
likta ūkiriė būklė, prie ku
rios čia sustosime.

Šioje srityje veikla yra 
labai gyva ir jos pasėkas 
yra labai sunku numatyti. 
Iš vienos pusės infliaci
jos sparta nepaprastai pa
didėjo. Už tat gali atro
dyti, jog administracija 
per anksti panaikino algų 
ir kainų varžtus. Iš kitos 
pusės turint galvoje, kad 
žemės ūkio produktų kai
nos nebuvo kontroliuoja
mos ir jos dėl susidariu
sios situacijos vis ame pa
saulyje turėjo pakilti, 
perėjimas į laisvesnę 
III-ją kontrolės fazę ne
buvo toks kvailas, kaip iš 
anksto atrodė.

Verkšlenant dėl Inflia
cijos spartos dažnai už
mirštamas vienas fak
tas, dėl kurio anksčiau 
taip buvo rūpinamasi, bū
tent palyginti aukštas be
darbių skaičius. Ypač li
beralūs ekonomistai ir 
politikai aiškino, kad da
bartinei visuomenei yra 
nepriimtinas aukštas ar 
net bet koks bedarbės ly
gis. Nepaprastai padidė
jęs pirkimas, iš dalies 
dėl infliacijos baimės,iš 
dalies dėl’mokesčiais iš
laikytų 22 bilijonų dole
rių staigaus atidavimo į 
pirkėjų rankas, ūkinio 
gyvenimo raidą nepapras
tai pagreitino. Tas pa
greitėjimas galų gale pa
veikė ir į bedarbių skai
čių, kuris sumažėjo nuo 
buvusių 6% iki 5%.

Čia reikia pastebėti, 

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Cicerotskyriaus naujoji valdyba su svečiais. Sėdi iš kairės: tur 
būt vyriausias skyriaus narys, uolus tautininkas iš Nepriklausomos Lietuvos laikų, Stasys Bikulčius, 
Albina Kašiubienė, ALTS-gos pirm. Teodoras Blinstrubas, skyriaus valdybos vicepirm. Zuzana Juške
vičienė. Stovi: skyriaus valdybos pirmininkas Pranas Kašiuba.sekr. Gvidas Valantinas, ižd. Jonas Cin
kus, ALTS-gos ižd. Stasys Virpša ir rev. kom. pirm. Bronius Vasys. V. A. Račkausko nuotrauka

kad naujų darbininkų prie 
auglis yra labai didelis, 
iš dalies dėl karinio sek
toriaus darboviečių su
mažėjimo. Viso perei
tais metais JAV buvo pa
samdyti 2,4milijonai nau
jų darbininkų. Tame skai
čiuje palyginti didesnis 
nuošimtis yra moterų ir 
jaunuolių negu suaugusių 
vyrų. Abejose pirmosio
se grupėse bedarbių vi
sados buvo daugiau negu 
vyrų. Tų tarpe bedarbio 
skaičius sumažėjo iki 
3,4% t.y. skaičiaus, kada 
įmonėm jau sunku suras
ti darbininkų. Atsiminti- 
na, kad darbininkams 
(blue collar worker) leng
viau rasti darbo, negu 
tarnautojams. Amerikos 
darbo armijoje "blue- 
collar" žmonės sudaro 
mažumą, tik 35% faktinai 
gamina, kiti pragyvena iš 
jų produktų išdalinimo.

Šių metų vasario mėn. 
fabrikai turėjo 172.000 ne
užimtų vietų. Jei ta ten
dencija dėl padidėjusios 
gamybos tęsis toliau, in
fliacija susilauks naujo 
paskato. Norėdamos gau
ti darbo jėgos, įmonės 
bus priverstos didinti at
lyginimo pasiūlymus.

Kad to išvengtų, admi
nistracija jau dabar turi 
pradėti daugiau spausti 
ūkinio gyvenimo stab
džius. Ilgiau delsus gali 
pasikartoti Nixono admi 
nistracijos pradžios pa
tyrimas — per daug stab
dant — susilaukiama 
stagnacijos, palyginant 
nedaug pažangos susilau
kiant kovoje su infliaci
ja. Stabdymo priemonės 
— federalinių išlaidų di
dinimas ir kredito s v mi
nimas. Kaip tos klasiš
kos priemonės padės šį 
kartą — parodys tik atei
tis.

Grįžtant prie proble
mos žmoniško aspekto, 
reikia pastebėti, kad, ži
noma, nemalonu asme
niškai būti tų 5% bedar
bių skaičiuje, tačiau vi
są būklę vertinant, tie 
nuošimčiai nustoja žmo 
niškų bruožų, jie tik liu
dija bendrą gerbūvį.

LB TARYBOS SESIJA NEW YORKE
Š.m. balandžio 29-29 

dienomis Howard John- 
son Motor Lodge viešbu
tyje New Yorke įvyko 
LB 6-sios Tarybos 5—ji 
sesija, kurioje dalyvavo 
30 tarybos narių ir 23 sve
čiai bei spaudos atstovai.

Sesiją atidarant LB kū
rėjas prel. Jonas Balko
nas sukalbėjo invokaciją. 
Įžanginį sveikinimo žodį 
tarė LB New Yorko apy
gardos pirm. A. Vakse- 
lis ir JAV LB Tarybos 
prezidiumo pirmininkas 
Vytautas Kamantas, dėko
damas visiems nariams 
už talką ir supažindinda
mas su svečiais.Sveikini
mo žodžiui pakvietė Lie
tuvos generalinį konsulą 
A. Simutį, kuris pažymė
jo, jog ir šiandien JAV 
spauda praneša, kad Lie
tuvos okupantas stiprina 
santykius su Vakarais ir 
stiprina okupuotų kraštų 
žmonėms represijas ry
tuose, siekdamas su
skaldyti ir mūsų išeivi
ją. Tikiu, kad mūsų visų 
pastangos ir vieningu
mas nugalės visas kliūtis 
baigė generalinis konsu
las.

Atsistojimu buvo pa
gerbtas neseniai miręs 
bendruomenininkas dr. 
Steponas Biežis.

Prezidiumą sudaro: V. 
Kamantas, pirmininkas, 
Vaclovas Kleiza, sek.,

EMILIJA ČEKIENĖ

veiklos 
teikimo 
to daug 
kultūri-

dr. E. Lenkauskas, dr. 
S. Matas ir dr. A. Raz
ma vicepirmininkai.

V. Kamantas prane
šė, kad ši taryba turėjo 
5 sesijas. Kiekviena iš 
jų, be nuolatinių reikalų 
s.varstymo, turėjo aiš
kiau išryškinti ir ap
žvelgti kurią nors veik
los sritį. Antroji sesija 
akcentavo LB pasireiški
mą politinės informaci
jos plėtime ir Lietuvos 
laisvinimo darbe. Trečio
ji sesija buvo skirta LB 

. naujųjų įstatų priėmi
mui, o ketvirtoje daugiau
sia dėmesio skirta litu
anistiniam švietimui ir 
ši penktoji yra 
atskaitomybės 
sesija, o šalia 
laiko skiriama 
nės veiklos apžvelgimui 
ir ateities gairių nusta
tymui.

Šios kadencijos metu, 
sakė V. Kamantas, buvo 
paruošta 20 bendralaiš- 
kių Tarybos nariams, LB 
apylinkėms ir spaudai. 
Prezidiumas yra išsiun
tęs apie 5000 laiškų. 
Sprendimai buvo daromi 
tarybos, kaip kolektyvo 
balsų dauguma, todėl už 
juos atsakinga visa JAV 
LB Taryba. Sklandes- 
niam tarybos darbų vyk
dymui visi nariai buvo 
įjungti į paskiras darbo 
komisi j as. Baigdamas
V. Kamantas pabrėžė, 
jog svarbiausia visų LB 
veiksmų ląstelė yra LB 
apylinkės, spauda ir ra
dijas, todėl jiems išreiš
kė padėką.

Vytautas Volertas, 
JAV LB Krašto Valdy
bos pirm, dėkojo visiems 
darbų talkininkams ir iš
skirtinai išreiškė padėką 
visai eilei ypatingai nu
sipelniusių talkininkų, 
taip pat didelę reikšmę 
suteikdamas spaudai, ku
ri, jo žodžiais tariant, 
sulaikė nuo klaidų, pa
barė už padarytas klai
das nors kartais ir be 
reikalo. Be to jis kalbė
jo:

"Posėdžių mums teko 
turėti 36, neįskaitant dau- 
gelio pasitarimų tik pa
vienius klausimus lie
čiančių narių mažesnėse 
grupelėse. O mūsų dar

bui ryškūs šie bruožai: 
netikėtai iškilusios pro
blemos; uždavinių gau
sa; sunkių sprendimų pa
reikalavimas; įvairi vi
suomenės reakcija — la
bai palankios ir labai at
šiaurios nuomonės. Kas 
pasiekta, pasiekta visos 
JAV LB, jos vienetų ir 
atskirų žmonių triūsu. 
Kiekvienas Atartais net 
prieš savo valią) esame 
visuomenės dalis. Kiek
vienas (net prieš mūsų no
rą) nešame pareigą. Kiek 
vienas, pagal sąžinės 
jautrumą, kenčiame dėl 
nesėkmių.

Sociologai tvirtina, ir 
mūsų patirtis rodo, kad 
išeivijose visada laikosi 
aukšta įtampa. Vienai 
pranykus, atsiranda kita 
ar kitos. Tas pats deda
si pas mus. Prieš dvi
dešimtmetį byrėjome dėl 
Diplomatijos šefo. Vė
liau niaukėmės dėl par
tinių nuotaikų. Dabar plė
šo LB ir ALT santykiai 
bei 'patriotų' ir 'bendra
darbiauto jų' sąvokos. 
Tas praeis, bet tada vi
suomenė dalinsis dėl ki
tų smulkmenų. Moralės 
ir pareigos pabrėžimas

Grandinėlės šokėjai, globojami losangeliečių, tarp dviejųkoncer- 
tų aplankė Žymesnes Kalifornijos vietas, neužmiršdami ir pasa
kiško Disneyland. J. Garlos nuotrauka

VIRŠUJE: JAV LB Tarybos 
suvažiavimo New Yorke balan
džio 28-29 d. nariai ir sve
čiai. Iš kairės pirmoje eilėje: 
dr. E. Lenkauskas, E. Vaišnie 
nė, Valaitis, dr. P. Vileišis, J. 
Kavaliūnas, V. Volertas LB Ta 
rybos prezidiumo pirm. V. Ka
ma nta s, E. Čekienė, preL J. 
Balkonas, dr. A, Razma ir dr. 
A. Nasvytis.

L. Tamošaičio nuotrauka

nepadės, nes visos pusės 
tiki savo pareigingumu 
ir morale. Visuomenę iš
laikys tik kurio nors vie
neto — net ir visuotinio 
pritarimo neturinčio — 
neginčijamai gyva veik
la. Šis vienetas turi būti 
LB. Gyvos veiklos LB, 
kasmet pasireiškianti 
visuomenę patraukian
čiais įvykiais, norom 
nenorom atkreipiančiais 
dėmesį, drąsių sprendi
mų LB, nustebinanti ne
pritariančius jų teisingu
mu. Tai - mano troški
mas, baigiant trejų metų 
darbą. Jei jis pildysis, 
Jūsų ir mūsų atiduota 
energija veltui nenueis."

Juozas Gaila padarė 
pranešimą jaunimo rei
kalais, daugiausia dėme
sio skirdamas praėjusio 
jaunimo kongreso orga
nizavimo klausimui. Jis

(Nukelta į 6 psl.)



DIRVA

NUO NORMANDIJOS IKI VOGEZU
Dr. J. Žmuidzinas J, Šoliūnas

DR. J. ZMUIDZINUI 75 METAI

Artėjančią birželio 10 
d. Lietuvos gen. konsu
lui Kanadoje, dr. Jonui 
Žmuidzinui, sukaks 75- 
ri metai amžiaus. Nežiū
rint to, jis tebėra toks 
judrus, toks darbštus ir 
energingas, tarytum būtų 
nė pusamžio metų nesu
laukęs.

Dr. J. Žmuidzinas, 
matyt, nėra iš tokių, apie 
kuriuos sakoma: "Dienos 
bėga, o jie stovi". Sukak
tuvininkas, matomai, ga
na gerai suprato F. Le- 
valdo išreikštų minčių 
reikšmę, jog: "Negalima 
ištisiems metams' sulai
kyti pavasario, bet sielo 
je jaunu pasilikti — gali
ma ligi gilios senatvės, 
jei tik išlaikoma gyva 
meilė žmonėms, nes tik 
ji įgalina akis ir sielą bū
ti atvira grožiui, gėriui 
ir tiesai".

Jonas Žmuidzinas gi
mė 1898 m. birželio 10 d. 
Keturvalkiuose, Vilka
viškio apskr. Jis yra di
plomatas — dabartinis 
Nepr. Lietuvos reikalų 
reprezentantas Kanadoj 
— Gen. Lietuvos konsu
las Toronte. Jis — plius 
prie to — dar rašytojas 
ir žurnalistas; rašytojiš- 
koj srity — prozaikas ir 
poetas.

Kauno Saulės gimnazi
ją jis baigė 1920 m. Stu
dijavo Prancūzijoj Mon- 
tepelier universitete 
1924-27 m. ir įsigijo tei
sių licenciatą. Vėliau 
(1928-29 m.) studijas gi
lino Paryžiaus universi
tete ir gavo du (viešosios 
teisės ir politinės ekono
mijos) doktorato diplo
mus.

Po to nuo 1930 m. dir
bo Lietuvos Užs. Reika
lų ministerijoj. 1932-37 
m. vicekonsulas, Lietu
vos pasiuntinybės Lon
done konsularinio sky
riaus vedėjas, 1937-40 
m. centre konsulas, Pa
siuntinybės I sekreto
rius. Tuo pat kartu (1937 
-39 m.) dr. J. Žmuidzi
nas buvo, dargi, radiofo
no spaudos apžvalgos re
daktoriumi ir skaitytoju.

1944 m. pasitraukė Vo-

buvo Associate 
korespondentas 

1928 m. išleido 
rinkinį "Ryto

kietijon (pirmininkavo 
Vangeno LTB valdybai). 
1947 m. išvyko Anglijon; 
1951 m. atvyko Kanadon. 
Čia (Montrealyje) keletą 
metų buvo KLB politinio 
k-to pirmininku, gi 1962 
m. vasario 10 d. paskir
tas Lietuvos konsulu Ka
nadai Toronte ir tų pat 
metų rugpiūčio 15 d. — 
paaukštintas Gen. Lietu
vos konsulu.

Nuo to laiko, su žmona 
dail. H. Žmuidziniene, gy
vena Toronte gyvai reikš- 
damasis lietuvių ir Lie
tuvos reikalų reprezen- 
tacinėj ir kūrybos srity
se.

Nuo 1920 m. Sukaktuvi
ninkas aktyviai reiškėsi 
ir tebesireiškia lietuviš
koj spaudoj. Yra rašęs 
Lietuvoje, Lietuvyje, Ry
te, Lietuvos Aide, Vaire, 
Gaisuose ir kitur. 1938- 
39 m. 
Press 
Kaune, 
novelių 
kraujas" ir 1931 m. —po
emą "Pajūrio himnas". 
Savo kūryba yra dalyva
vęs leistuose literatūri
niuose metraščiuose iš
eivijoje, be to, 1969 m. 
Nidos Kn. klubas Londo
ne išleido jo lyrinių pa
sakojimų knygą "Runcė 
ir Dandierinas".

Taip pat dr. J. Žmui
dzinas yra spausdinęs 
publicistinių ir grožinės 
kūrybos dalykų "Nepr. 
Lietuvoj", "Tėviškės Ži
buriuose", "Aiduose", 
"Lietuvių Dienose" ir ki
tur.

Dar grįžtant minutėlei 
prie dr. J. Žmuidzino gro
žinės kūrybos ir prisi
menant jo vėliaus įjį lyri
nių pasakojimų leidinį 
"Runcė ir Dandierinas" 
pasakytina, jog toji kny
ga — turi savyje visus 
lyrinius privalumus, kur 
reiškiama kūrėjo (šiuo at 
veju supoetinta) nuotai
ka, jo jausmai, pergyve
nimai etc.

Ši J. Žmuidzino knyga 
talpina savyje keturius 
nevienodo sukirpimo da
lykus, vienus ilgesnius, 
kitus — trumpesnius, 
kaip: Ateinant, Rausvė, 
Mokytojas Visbaras ir 
Runcė su Dandierinu. Pa
gal pastarąjį pasakojimą 
— ir pati knyga pavadin
ta.

Norėdamas šias trum
pas pastabas pailius
truoti J. Žmuidzino ra
šymo stiliumi, cituoju jo 
kūrinio apie Rausvę (tai 
jo tėviškės 
džią:

"T 
skaistesnė, 
nedainuota, šitaip nelauk
tai pažeminta Rausvė, 
verkšlendama pro sūdu
vių sodus, žydriom ir gel-

upelis) pra-

Už savo sesę Šešupę 
bet niekieno

Trys sporto veteranai: Vytautas Grybauskas, išvykos menedže
ris, Mykolas Ruzgys, buv. Lietuvos krepšinio rinktinės dalyvis ir 
Jonas Baris, Sporto Sąjungos pirmininkas ir išvykos Europon va
dovas. Z. Degučio nuotrauka

Va, aną dieną netyčia 
užkliuvau pas chicagie- 
čius Grybauskus. Vytas, 
žinomas mūsų sportinė 
nenuorama, man ir sako 
— girdi ar nenorėtum su 
manim pavažinėti po Eu
ropą?...

Kadangi esmi didelė 
nenuorama, pasiūlymą 
priėmiau.

Pasirodė, kad Grybaus
kų Vytas šįkart man no
rėjo papasakoti apie mū
sų būsimą sportinę išvy
ką Europon. Jis mane 
pradėjo įsivaizduojamai 
vežioti. Pradėjome nuo 
Normandijos ir baigėme 
Vogėzų kalnais.

Tos kelionės smulk
menos atrodo maždaug 
taip: vos išsikrausčius 
iš lėktuvo vokiškame 
Frankfurte mus pagriebs 
savo globon Vytauto ge
ras draugas ir mūsų iš
vykos globėjas Europo
je prancūzas Rene Kapp 
(šis "Kapas" gana įdomi 
asmenybė, bet apie jį — 
vėliau, atskirai).

Iš Frankfurto šveisi- 
me per Vokietiją į šiau
rę ir Belgijos Lieže 
mūsų krepšinio rinktinė 
gaus pirmą rungtyninį 
krikštą; kovosime prieš 
antrą geriausią belgų ko
mandą. Iš ten kuriame 
Prancūzijos link, užkliu- 

tonom gėlėm nubarsty
tais slėniais, sau vingių 
vingiais tekėjo. Taip ji 
bėgo ir bėgo raitytom 
alksnių alėjom ir mėly
nam karklų pavėsy vil- 
gindama lingavo įkrantėj 
sirpstančias gervuogių 
kekes, tarytum juodus 
žvaigždynus", (psl. 15).

Matome, kokie tai il
gi periodiniai sakiniai, 
bet, kartu, kokie jie stip
rūs savo kūrybine dva
sia ir nuotaikomis, tik 
skaityk ir gerėkis!

Gyvuok, mielas Sukak
tuvininke, dar ilgus me
tus ir dirbk, kaip dirbęs 
abejais frontais — stovė
damas Tėvynės reikalų 
s argyboje ir kurdamas 
grožinės literatūros sri
tyje. 

darni antrame Belgijos 
mieste Ostende vienoms 
rungtynėms.

Po to — Normandija. 
Čia Berck mieste užšok
sime, ir viliamės gero
kai apkulsime, Prancūzi
jos krepšinio meisterį. 
Toliau — normandiška- 
sis Caen miestas ir rung
tynės prieš šeštą ge
riausią prancūzų krepši
nio komandą.

Pabaigai apstumdysi- 
me Denain miesto viene
tą, kuris yra šiuo metu 
trečias geriausias visoj 
Prancūzijoj.

O iš ten? Žinoma — 
Paryžiun!

Sostinėje viešėsime 
dvi dieni. Čia be turisti
nių malonumų turėsime 
ir nemalonumų, nes teks 
griebti už barzdos pačiai 
Prancūzijos krepšinio 
rinktinei. Ir net du kar
tus.

Atsisveikinus su sim
patiškuoju Paryžium dul
kinam toliau. Užkliūvam 
Tourse kur nugalime (?) 
devintą savo stiprumu 
prancūzų komandą.

Sužavėti Prancūzijos 
grožiu "plaukiam" pagal 
nuostabiąją Loire upę, ap
lankydami seniai sumi
gusių Prancūzijos kara
lių pilis.

O pasiekę Lyon mies
tą nukauname pernai me - 
tų prancūzų krepšinio 
meisterį ir aplankome 
garsųjį, dipukiškų dienų, 
lietuvį kreDšininką Var- 
kalą, kurio pėdomis seka 
jo sūnus.

Prisibrukę prie Vidur
žemio jūros sustojame 
Antibes mieste ir "nu- 
skriaudžiame" vietos 
krepšininkus. Užtokįge- 
rą darbą gauname teisę 
aplankyti mums giminin
gą Monaco (Ei, Philadel
phia, atsimenate dar sa
vo gražuolę princesę 
Kelly?).

Monaco mieste — rung - 
tynės prieš II-sios krep
šinio divizijos miesterį.

Po to? Nagi, saulėto
ji, žavi Italija. Milane su 
remiam ragus su Italijos 
rinktine ir išnešę gyvą

1973 m. gegužės 4 d.

S-PORTININKŲ IŠVYKOS EUROPON 
KOMITETO PAREIŠKIMAS

Laikas dirba Lietuvos nenaudai. Kiekvieną die
ną mūsų tautos vardas vis daugiau stumiamas už
marštin. Net ir laisvajam pasauliui pradeda mažiau 
rūpėti Lietuvos likimas

Užtat visų lietuvių, gyvenančių laisvame pašau 
lyje, yra šventa pareiga visur ir visados kelti Lie
tuvos vardą, budinti pasaulio sąžinę ir nuolatos vi
siems priminti, kad Lietuva tebėra gyva ir kovojan
ti.

Šiaurės Amerikos lietuvių sportinė šeima, no
rėdama prisidėti prie Lietuvos garsinimo pasauly
je, šią vasarą, rugpiūčio mėn. 24 —rugsėjo 17 die
nomis, ruošia sportinę išvyką Europon. Vyrų krep
šinio ir moterų tinklinio rinktinės aplankys Olandi
ją, Belgiją, Vak. Vokietiją, Italiją, Šveicariją, Pran
cūziją ir Angliją.

Tai didelis ir nepaprastas uždavinys. Šiam įsi
pareigojimui įvykdyti yra būtina lietuviams savo 
aukomis sukelti bent 18,000 dolerių.

Mieli tautiečiai, mes viso Išvykos Europon 
Komiteto ir sportinės šeimos vardu prašome vi
sus talkon. Padėkite savo auka ir darbu sportuo
jančiam jaunimui išpildyti tą nepaprastą įsiparei
gojimą.

Mes esame tikri, kad visi sportininkai ir kiek
vienas lietuvis, kuriam yra brangus pavergtosios 
Lietuvos likimas, bus nepaprastai dėkingi.

Aukas galima siųsti: Išvykos Europon Komite
tas, 4529 W. 64th PI., Chicago, III. 60629.

Sporto Išvykos Europon Komiteto pirmininkas 
Antanas Rudis, sekretorius Vytautas Kasniūnas.

kailį aplankome Veneciją 
ir Turiną.

Toliau leidžiamės Švei
carijon. Ir nors čia 
mums niekas neatidaro 
savo slaptų banko seifų 
gauname progą pamaty
ti Lugano, Genevos, Lau- 
sanne ir Berną. Tada Fri- 
bourge nukertame Švei
carijos meisterį ir dai
nuodami išvažiuojame 
baliun. Baliun?

Taip. Dviguban baliun. 
Pirmiausiai mūsų rink
tinė dalyvauja Mulhouso 
tarptautiniame krepšinio 
turinyre (be mūsų dar Če
koslovakijos ir Elzaso 
rinktinės bei Prancūzi
jos meisteris Berck). Vė
liau, po parodomųjų rung 
tynių Witelsheime, atsi
duriame svetingųjų šei
mininkų glėbyje (Vel
nias, kad taip netyčia 
laimei pasitaikius, atsi 
durtum prancūzikės glė
byje — būtų dar malo
niau). Pabaliavoję iršim 
tus kartų prisiekę vėl 
Prancūzijon sugrįžti, lei 
džiamės namolei. Per El
zaso ir Vogėzų kalnus, 

■s

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6815 SO; WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601
A

per Heidelbergą ir Stutt- 
^artą atsirandame Frank 
furte. Čia mūsų laukia 
sparnuotasis paukštis, 
kuris mus žada grąžinti 
"namo"...

Tai, va, kaip atrodo nu
matytoji kelionė. Ir kas- 
gi nenorėtų joje dalyvau
ti? Išvykoje būtinai nori 
būti mūsų sportininkai. 
Bet. Taip tas nelemtas 
"bet". Bet išvykai reali
zuoti reikia doleriukų. 
Be jų — mes tupėsime na
mie ir apie Normandiją 
ir Vogėzų kalnus tegalė
sime tik svajoti.

Mieli sporto bičiuliai, 
apeliuoju į jūsų sportiš
kus jausmus. Padėkite 
savo auka įgyvendinti 
sportinę išvyką Euro
pon.

Aukas galite siųsti: Iš
vykos Europon Komite
tas, 4529 W. 64 PI., Chi
cago, III. 60629.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

■v"

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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MASKVA NUSTATĖ
DUOKLĘ

žemės ūkyje, kolūkiečių. 
Rezoliucijas ir kreipi
nius lipdė sovietinio apa
rato grietinėlė, kuri lau
ke neprakaituojanti, ir 
traktorių nevairuojan
ti ...

Šiame "pasitarime", 
bene pirmą kartą kalbė
tojai’prasitarę apie kon
krečius skaičius, apie 
tas duokles ir tuos lažus, 
kurių sovietinė valstybė 
reikalauja iš ok. Lietu
vos teritorijos. Pirmiau 
visa taip buvo nusakoma 
suktais nuošimčiais. Da
bar nusakyta skaičiais.

Ok. Lietuvos žemdir
biai turi duoti valstybei 
240.000 tonų grūdų, 200. 
000 tonų bulvių, 72.000 
tonų daržovių, 12.000 to
nų linų pluošto, 650.000 
tonų cukrinių runkelių, 
1.550.000 tonųpieno, 500. 
000 tonų mėsos ir 290 mi
lijonų kiaušinių.

Iš visų kategorijų ūkių 
šios milžiniškos žmonių 
prakaito atsargos turi bū
ti pristatytos į valstybės 
supirkimo punktus. Vals
tybė "perka" pagal nu
statytas, numestinas kai
nas. Tikra žodžio pras
me, aukščiau nurodyti 
kiekiai yra duoklės, 
Maskvos uždėtos ok. Lie
tuvos teritorijai. Dėl tų 
duoklių atidavimo, jųne- 
sumažėjimo, pakenčia
mos kokybės ir tinkamo 
pristatymo visa ok. Lie
tuva, spauda, agitatoriai,

Balandžio 6 d. Vilniuje 
naujuose Sporto rūmuo
se, įvyko sovietinei pro
pagandinei kamarilei bū
dingas renginys.Tai buvo 
"respublikinis žemės 
ūkio darbuotojųpasitari- 
mas". Iš įvairių ok. Lie
tuvos vietovių suvažiavo 
apie 4200 žmonių. Pagal 
iš anksto nustatytą pro
gramą, suvažiavusieji tu
rėjo pakalbėti apie "že
mės ūkio laimėjimus" 
ir "išnešti" kreipimąsi 
į kolūkiečius, tarybinių 
ūkių darbininkus, mecha
nizatorius, meliorato
rius, žemės ūkio specia
listus, mokslininkus, vi
sus žemės ūkio darbuo
tojus.

Kaip visad tokiame pro
pagandiniame renginyje 
nutinka, pirmuoju ir vie
ninteliu smuiku grojo 
kompartija. Suvažiavimo 
dalyviai gerai atliko ...to 
gausingo dalyviais ren
ginio spektaklio statistų 
roles.

Kas buvo tie statistai? 
Tai įvairūs "darbo did
vyriai", kolūkių ir sov- 
chozų pirmininkai, vy
riausieji žemės ūkio spe
cialistai, kontrolieriai ir 
visokeriopų valdybų vir
šininkai, statybos orga
nizacijų vadovai, žemės 
ūkio institutų persona
las... Greta tų, su že
mės ūkiu tiesiogiai su
rištų pareigūnų, gausiai 
dalyvavo kompartijos 
rajonų ir miestų komite- propagandistai, netgi me
tų pirmininkai, laikraš
čių redaktoriai, komjau
nimo rajonų pirmieji sek 
retoriai, miestų liaudies 
kontrolės inspektoriai, 
ir, savaime aišku, vals
tybę prižiūrinti ir rikiuo
janti viršūnė: įvairūs 
ministrai ir Aukščiausio
sios tarybos nahiai.

Visą tą propagandinį 
spektaklį prižiūrėjo iš 
Maskvos atskridęs TSKP 
(Visasąjunginės kompar
tijos) centro komiteto že
mės ūkio skyriaus sekre 
torius V. Kolobajevas.

Lietuvos ministrų ta
rybos pirmininkas J. Ma- 
niušis, savo įžanginiame 
žodyje paskelbė "visa ta 
rybų šalis šiandien gyve
na dideliais penkmečio 
užmojais, neregėtu dar
bo entuziazmu. Ji pakilo 
į tokias aukštumas, iš ku
rių ypač ryškiai matoma 
mūsų iškovojimų didybė 
ir įspūdinga perspekty
va...

Šio spektaklio tikslas 
buvo priversti kolchozi
nę liaudį dar labiau pra
kaituoti kolchoziniuose 
laukuose, kad "įspūdin
gos perspektyvos" išsi
laikytų ir šaliai nepradė 
tų grėsti badmir i avimas.

Pažymėtina, kad "pasi
tarime" visiškai nebuvo 
tų, kas betarpiai dirba

Kiekvienas sovietinis 
leidinys lietuvių kalba, 
pirmame savo puslapyje 
balandžio 13 d. įdėjo stam
bių raidžių antgalvio ži
nią: Paminėtos V. Put- 
nos gimimo 80-osios me
tinės.

Ypatingai ši žinutė su
skamba cinizmo ir sar
kazmo gilybe "Komjauni- tybės idėja, jis pasuko į 
mo Tiesoje" (Nr. 73), nes 
pirmasis to leidinio pus
lapis skirtas "Tarybinės 
Armijos" garbei. Oia ru
sai politrukai moko lietu
viškus komjaunuolius my 
lėti "daugnacionalinę tė
vynę", "šlovingąją parti
ją" ir t.t.

Bet gi, štai, tame pat 
puslapy, Vytautas Putna, 
lietuvis, skyręs savo gy
venimą "šlovingosios ta
rybinės armijos" gre
toms — kodėl gi jis,nesi
džiaugia, kartu su kitais, 
"daugnacionalinės tėvy
nės" pergalėmis?

1937 metais birželio 11 
dieną kurčiame, belangia- 
me NKVD rūmų egzekuci
jos rūsyje "šlovingosios 
tarybinės armijos" divi
zijos generolas Vytautas 
Putna gavo į pakaušį na
gano kulką! Gal būt jis 
ir kulkos malone nepasi
naudojo, o buvo bruta
liausiai užkankintas, 
kaip buvo nukankinti Rai 
nių miške kankiniai?

Molėtų valsčiaus jau
nuolis, Vytautas Putna, 
buvo įtrauktas į Rygos 
socialistų tarpą. Iš čia, 
Rusijos revoliucijos są
myšyje jis pateko į Rau
donąją gvardiją, dalyva
vo pilietiniame‘kare bol
ševikų pusėje, kilo karje
roje, buvo apdovanotas 
aukštais maskviniais or
dinais, tapo karo techni
ko žinovu, buvo karo at- 
tache Japonijoje, Vokie
tijoje ir Anglijoje. V. Put
na suartėjo su maršalu 
Tuchačevskiu, buvo ap
kaltintas sąmokslu prieš 
Staliną. Keturiasdešim
ties ketverių metų gene
rolas Vytautas Putna bai
gė savo meteorišką ka
ro karjerą NKVD egze
kucijos rūsyje.

Prieš 1914 metus Put- 
na dar jautė lietuvišku
mą. Jis dalyvavo Rygos 
lietuvių veikloje. Viena
me savo paveikslų (jis 
gerai piešė), pavaizdavo 
Lietuvos Vytį prie lietu
viškos pilies griuvėsių.

Tačiau, matyti nepasi
tikėdamas Lietuvos vals

Maskvą. Jis negrįžo lais - 
von Lietuvon dalyvauti sa
vo valstybės atstatymo 
darbe. Putna talkino stip
rinti Rusiją. Jis suklydo. 
Po aukštųjų jam duotų or
dinų, jis gavo, kaip sako
ma, kulką į pakaušį. Re
voliucija prarijo savo 
vaiką.

Balandžio 12 d. Vil
niaus TSR Revoliucijos

MAINTENANCE 
MECHANIC 

Minimum 5 yr. experience 
This is a career opportunity 

FULL RANGE OF BENEFITS. 

STARTING RATE 
4.16% pr. hour 

Mr. Schiffman 212-344-7662 
MONTROSE 

CHEMICAL DIVISION 
100 LISTER Avė., Newark, N. J. 

E.O.E.
(34-35)

muziejuje iškilmingai pa
minėjo V. Putnos 80- 
tas metines. V. Putnos 
vardu pavadino vieną 
miesto gatvę. Minėjimo 
prezidiume buvo senutė 
Natalija Putnienė, nužu
dytojo žmona, jo sūnus Al 
girdas. Apie V. Putnos- 
gyvenimą ir karinę veik 
lą trafaretiškai pakalbė
jo muziejaus direktorius 
E. Švarcas. Dar pasirodė 
su savo prisiminimais se
nas Tarybinės armijos 
politrukas generolas ma
joras J. Mcijauskas.

Minėjimas buvo supla
nuotas ir pravestas toje 
fariziejiškoje nuotaiko
je, kuri įprasta sovie
tuose minint "reabilituo
tus" asmenis. Panašus 
minėjimas buvo paskir
tas ir Z. Angariečio pa
minklą atidengiant. Ne
buvo dar iki šiol minė
jimo V. Kapsuko - Mic
kevičiaus žmonai, kuri 
irgi buvo nušauta enka
vedisto naganu.

Tokio pobūdžio "rea
bilitaciniai" minėjimai, 
praeina melo, fariziejiš-

kūmo ir apgaulės ženk-, 
le. Nei vienu žodžiu ne
užsimenama apie mini
mojo mirties priežas
tį. Visi, lyg susitarę, 
bijo paliesti mirties te
mą. Niekas nedrįsta pa
smerkti "asmens kulto" 
žiaurybių, teroro kvaitu
lį, tūkstančių ir milijo
nų kruvinas mirtis...

Jeigu šito istorinio žu
dynių fakto negalima pri
siminti, tai reiškia, kad 
"asmens kulto" teroro 
metodai vis dar "respek 
tuotini", vis dar išlaiky
ti be jų smerkimo, be at
sargiausio jiems prie
kaišto.

Vakarų Vokietijos pa
vyzdžiai rodo, kad hitle- 
rizmo era demaskuota, 
pasmerkta ir to nebijo
ma pasakyti. O ok. Lietu
voje, minėdami per 
'asmens kulto" nužudy

tąjį, netgi "reabilituo
tąjį", kas reiškia, kad jis 
buvo be kaltės nužudytas 
— bijoma, kaip tai buvo 
Stalino laikais, puse lū
pų prasitarti apie V. Put 
nos mirties priežastį! 
Tai reiškia, kad teroro 
šešėlių dar pilnas sovie- 
cinis gyvenimas.

WANTED AT ONCE 
DIEMAKERS 

Mušt be experience on 
progressive dies. 

Good benefits, overtime. 
DETROIT, MICH. 

313-962-1055
(34-38)

WANTED 
JORNEYMEN 

OR

IST CLASS SKILLED 
CAVITY MAKERS 

TRIM DIE 
JIG & FIXTURE 

BUILDERS 
DIE REPAIR MEN

Mušt have job shop expcrience 6c be 
able to sėt up work from blue prints 
and close tolerance.

APPLY IN PERSON 

AD-CO DIE CAST 
CORPORATION 

RAMBO RD.
BR1DGMAN. MICH.

(34-36)

MACHINE OPERATORS 
TURRET LATHE 

TOLL RM. ENGINE LATHE 
BRIDGEPORT MILL 

O.D. AND I.D. GRINDERS 
TOOL AND CUTTER 

GRINDERS
I yrs. exp. minimum required._ Now

Gaiviai švystelia mums literatūrinė naujovė — sumegztas ry
šys su beveik lig šiol negirdėta kalba: londoniškės Nidos išspaus
dinta nederlandų poezijos rinktinė, kurią paruošė Žentą Tenisonai- 
tė, o supažindinimo įžangą parašė dr. JosesdeCeular.Ta pati mū
sų poetę Žentą T. neperseniai, išvertusi gausoką kiekį mūsiškės po
ezijos į aną mums nepažįastamą kalbą,išleisdinokaip liet, poezi
jos antologiją nederlandų kalba, vartojama Olandijoje ir Belgijos 
dalyje. Šie leidiniai yra gražus žingsnis į mūsų literatūros plates
nius ryšius su įvairiakalbiu kultūros pasauliu. Ir ypač pasigėrėti
na, kai tokius darbus pajėgia atlikti vienišas asmuo, gyvenąs toli 
nuo gausesnių lietuviškų centrų, toli nuo pinigingų fondų globos. O 
mūsų visų sąžinei paskata: juk kiekvienas galėtume ryžtis vis ką 
nors ypatingesnio padaryti, savą kultūrą puoselėdami, jei neapsi- 
leistume, jei nepaskęstume medžiaginių daiktų patogumuose ir jei 
valingai įtemptume savo dvasinį pajėgumą.

nininkai pluš, dirbs, rėks 
prakaituos, bars ir ra
gins, grasins ir teiks at- 
žymėjimų blėkutes.

Visas šitokio babilono 
siekis bus vienas ir vie
nintelis — atiduoti vals
tybei (t.y. Maskvai) jos 
nustatytą duoklę.

Iš tos bendros sche
mos seka duoklių pasida
linimo detalės: nuo akro, 
nuo traktoriaus, nuo kar
vės, nuo vištos, nuo kolū 
kiečio, nuo pačių darbin-

giausių iki vos pasenkan
čių kolūkinių pensininkų.

Maskvos satrapui V. 
Kolobajevui klausantis, 
vienas po kito, suvažiavi 
mo dalyviai grūdosi į tri 
būną ir džiaugėsi, kad... 
Maskva pasitikėjusi, kad 
Maskva uždėjusi šaliai tų 
duoklių naštą! Bolševiki
nė Elta išplatino ragini
mus, kad "pasitarime" 
nedalyvavę kolūkiečiai ži
notų, ko Maskva iš jų no
ri.

2 yrs. exp. minimum required. Now 
hiring, Ist, 2nd or 3rd shift. Excel- 
lent company paid benefits. Pay 
commensurate with exp.

Also
HIR1NG RET1RED or PART TIME 

HELP.
AGE NO BARR1ER

REXN0RD
AEROSPACE VALVE DIV.

313 G1LLETT ST.. PA1NSV1LLE. O. 
CLEVELAND 216-946-9147 

PAINESVILLE 216-352-3319 
An Equal Opportunity Employer 

(34-401

company

SUPERVISOR
FOR MANUFACTURING

PLANT
NIGHT SHIFT

4:30 P.M. to 2 A. M.
STEADY WORK.

WEST SIDE LOCATION
Call 216-267-6200 J. Kylm 

(29-351

• O dabar štai išėjo ir Zentos Tenisonaitės poezijos pluoštas 
pavadinimu: Pavasaris ir aš. Knygelė nedidutė ir kukli, bet eilė
raštukai grakščios formos ir jaunuoliškai patrauklūs, lengvos rit
mikos, sklandžios išraiškos. Skaitytoją maloniai pradžiugina lietu
viško žodžio sraunus muzikalumas, mąsliai jautrus turinys. Jei 
autorė ir toliau su tokiu pat kflrybiniuatsidėjimušioj srity ugdysis 
be abejo, pasieks ir dar didesnių aukštumų poezijos kelyje. Tik rei 
kia, kad sava visuomenėdomėtųsi jos literatūriniais darbais ir nuo
širdžiai remtų kultūringas pastangas. Atokiai nuo tirštesnių lietuvių 
susibūrimų kurianti poetė tikrai parodo talento ištvermę ir, žino
ma, ilgisi mūsų bičiulystės. Tad branginkime kiekvieną raštingą 
plunksną, nes mūsų knygų ir aplamai spaudos vagose neperdažnai 
panašių žiburėlių sušvinta.

• Praeitų metų Lituanus nr. 4 pirmame ilgokame straipsny 
(apie Stresemanną ir Lietuvą — Juliaus P. Slavėno) kažkodėl mū
sų ilgaamžę ir didžiagarbę sostinę vadina ne tikruoju vardu, kuri 
dar toleruoja ir didieji tautovardžių naikintojai Maskvos komunis. 
tai, bet rašo — vis pakartotinai daug, daug kartų! -- Vilna... Ilgos 
istorijos bėgyje šis senas ir europiškai garsus miestas buvo įvai
riai vadinamas, svetimųjų kronikose vis savaip atžymimas. Gal 
apie pora tuzinų jo vardo versijų yra užregistruota istoriniuose 
šaltiniuose. Tačiau kai dabar jau ilgokas laikas nusistovėjo tikra
sis lietuviškas pavadinimas, kurio oficialiai laikosi ir dabartiniai 
okupantai, kodėl laisvo pasaulio lietuvių leidžiamas žurnalas turė
tų mūsų sostinės vardą svetimiems atkišti sužalotą ir į tarptauti
nę vartoseną dar vėl nešti to vardo painiavą?

VASARVIETĖ ”DAINA“
CAPE CODE, ”0LD SILVER BEACH” 

W. FALMOUTH (MASS.) prie šiltos Gulfo 
srovės, švaraus pajūrio, išnuomojami patogūs 
ir gražiai įrengti kambariai. Poilsiui rami ir 
geriausia vieta. Maistas šviežias ir gerai pa
gamintas, nuoširdi bei šeimyniška aplinka. 
Taip pat gaminamas dietinis maistas ir svečiai 
gali patys maistą gamintis. Kas mėgsta žūk
lauti — nauja motorinė valtis. Kaina prieina-* 
ma.

Svečiai norintieji ramiai ir maloniai pra
leisti atostogas prašomi skubiai rašyti:

” D A I N A ”
Sav. A. DAUKANTIENĖ-MORIARTY
124 BELLEVUE RD.
SQUANTUM, MASS. 02171

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

MACHINISTS
W&S 2 AC

TURRET LATHE 
ENGINE LATHE

Mušt be capable of own setup. Ex- 
perienced in short runs to close 
tolerances. Pleasant South Euclid lo- 
cation. Excellent fringe benefits.

DELAVAL
SPECIAL PRODUCTS 

DIVISION 
4223 Monticello

Near Green Rd.

Cleveland, Ohio
An Equal Opportunity Employer 

(26-35)

OPENINCS FOR 
GRINDER HANDS 

I.D.-O.D. SURFACE 
GRINDERS 

TURRET LATHE 
E.D.M. OPERATOR

Applv
RETOLL MACHINE CO. 

13640 ELM1RA 
(Schaeffer Plymouth Area) 

Detroit. Mich.
(34-391

• Nekartą minėta, kad mūsų valgių reprezentacija svetimųjų 
tarpe dažnai mus nemaloniai sugėdina. Bet lig šiol į šią sritį nie
kas neatkreipia žinoviškos akies. Ir klaidos eina tolyn patapdamos 
beveik tradicija. Šit dabar, pavyzdžiui, velykiniai pasirodymai To
ronte. Kasmet lyg naujai įvedama tradicija. Atvelykyje paruošia
mas karnavalas pavadintas "Velykų Bobutė". Viena, anksčiautokio 
pavadinimo pramogų pas mus nebūta, antra -- ypač ausį rėžia tas 
aistriai atgarsus slaviškas "Bobos" žodis, jį šitaip pagerbiant lie
tuviškų margučių pramogos proga. Jei jau būtinai reikia dar sveti
mybių (lyg mūsiški žodžiai yra perprasti?), bent imkime iš vieti
nės kalbos, kurios aplinkoje gyvename, tada jaunimui ir vaikams 
bus suprantama. Tik jau nesmaguriaukime tolybėje likusių mūsų 
tautos pavergėjų slavų priedais. O iš tikrųjų gi turime gana ir sa
vų įvardi;, tik jų neniekinkime.

Dar gražesnė žinia spaudoj apie parodą "Velykos pasaulyje", 
suruoštą Toronto savivaldybės patalpose. Stalus su valgiais ir 
margučiais išstatė įvairios europinių ateivių tautos. Lietuviai pa
čiame viduryje iškilmingai įsodino raguotį, padėjo ežį, beržo ša
ką, grybų kelmą, viso ūgio paršiuką. Tačiau kilniausiai buvo papuoš 
tas kumpis: mūsų tautinėm spalvom.,.Ir niekas neišmanė, šei
mininkėm nepasakė, kad tokiu būdu save ne pagerbiame, tik nuver
tiname. Jei tokia "pagarba" savo tautos ir valstybės spalvom būtų 
privataus asmens paruošoj, gal nereikėtų daug paisyti.bet kur sta
las kitų tautų tarpe reprezentuoja mūsų lietuvišką kultūrą, šitoks 
tautinių ženklų dėjimas ant kiaulienos kepsnio (nors vien dėl ne
išmanymo) — blogai atestuoja visą Toronto lietuviją ir mus visus 
pažeidžia. Tautiniais ženklais pritiko pažymėti visą stalą, bet ne 
kokį keptą grybą arba penetą paršiuką. Susidaro vaizdas, kad mes 
sugebame savai kultūrai sukurti institucijų gausą, į viršūnes iške
liame žymių pareigūnų kepures, mokame kilniai pakalbėti ir parašy
ti, net pasiginčyti, bet praktiškoj buity konkretūs darbai tebevyksta 
toms kilnioms galvoms nieko nežinant ir nesirūpinant — vien pagal 
"eilinės liaudies" siaurutę nuovoką...
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Šokiai ir sambūriai

Washingtono Lietuvit; Moterį; Klubo surengto kultūros vakaro 
programos dalyvės. Iš kairės: prof. A. AugustinaviSienė, sol. J. 
Krištolaitytė-Daugėlienė, akompaniatorė D. Čampienė.

PASKAITA IR KONCERTAS
WASHINGTONE

Washingtono Lietuvių 
iMdterų Klubas surengė 
kultūros vakarą jaukioje 
Marylando universiteto 
koncertų salėje. Progra
mą atlikti buvo pakvies
tos iš Clevelando profe
sorė Aldona Augustina- 
vičienė ir solistė Juozė 
Krištolaitytė - Daugėlie
nė. A. AugustinaviČienė 
skaitė paskaitą tema 
"Lietuvės išeivės pro

blemos moderniame gy
venime", o solistė Kriš
tolaitytė atliko koncerti 
nę dalį, akompanuojant 
Dianai Čampienei. Pra
nešėja buvo klubo pirmi
ninkė Aldona Bačkaitie- 
nė, kuri patiekė prelegen 
tės ir solistės trumpas 
biografijas ir atsiektus 
laimėjimus.

Savo kalboje Ą. Augus- 
tinavičienė aptarė tradi
cinę moters rolę, jos įna
šą kultūros ir dvasinių 
vertybių išlaikyme, jos 
psichologiją ir jos vie
tą pasaulinėje literatūro
je. Kalbėdama apie lietu
vės moters gyvenimą 
šiais laikais šiame kraš
te, ji ragino lietuves įsi
jungti į Amerikos gyveni
mą, rasti intelektualinio 
pasitenkinimo savo pasi
rinktose profesijose, bet 
jokiu būdu neatsisakyti 
specifinių moters uždavi
nių šeimoje, savo, kaipo 
žmonos ir motinos, ro
lėje. Prelegentė apžvel
gė dabar dažnai minimą 
moterų išlaisvinimo ju
dėjimą ir patiekė jo kri
tiką. Moteris yra lygi vy 
rui, bet ji yra skirtinga, 
tad ji jokiu būdu neturė
tų atsisakyti savo mote
riškumo. Iš tikrųjų, mo
ters vaidmuo yra svar
besnis už vyro, nes ji per 
duoda gyvybę ir augina 
naująją kartą. Lietuvė 
moteris neturėtų vaiky
tis kraštutinumų, bet lai
kytis tradicinių, krikš
čionybe pagrįstų, verty
bių ir surasti laimę šei
moje. Prelegentė pabrė
žė, kad jauna lietuvė mo
tina, tiek už lietuvio iš 
teikėjusi, tiek net ir miš
rią šeimą sukūrusi, turi 
auginti vaikus lietuviško
je dvasioje, perduodama 
jiems lietuviškas tradi
cijas ir pasiryžimą siek
ti Lietuvai laisvės.

Paskaitininkė gražiai 
perteikė sampratą ro
mantiškos meilės, kuri 
ne tik pripildo jaunų žmo
nių širdis, bet pastoviai 
apšviečia šeimos gyve--

nimą nuo pat susikūrimo 
iki gilios senatvės. Stip
rūs motiniškos meilės 
jausmai buvo išreikšti ir 
p. Augustinavičienės pa
rašytame eilėraštyje, ku
riuo ji užbaigė savo pas
kaitą.

Publika paskaitos klau
sėsi su dideliu malonu
mu, nes ji buvo patiekta 
labai įdomia, pagaunan
čia forma ir buvo pa
grįsta prelegentės gilia 
erudicija, puikiu litera
tūros, ypač lietuvių ir 
prancūzų, žinojimu, ge
ru orientavimusi šių die
nų filosofinėse ir socio
loginėse idėjose irįsijau. 
timu į lietuvėms mote
rims svarbias proble
mas.

Antrojoje programos 
dalyje buvo solistė Kriš- 
tolaitytės koncertas. So
listė pasirinko dainas ir 
arijas atitinkančias jos 
gražaus tembro lyriniam 
kolaratūriniam balsui.

Pradžioje dainininkė at
liko italų kompozitorių 
ir Mozarto kūrinius bei 
cafito stiliumi ir gražiu 
frazavimu. Jautriu įsigi
linimu solistė sudainavo 
lietuvių kompozitorių kū 
rinius. Ypatingai gražiai 
skambėjo Indros "Treji 
gaideliai negiedojo" ir 
Banaičio operos "Jūratė 
ir Kastytis" arija: "Ne 
plauk, Kastyti, į ma
res".

Programą baigdama, 
solistė sudainavo dvi arL 
jas — "O mio babbino 
caro" iš Fuccini operos 
"Gianni Schicci", ir "O 
luce di ųuest'anima" iš 
Donizetti operos "Linda 
di Chamounix". Solistė 
atskleidė puikią savo bal
so techniką, atlikdama 
pirmąją ariją gražiu lyri 
niu stiliumi, o antroje 
skambėjo švari ir skaid
ri koloratūra.

Solistė gražiai atrodė 
scenoje, ir sudarė rim
tos, prityrusios meni
ninkės vaizdą.

Akompaniatorė Diana 
Čampienė atidžiai sekė 
soli&vę, suteikdama jai 
stiprios paramos.

Publika solistę priė
mė labai šiltai ir gau
siais plojimais pakarto
tinai iškvietė ją bisui.

Vėliau ten pat, univer 
siteto patalpose, vakaro 
dalyviai vaišinosi kava 
ir užkandžiais ir dalinosi 
įspūdžiais iš taip malo
niai prabėgusio vakaro. 
Klubo narės ir svečiai

BRANGI SESUTE,
Pakalbėkime šį kartą apie smulkių šokių gru

pių reikšmę lietuviškos išeivijos gyvenime.
Gausių, visame pasaulyje veikiančių, lietuviš

kų šokių būrelių pilnas aprašymas pareikalautų ne 
vieno, o šimto laiškų. Vadovų idealizmas, atsidavi
mas ir atlikti darbai vėlgi yra verti ne straipsnio, 
ne laiško, o akmenyje iškalto paminklo. Ką aš bera
šysiu, tegalėsiu tiktai paviršutiniškai nušviesti tą 
nepaprastai gilią vagą, kurią išarė išeivijos gyve
nime tautinių šokių vadovai.

Jaunuoliui dalykai prasideda savaime, neju
čiomis. Draugo, šokių vadovo ar tėvų paragintas, 
jaunas lietuviukas įstoja į šokių būrelį. Netrukus 
šokių grožis, sudėtingumas ir darna naują šokėją 
stipriau už knygas įtikina lietuvių kultūros prana
šumu. Ateityje, šokėjo tautinis susipratimas iš
plauks ne iš jam įkalbėtos teorijos, bet iš jo pa
ties apčiuopiamai išgyvento jausmo, jog jam yra iš 
praeities įduota pernešti sekančiai kartai ypatingai 
vertingas ir gražus daiktas: lietuvybė.

Svarbi lietuviško šokio ypatybė yra ta, jog mū
sų šokiai yra grupiniai. Tokių šokių vertė auklėji
mo, asmenybės formavimo ir socialinio prisitaiky 
mo atžvilgiais jau buvo gerai žinoma senovės grai 
kams. Spartos karių mokyklos vartodavo tokį šokį 
kaipo kietos tautos ugdymo priemonę. Pas graikus, 
šokio vadovas ir karių pulko vadas būdavo tas pats 
asmuo, turėjo tą patį vardą. Vėliau, graikų peda
goginės teorijos tapo užmirštos iki... XX šmtm. 
Mūsų laikais, visa eilė psichologų, muzikų, peda
gogų, su šveicaru Dalcroze priešaky, grįžo prie 
tų pačių išvadų, kurios kadaise Sokratą vertė teig
ti, kad geras šokėjas yra drauge ir geras karys. 
Šiandieną, Dalcroze, moksliniais argumentais rem
damasis, įrodė, kad ritmika, muzikos harmonijos 
pažinimas ir susišokimas yra elementai kurie pade
da jaunam žmogui išugdyti stiprią, individualią as
menybę.

Mes nesivarginome nei su graikais, nei su psi
chologų teorijomis. Mes paprasčiausiai grįžome 
prie senų mūsų tautos papročių ir juos pritaikėme 
moderniam, dargi išeiviško išsiblaškymo sujauk
tam, gyvenimui. Ir — o dyvai! — lyg dovana iš 
dangaus, drauge su šokiu, mes atgavome ... jau
ną lietuvį.

Neseniai, Caracase, įvairių tautinių mažumų 
jaunimas buvo pakviestas dalyvauti iškilmingame 
miesto parade. Eisenoje, organizuotai ir gerai žy
giavo tos tautybės, kurios turėjo... savo šokių gru
pes. Kitų tautybių buvo mažai jaunimo, gavosi net
gi įspūdis, jog tai esama jaunuolių, kuriuos "suva
rė" vyresnieji. Tuo tarpu, lietuvių jaunimas pats 
savo tarpe pravedė nutarimą vykti į paradą, atli
ko paruošiamuosius darbus, tarėsi su vietiniais 
pareigūnais, vyresniesiems nė nesikišant. Eise
noje, jauni lietuviai žygiavo taip laisvai, taip gra
žiai, jų išvaizda taip aiškiai bylojo pasididžiavi
mą sava tautybe, savais rūbais, nešama vėliava, 
jog jiems praeinant venezueliečių žiūrovų tarpe 
kildavo spontaniškas plojimas.

Šokis veda prie kitų pasirodymų, o tie savo 
ruožtu nuveda į politinę akciją ir į tautinio bei 
idėjinio apsisprendimo kelią. Visa tai išauga sa
vaime, nuoširdžiai, nes prie kiekvieno naujo spren 
dimo yra prieinama vidinių, ne primestų, argu
mentų dėka.

O dabar, visa tai konstatavę, grįžkime, sesut, 
į tolimiausią žmonijos praeitį. Mitologija, kurios 
simboliniuose pasakojimuose užtinkame gilų žmo
gaus pažinimą, mums seka Bitini jos legendą apie 
karo dievo (V)Ares jaunystę. (Varys: ankstyva
sis Marso vardas). Kai (V)Ares gimė, motina su
rado garsų mokytoją, kuriam pavedė išmokyti bū
simą karo dievą kovos meno. Mokytojas pirma

LB TARYBOS SESIJA NEW YORKE
(Atkelta iš 1 psl.) 

užakcentavo, kad kongre
sas įvyko toks, kokio jau
nimas norėjo. Buvo klai
da, kad neįsileido spau
dos į studijų dienas Ken
to u-te. Ten buvo naudin
gų ir įdomių svarstymų, 
bet visa tai ir liko Kento 
u-to sienose. Tenka pri
pažinti, sakė Gaila, kad 
didžiausią vaidmenį mū
sų jaunimo auklėjime at
lieka ideologinės jauni
mo organizacijos. Bend
ruomenės pareiga jų veik
lą visokeriopai remti ir 
užpildyti paliekamas

reiškė padėką viešnioms 
iš Clevelando, kad jos su
teikė progą Washingtono 
ir apylinkių lietuviams tu
rėti tokio aukšto lygio kul" 
tūrinį parengimą. (p)

spragas. Mūsų jaunimas 
politiškai gana naivus ir 
gerokai paveiktas šio 
krašto kairiųjų liberalų. 
Tačiau politika jis domi
si ir palyginti lengvai 
įtraukiamas į laisvinimo 
darbą. Pav., mergaitė iš 
Baltimorės nuvežė bur
mistro sveikinimo laišką 
okupuotos.Lietuvos mies
to burmistrui ir ji jaučia
si atlikusi didelį patrio
tinį darbą. Sportininkai 
sakosi į okupuotą Lietu
vą važiuos todėl, kad taip 
pigiau, laisviau, daugiau 
pamatys, negu turistinėj 
kelionėj. Jaunimas pri
sideda tik prie spontaniš
kai iškylančių organi
zuojamų žygių ir tuo bai
giasi. Tad bendruomenei 
tektų į tai atkreipti ypa
tingą dėmesį ir stovyklo
se įvesti politinį kursą.

dievaitį išmokė šokti tam, kad šis taptų geru ko
votoju.

Praėjo karo dievų laikai, ir šiandieną mes sie
kiame padaryti iš kiekvieno jauno lietuvio ne karei 
vį, o tiktai tobulą Žmogų, sugebantį siekti SAVŲ 
— laisvai pasirinktų — idealų, bei mokantį kovo
ti už gėrį, laisvę ir teisybę. Tačiau, kas žino, 
gal šokis vis dar tebėra — dabar, kaip anuomet — 
kovotojo mokyklos pradžia?

Įdomu yra pastebėti, prisiminus bitinų legen
dą, jog kai kurie šokiai pas mus tradiciniai buvo 
rišami su kario amatu. XVIII šimtmetyje Ispani
joje gyvenęs Jovellanos pav. atžymi, kad ispaniš
kieji kardų šokiai buvę vyčių gaudų (vizigotų), Is
panijos V-to šimtmečio užkariautojų, šokiai. Vė
liau šie įvairūs kardų šokiai, pagal gana vieningą 
visų Europos žinovų nuomonę, išvirtę į lazdų šo
kius. čia yra sunku neatžymėti, jog ispanų "ma- 
chete" (mušėtė, nuo mūsų veiksmž. mušti, "smo
giamasis peilis"), slavų "miecz" (kardas) ir mūsų 
"mikita" yra, kalbiniai žvelgiant, vienas ir tas pats 
žodis (K/Š svyravimo kalsiškas atvejis). Dargi kai 
bininkui darosi ypatingai įdomu užtikti M. Baronai- 
tės-Grėbliūnienės pastabą (*), jog kadaise Lietu
voje buvo kalbama, kad Mikita yra buvęs "meškų 
šokis". Naivus naujos prasmės pritaikymas nebe
suprantamam žilos senovės žodžiui yra kraštoty
rininkams ir kalbininkams gerai pažįstamas reiš
kinys. Šiuo atveju, meškos paminėjimas leidžia 
įtarti, jog mūsų liaudis tebeatminė senovišką 
"miškitos" žodį, kurio sudėtinė ŠK, kaip yra įro
dęs Č. Gedgaudas, yra "motina", iš kurios vėliau 
išsiskyrė visų "indoeuropiečių" kalbų klasifika
cija į "kentum" (su tiktai raidės K tarimu) ir 
"centum" (su raide Š) grupes. Miškita, Mikita, 
machete, ar slavų miecz — visi kaip vienas nuro
do "mušimo" įrankį.

Mikitos šokio forma atatinka škotų keturių 
kardų, bei ispanų "hereu Riera" šokiui, kuriokryž 
mai sudėtos lazdos, anot geriausio Ispanijos šokių 
žinovo Capmany, turėjusios išimtinai simbolinę/re 
liginę prasmę, surišta su pačia ankstyviausia "in
doeuropiečių" mitologija. Anot Capmany, tai būta 
keturių pasaulio šalių ir keturių visatos elementų 
garbinimo šokio.

Čia tektų tačiau atžymėti K. Sachso nurodytą vi 
zigotų teritorijoje, P. Prancūzijoje šoktąkardų so- 
kį, kurį reikėdavę "pradėti iš kairės kojos". Šios 
svarbios detalės negalime praleisti nepastebėję. 
Mat mūsų bočiai, šokio ratus sukdavę saulės ke
liu, anot jų "iš dešinės", kai jie norėdavo nurodyti 
(pav. derliaus šokių atveju), jog jiepasiduodagam
tos tvarkai. Sukimasis "iš kairės", t.y. kaire koja 
ar kairiu petim, simbolizavo žmogaus pasipriešini
mą nustatytai tvarkai, tai buvo tolygu vėlesniam 
krikščionybės "libre arbitre" — laisvo apsispren
dimo — principui. Ispaniškų šokių sukimasis pe
timi iš kairės, beje, tebėra vadinamas lietuvišku 
"iškairionės" vardu. Tai būtų arogancijos, isp. 
"garbo", mūsų "garbės" ženklo ir nepasidavimo nu
statytai tvarkai simbolio.

Nežinau, ar mūsų dabartiniai šokių vadovai 
Mikitą šoka iš kairės, ar iš dešinės, bet vieną tik
rai žinau: ir vadovai, ir šokėjai, instinktyviai jau
čia, jog išlaikydami lietuvišką šokį, jie atlieka tam 
tikrą tautinės "rezistencijos" darbą. Atrodo, kad po 
daugelio šimtmečių, pas mus tebėra gyvas tautinės 
"garbės", t.y. pasipriešinimo pasaulio tvarkai, pa
protys, ir atrodo, kad mes pagrįstai tuomi galime 
didžiuotis.

Su pagarba

Jūratė

(*) Kultūros Barai, 1971 m. Nr. 6. Perspausdino 
Akiračiai 1971 m. liepos mėn.

Al. Vaškelis kalbėjo 
kultūriniais klausimais, 
pažymėdamas, kad jaut
riai buvo remtas litu
anistinis švietimas, jau
nimo kongresas, LF va
jus ir "Encyclopedia Li
tuanica" nors ne viskas 
sėkmingai baigėsi. Be to, 
jis nušvietė, kad buvo 
bendradarbiaujama su 
mūsų mokslininkais ir 
profesoriais, kad biblio
grafijos darbų organiza
vimas atsilikęs jau 3 me
tais, dainų rinkinio cho
rams leidimas vėluojasi, 
žurnalas Lituanus taip 
pat chroniškai vėluojasi, 
kas gerokai kenkia jo 
prestižui. Turimeproble 
mų dėl L F 30-40 tūks
tančių-dol. kultūriniams 
reikalams skirstymo ir 
kt.

Mokslo ir kūrybos sim
poziumas yra didelio 
masto įvykis, pabrėžė 
Vaškelis, bet pageidau

tina, kad lietuvių visuo
menė tam būtų dosni, nes 
universitetai apkarpė biu
džetus ir nebus taip leng
va mūsų mokslininkams 
atvykti.

Aušra Zerr nušvietė 
JAV LB centro valdybos 
pasireiškimus laisvini
mo veikloje, kurią su
skirstė taip: Veikla Va
sario 16 dienos proga, 
birželio tragiškų įvykių 
proga, pavergtos Lietu
vos tikėjimo persekioji
mo reikalu, Kalantos su
sideginimo, JAV LB lei
dinio, akcija S. Kudirkai 
pagelbėti, priėmimas 
kongreso nariams Wa- 
shingtone, 6 vizitai į Wa- 
shingtoną, intervencijos 
Valstybės Departamente 
komunikatai amerikiečių 
spaudai, Sovietų meno pa
rodos JAV reikalu, trans
liacijų į pavergtą Lietu- 
vą klausimu ir bendroji 
veikla. (Bus daugiau)
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ABRAOMAS IR SŪNUS
Mūsiškėje spaudoje, 

kaip matau, pradedami 
teikti vardai mūsų svetur 
išgyventiesiems dešimt
mečiams: tas kūrimosi, 
tas politinės veiklos, tas 
lietuvybės rūpesčių. Pri
silaikydamas panašios 
dešimtmečių klasifika
cijos, beveik būčiau lin
kęs šį dešimtmetį pa
krikštyti senukų dešimt
mečiu išeivijos literatū
roje. Ana, B. Pūkelevi- 
čiūtė "Rugsėjo šeštadie
nyje" pavaizdavo senuką, 
kuris veda atkaklų ginčą 
su mirtim. Dabar senu
ką pensininką vyriausiu 
herojum savo romane pa
vaizdavo Aloyzas Baro
nas. Matyt, senstame. 
Įdomu, kad ir vienas ir 
kitas šie rašytojai dar 
nėra senukai, ir jiems 
abiems su tais senukiš- 
kąis romanais pasisekė 
nusiskinti "Draugo"kon
kursuose laurus, ir jų 
šios knygos, sako, popu
liarios (A. Barono roma
no pusantro tūkstančio eg 
zempliorių laida išpirk
ta per porą savaičių). Ne
pretenduodamas įtikslu- 
mą, būčiau linkęs'spėti, 
kad ir skaitytojai daugiau 
šia jau yra senukai arar- 
tėjantieji įpensininkų am
žių, tai jiems ir ypač pa
trauklu, kaip jų vienaam
žiai laikosi romanų pusla
piuose, rašytojų atkurti.

O Ai. Barono romanas 
pavadintas Abraomas ir 
sūnus (206 psl., kaina 
4.50 dol., viršelis K. Ve 
selkos). Pavadinimas in
triguojantis, nes,pagal jį 
spręsdamas, gali tikėtis 
romano iš biblijinių lai
kų, žydiška šių laikų te
ma su persekiojimais 
ir šaudymais ir apie biz
nius. Tokie galimi spėlio
jimai ir laukimas nepasi 
tvirtina -- romano vy-

DIRVOS NOVELĖS 

1973 M. KONKURSAS
Rankraščius įteikti iki 

1973 m. birželio 15 d.
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

temą, turini ir pobūdi patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1973 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 s. ausdinti 
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..

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.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

abraomas ir sūnūs

riausia galva yra Ameri 
koje gyvenąs senukas Stu- 
kėnas, svarstąs savo iš
kylančias problemas ir 
sūnaus Rimo, vedusio vo
kietaitę ir auginančio vai
kus, kurie sugeba savo 
kalboje sudaryti iš ang
liškų, vokiškų ir lietuviš
kų žodžių sudurstytus sa
kinius. Pačiam Stukėnui 
maža belikę jau savų gy
venimiškų problemų — 
užeiti pasėdėti į smuk
lę (A. Barono ir kitų kū
rinių veikėjai, bet kita 
ko, ypač mėgsta tokią ins
tituciją, tai svarbi jų gy
venimo dalis), pavažinė
ti su tokiais pat seniais 
pameškerioti ar su savo 
vienaamžiais pasiginčy
ti dėl to, pavyzdžiui, ar 
galima pasiilgti fabriki
nio darbo. Didžiausias 
problemas jam sudaro sū
nus ir jo šeima. Kai sū
nus ryžosi vesti vokietai
tę, tėvui buvo smūgis. 
Stukėnas buvo persime
tęs į maištavimo filoso
fiją, ypač nuo tos dienos, 
kai Vienoje bombardavi
mo metu buvo užgriau
tos rūsyje jo žmona ir 
duktė, o jis ir sūnus iš
liko gyvi, nes nepaklau
sė viešbučio savininko 
šūkavimo skubėti slėp
tis. Tą maištavimo filo

sofiją jis gerai pagrin
džia, bet neturi jėgos vyk 
dyti. Jis ir pats ne tą 
vedė, kuri jam patiko. Po 
pirmojo pasimatymo su 
būsimąja marčia jis irgi 
filosofuoja: "Manreikėjo 
užrėkti, išvyti mergšę, 
išbarti sūnų ir pasakyti, 
kad nieko žemėje negali 
būti kvailiau, kaip vesti 
vokietę. Ji būtų įsižei
dusi ir supykusi ant vi
sos lieuvių tautos, ir 
būtų buvę viskas baig
ta..." Bet jis taip nepada
rė, po laiko svarstyda
mas, kad gal jam nebū
tų pasisekę, jam, kuris 
galvojo, kad "mumsbran 
gus kiekvienas žmogus", 
kuris ir sūnui sakė: "Tu 
dvasiškai, o jei ne tu,tai 
tavo šeima, mirsi".

Vienas dalykas, žino
ma, yra nepaklausyti 
viešbučio savininko ra
ginimo orinio pavojaus 
metu paskubėti į rūsį, o 
visai kitas išskirti sūnų 
ir vokietaitę. Šiuo atve
ju Stukėno filosofavimas, 
kad jis pasirodęs prieš 
viešbučio savininką kaip 
maištininkas, yra grei
čiau tik noras save pa
drąsinti. Ne, Stukėnas nė
ra maištininkas, tokia au
reolė jam netinka. Jis 
šiaip įdomus inteligentiš- 
kas senukas, kuris norė
tų būti kitoks, dėl to daž
nai persvarsto savo 
veiksmus ir pasielgi
mus, ir vistiek, kaip jis 
ką besvarstytų, viskas 
baigiama tradiciškai, 
kaip reikalauja taika ir 
ramybė, nusistovėjusi 
žmoniška tvarka ir įsta
tymai ir protas, o ne jaus
mai. Iš tuose pačiuose 
namuose su jo sūnaus šei
ma gyvenančio vokiečio 
laikysenos jis pasidarė 
teisingas išvadas, kad 
vyksta kažkas negera, 
bet jis abraomiškai pa
aukoja sūnų, tegu jis bū
na sau apgaudinėjamas. 
Įtarimo pilnas jis vis ei
na pažiūrėti naujai gimu
sios sūnaus dukters,tam
siaplaukės tokios vienos, 
kaip tas vokietis, švie
siaplaukių šeimoje, bet 
tyli. Kai sūnaus žmona 
nusistato išeiti su vokie
čiu, jis slepia ir prieš 
sūnų ir prieš ją visus 
įtarimus, kaip pavyzdin
gas veidmainis, kuriam 
labai toli iki maištinin
ko, glosto ir užglosto, 
sūnų lyg ir paversdamas 
aukojamuoju Izaoku.

Į romano pabaigą se
nis pasinaudoja net ir 
labai problematišku 
veiksmu, kurį maišti- 
ninkiškai galvojąs žmo
gus pavadintu biauriu iš
davimu. Policijos už ne
didelį nusikaltimą paieš
komam vaikaičiui jis net 
parūpina pinigų, kad tas 
galėtų pabėgti į Kanadą, 
prisiekia, kad niekam ne
sakysiąs jo laikinosios 
slapstymosi vietos, o vis 
tiek per sūnų jį išduoda. 
Bėgančiam vaikinui su
žeidžiamas nugarkaulis. 
Tik mėnesiui kalėti nu
teistas, tasai vaikaitis Au 
gustas guli ligoninės lo
voje ir gulės, kaip para
šyta, gal ištisus metus, 
kol jo kojos pradės rim
tai veikti. Jeigu iki tos 
paskutinės dramos skai
tytojas dar vis galvos,

Vyšnios žydi Washingtone...

MAŽOSIOS LIETUVOS ŠIENO PAINIAVOJE
M. LIETUVA LIETUVIŲ TAUTINIAME ATBUDIME

Brėkštant lietuvių tau
tinei sąmonei susipratu
sių pirmūnų žadinamai, 
kilo lietuviuose susido
mėjimas Mažąja Lietu
va. Susidomėta tais nuo 
Lietuvos kamieno am
žiais atskirtais tautie
čiais, iš kurių spindėjo 
lietuviškos kultūros ži
burėliai, kada pačioje 
Lietuvoje buvo dar "tam
su ir juoda". Mūsų pir
miesiems tautos žadinto
jams M. Lietuva buvo at
rama jų veiklai. Joje 
spausdinamos lietuviš
kos knygos, laikraščiai 
ir vietos mokslininkų 
(kad ir ne lietuvių) tyri
nėjimai tenykščių lietu
vių praeities, kalbos,tau
tosakos, buities bei pa
pročių teikė priemones 
ir Lietuvos pirmiesiems 
šviesuoliams patriotams 
budinti tautai ir jai švies 
ti. Pvz., su dideliu susi 
domėjimu sutiko lietu
viai 1879 m. Tilžėje įkur
tą lietuvišką literarišką 
draugiją, kuri užsibrėžė 
sau- tikslą tirti, rinkti ir 
skelbti M. Lietuvos tau
tosaką, lietuvių papro
čius, jų gyvenimo būdą 
ir praeitį.

kad ką gi tu jam pada
rysi, tam senukui Stukė
nui, analizuoja jis sau 
nuolat savo sūnaus ir jo 
šeimos reikalus, visada 
pasielgdamas, kaip tradi
ciškai priimta, taip sa
kant, kaip Dievas liepė, 
tai čia jau bus pagrindo 
ir skaitytojui sukilti ir su
simąstyti ar pabandyti 
spręsti moralines proble
mas. Kai kam gal atro
dys, kad senis turėjo pa 
sistengti įtikinti jauniklį 
pasiduoti ir pabūti užda
rytam. Kai kam atrodys, 
kad jis, davęs žodį, netu
rėjo Augusto išduoti. Kai 
kas galvos, kad Stukėnas 
toks įstatymo ir nusisto
vėjusios tvarkos natūra
lus gerbėjas, būtų turė
jęs neduoti jokių priesai
kų ir paskambinti nesi
slapstydamas policijai: 
še, pasiimkit paieško
mąjį Augustą! Jis gi dar, 
senis, palikęs išduotąjį 
vaikaitį savo bute su vil
tim, kad šis bus suimtas, 
bailiai slapstosi.

(Nukelta į 6 psl.)

DR. J. JAKŠTAS

Kokį įspūdį darė dar 
priešaušriniais laikais 
lietuviams patriotams 
M. Lietuva, rodo Šliūpo 
pavyzdys.

Jis, vos 16 metų Min
taujos gimnazijos moki
nys, palinkęs įlietuvišką 
darbą, 1877 rašė laišką di
deliam M. Lietuvos kal
bininkui Friedrichui Kur 
šaičiui, užsisakė jo re
daguojamą laikraštį "Ke 
leivį" ir parsisiųsdino 
taip pat jo didelę lietuvių 
kalbos gramatiką. Įsigi
jo dar buvusio Karaliau
čiaus profesoriaus Nes- 
selmanno išleistas M. 
Lietuvos lietuvių dainas 
ir Kristijono Donelaičio 
"Metus". Vos tik Tilžė
je įsisteigė minėtoji lie
tuvių literariškoji drau
gija, Šliūpas tuojau įsi
rašė į ją, tapo bendra
darbiu jos leisto žurna
lo (vokiško) ir siuntė jam 
surašytas pasakas.

Susidomėjęs M. Lietu
va, Šliūpas pats 1882 m. 
vasarą vyko į ją. Aplan
kė Tilžę, Klaipėdą. Klai
pėdoje susipažino su laik
raščio "Lietuviška^ Cei- 
tunga" leidėju M. Šerniu- 
mi. Iš jo gavo pundą lie
tuviškų raštų. Jais apsi- 
tūlojęs kūną (kad per sie
ną pervežtų) grįžo į Lie
tuvą.

Su M. Lietuva mezgė 
ryšius ir J. Basanavičius 
siųsdamas jo leidžia
miems laikraščiams sa
vo straipsnius. Iš santy
kių M. ir D. Lietuvos vei
kėjų kilo mintis leisti 
"Aušrą" ir vėliau kitus 
laikraščius, knygas ir 
tuo būdu žadinti žmonė
se tautinę sąmonę. Per 
paskleistas Lietuvoje 
knygas, ypač maldakny
ges ir elementorius, 
M. Lietuva su Tilžės 
miestu pasidarė lietu
viams žinomas vardas.

PRADINĖS MAŽOSIOS 
LIETUVOS SIENOS

Kai lietuviai ir vokie
čiai pradėjo domėtis M. 
Lietuvos krašteliu su jos 
gyventojais, mokslo žmo
nėms parūpo nubrėžti jos 
sienos ir aiškinti, kaip 
jos si/sidarė. Visai aiški 
buvo jos šiaurytinė sie

na, nes ji skyrė dvi im
perijas: Vokietijos ir Ru
sijos. Ji išvesta dar Vy
tauto D. derybose su Vo
kiečių ordinu prie Melno 
ežero 1422. Ji laikėsi iki 
pirmo pas. karo ir jos li
kutis yra dar ir šiandien 
ruožas nuo Smalininkų - 
Nemuno iki Vištyčio. Kas 
kita pietvakarinė siena. 
Ji nebuvo politinė, bet 
tautos gyvenamų plotų 
siena ir todėl neryški ir 
sunkiai išvedama. Lietu
viai čia mišo su vokie
čiais ir iš dalies su len
kais, įsiterpę tarp vieni 
kitų ir todėl sunkiai atri
bojami. Tada sienos ves
tos apytikriai ir orientuo
tas i daugiausia pagal 
upes. Tuo būdu, siena 
tarp Lietuvos (Aukštai
čių) ir Žemaičių nusisto
jo Nevėžis. Nors seniau
siais laikais Žemaičius 
nuo Aukštaičių skyrė pla
tus Nevėžio slėnys, įsi
terpęs tarp dviejų aukš
tumų. Vienoje jų gyveno 
žemaičiai, kitoje aukštai
čiai. Kryžiuočių ordinas 
savo krašte ir pasirink
davo upes administraci
nėms sienoms. Kaipopie 
žiaus legatas XIII a. pra
džioje steigė Prūsijos 
vyskupijas, jis ir žymėjo 
jų sienas upėmis, Upė
mis maždaug žymėtos sie
nos ir Prūsijos kilčių. Iš 
upėmis pažymėtų kilčių 
sienų kilo ir M. Lietuvos 
pietvakarinė siena.

Seniausias šaltinis, ku 
ris paliudijo, kur ta sie
na turėjo eiti, yra Torno 
mieste gyvenusio auto
riaus Kristupo Hartkno- 
cho veikalas "Alt - und 
Neues Preussen oder 
Preussische Historien", 
išleistame 1684. Šiame 
veikale kalbama: "Ryti
nėse vietose, kur Prūsų 
kraštas šlieja prie Lietu
vos didžiosios kunigaikš
tijos, šiandien kalbama 
lietuviškai; tad galima 
spėti, jog ten ir anksčiau, 
lietuvių kalba visai ar iš 
dalies kalbėta". Iš to 
Hartknochas daro išva
dą, kad prieš kryžiuočių 
atėjimą arčiausiai prie 
Lietuvos gyvenusios trys 
Dusburgo pavadintos kil
tys, skalviai, nadruviai 
ir sūduviai, kalbėjo lie-

(Nukelta į 6 psl.)
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Laimingi valandų neskaičiuoja NAUJASIS TESTAMENTAS LIETUVOJE
Kiekvienas sovietinis 

propagandistas net tri
linkai susilenkęs įrodi
nėja, kad teisingiausia 
socialinė santvarka yra 
sovietinė santvarka, kad 
protingiausiai rikiuoja
ma ekonomika yra sovie
tinė ekonomika.

Jeigu jau šitaip, tai iš 
eina, kad sovietinis žmo 
gus gyvena ir tarpsta ide
alinėje santvarkoje, so
cialistiniame rojuje. Ro
juje gyvena laimingieji. 
Laimingieji valandų ne
skaičiuoja, pasakė gar
sus rusų satyrikas, caro 
laikų rašytojas Grybojė- 
dovas.

Šitą prielaidą įrodo so
vietinių laikrodžių koky
bė ir tų laikrodžių taisy
mo būdai.

"Komjaunimo tiesa" 
(Nr. 74) labai vaizdžiai 
dėsto, kaip laimingas pi
lietis palengva atpratina
mas nuo laiko skaičiavi
mo, nuo sovietinei san-

Abraomas
(Atkelta iš 5 psl.)

Per visą romaną filo
sofavęs, Stukėnas po tos 
nelaimės su vaikaičiu 
pradeda rimtai graužtis. 
Jo. ilgų metų veidmainiavi
mas šįkart išėjo įviešu- 
mą, nes laikraštis para
šė, kad senelis išdavė. 
Tur būt, rašytojo valia 
jis susilaukė atpildo už 
savo ilgų metų veidmai
niavimą.

Be kita ko, man atro
do, kad A, Barono roma
nas turi kai kurių kon
kursinių žymių. Viena, 
tas Stukėnas nuolat filo
sofuoja ir analizuoja sa
ve, bet kartais taip įsifi- 
losofuoja, kad net sunku 
besusigaudyti, kaip čia 
viską reikėtų išnarplioti. 
Antra — nemaža jo kny
gos klausiamųjų sakinių 
neturi klaustukų, šaukia 
mieji — šauktukų, kai 
kur sakiniai suraizgyti 
sumaizgyti, su visokiais 
užkliuvimais palikti. A. 
Baronas mėgsta aforiz
mus, jo herojai — pafilo
sofuoti. Jeigu viskas 
plauktų stilingais, aiš
kiais, taisyklingais saki
niais, knyga būtų dar pa
trauklesnė. Suprantu, 
kad daugeliui skaitytojų 
tokie reikalavimai visiš
kai neberūpi. Bet jie tu
rėtų rūpėti rašytojui, ku
ris, tur būt, skubėdamas 
dalyvauti konkurse, nebe
spėja išdailinti, išlygin
ti, pasiekti sakiny aišku
mo ir sklandumo.

K. Abr. 

M. Lietuvos...
(Atkelta iš 5 psl.) 

tuviškai. Hartknochu pa
siekė ir jo bičiulis klai
pėdietis M. Pretorijus. 
Jis tiesiog pavadino prū
siškas lietuvių kalbos sri
tis Nadruva, Sūduva ir 
Skalva. Minėtais dviem 
autoriais sekė ir XVIII 
a. pirmoje pusėje rašęs 
A. H. Lukanus, sakyda
mas, kad nadruviai ir 
skalviai turėjo su lietu
viais bendrus papročius 
ir kalbą.

Iš trijų autorių liudi
jimų išeina, kad lietuvis 
komis sritimis Prūsijoje 
laikytos maždaug senos 
skalvių, nadruvių ir iš da
lies sūduvių sritys.

(Bus daugiau)

tvarkai nenaudingo įpro
čio vis dirstelėti į laikro
dį.

Laikraščio korespon
dentas A, Jasaitis, apra
šo vieną iš daugybės 
prietykių su laikrodžiu. 
Straipsnio pavadinimas: 
užrištomis akimis. Pa
sekime tekstą:

Žmogui sugedo laikro
dis. Bėda, kaip sakoma, 
pataisoma, todėl jis krei
pėsi į taisyklą. Sutiko ji 
maloni mergina, pėmė 4 
rublius 7 kapeikas, iš
rašė kvitą, mandagiai pri
minė, jog gali ateiti po 
dviejų savaičių — laikro
dis vėl skaičiuos laimin
gas gyvenimo minutes...

Štai klijentas atsiėmė 
pataisytą laikrodį. Išėjo į 
gatvę ir atsidžiaugti ne
gali, vis žiūri "pasveiku- 
sį" laikrodį. Tačiau vos 
praėjo porą kvartalų, 
konstatavo liūdną daly
ką — laikrodis nerodo jo
kių gyvybės ženklų.

Rytojaus dieną žmo
gus vėl laikrodžių taisyk
loje. Mergina paėmė laik
rodį, netaip jau maloniai, 
kaip pirmąkart, liepė už
eiti po dešimties dienų...

Pataisytas laikrodis 
veikė, bet nuo kitų laik
rodžių skyrėsi tuo, jog 
savaip suprato laiko ma
tą. Per parą jis skubė
davo 45-50 minučių, o ki 
tą parą — lygiai tiek pat 
atsilikdavo. Vienu žo
džiu, laikrodis gudriai ba
lansavo vienos paros už- 
bėgimą pirmyn, kitos pa 
ros vėlavimais.

Žmogus vėl nuėjo į tai
syklą. Mergina sutiko jį 
visai jau nedraugiškai.

— Įkyrumas žmonių, 
sušuko mergina. — 

Argi mes tuos laikro
džius taisome. Kokius 
atveža iš gamyklos, to
kius atiduodame.

Nelaimingas laikro
džio savininkas puikiai 
matė, kad mergina čia 
nieko dėta, bet jis norė
jo gyventi pagal sovietinį 
laiką, ogi to laiko nega
lėjo sugauti savo laikro 
dyje. Jis prašė laikrodį 
taisyti.

— Ag noriu normalaus 
laikrodžio, — maldavo 
žmogus. —Paremontuo
kite, kol nepasibaigė re
monto garantijos laikas.

Ir žmogus, Kauno mies 
to gyventojas A. Jace
mirskis, pradėjo be at
vangos eiti į laikrodžių 
taisyklą "Žaibas" (Kau
ne, Požėlos gatvė Nr. 
2), tai maldaudamas, tai 
reikalaudamas pataisyti 
laikrodį tinkamai. Bet 

Vilniuje leidžiamas 
"Gimtasis kraštas" kovo 
29 d. numeryje išsispaus 
dino reikšmingą žinią, 
kad Lietuvoje pasirodė 
"gražiai išspausdintas di
delis (635 psl.) leidinys 
"Naujasis Testamen
tas". To pranešimo ant
raštė buvo: "Lietuvos ti
kintiesiems". Žinioje, be 
to, pasakyta, kas tą kny
gą išleido, kas spausdi
no, kas iš ko vertė, kas 
redagavo, ir net pacituo
jama, kaip pats vertimas 
atliktas.

Džiugi žinia? Gal būt. 
Atrodo, kad tokią žinią 
apie "Naujojo Testamen
to" pasirodymą išsi
spausdino Lietuvoje vien 
tik "Gimtasis kraštas" 
ir tai visiškai supran
tama. Tas savaitraštis 
skiriamas daugiausia už
sienio lietuviams, kurie 
savo laikraščiuose nuo
lat užtinka žinių, kadLie- 
tuvoje persekiojama reli 
gija, kad kunigai už ka
tekizmo mokymą kišami 
į kalėjimus, kad padėtis 
yra biauri ir netl7tūkst. 
tikinčiųjų, nepaisydami 
saugumo ir milicijos 
grėsmingo sekiojimo ir 
lipimo ant kulnų, vis dėl 
to išdrįso pasirašyti bent 
užsieniuose plačiai nu
skambėjusį skundą, tvir
tinantį padėtį, kokia iš tie
sų yra. Taigi "Gimtasis 
kraštas" norėjo parodyti 
kitą medalio pusę. Kokie 
čia jums varžymai ir per
sekiojimai, jeigu net 
"Naujasis Testamentas" 
galėjo pasirodyti, dar ir 
taip gražiai išleistas!

Kaip gi iš tikro yra? 
"Naujasis Testamen

tas" tikrai išėjo 1972 m. 
data, bet tik dabar. Di
dokas jo formatas (vaiz
dumo dėlei galimai pa
sakyti, kad toks pat, kaip 
"Vilties" išleistojo V. 
Alanto "Šventaragis"). 
Kieti juodi viršeliai su 
auksiniais užrašais ir 
šventais ženklais. Į gels
vumą užnešąs knygos po
pierius yra storokas, ne 
iš tų nuostabių plonųjų, 
kuriuose dažnai būna 
spausdinamos švento
sios knygos. Galai ir šo
nas nuspalvinti raudonai.

Knyga pavadinta: Šven
tasis Raštas, Naujasis 
Testamentas, Keturios 
evangeli j os, Ap aš talų
raštai, Psalmynas, Ver
timas iš graikų kalbos, 
Lietuvos TSR Vyskupijų 
Ordinarų Kolegijos leidi
nys, Vilnius - Kaunas, 
1972. Vertė kun. Č. Ka
valiauskas, redagavo 

"Žaibas" žaibiškai nedir- kun. V. Aliulis. Dr. J. 
bo. Iki garantijos laiko 
nustatytos datos A. Ja- 
cemirskis jau devintą 
kartą žengė per "Žaibo" 
taisyklos slenkstį, o tas 
"sabotuojantis" laik
rodis, lyg šiepdamasis 
iš savininko ir taisytojų, 
vis rodo tokį laiką, kurį 
prasimano išdyklėlės ro- 
diklės.

A. Jacemirskio drau
gai juokiasi iš tos istori
jos. Gi A. Jacemirskis 
tvirtina, kad kelią į laik
rodžių taisyklą "Žaibas" 
jis nužengtų ir su už
rištomis akimis. Pažįs
tamas, mat, tas kelias!

Įdomu, ar sovietinio 
laikrodžio taisytojai laik
rodžius taiso taip pat su 
užrištomis akimis.

Nesudėtinga ta istori
ja, ne labai jau ir tragiš
ka, bet pamokanti. Pamo 
kanti ji ta prasme, kad to
je pataisų mišrainėje nė

Matulaitis-Labukas ir 
prel. Česl. Krivaitis yra 
aprobatą Kaune davę 1972 
m. balandžio 26 d. Spaudė 
"Vaizdo" spaustuvė Vil
niuje.

Kai dabar mes jau daug 
kas paimame į rankas 
Lietuvoje išleistus žur
nalus ir knygas, tai žino 
me, kad ten tokiuose lei
diniuose būtinai nurodo- 

"Komjaunimo tiesa" su 
visais jos informatoriais 
nesugeba atrasti "kas kal
tas?"

"Buržuaziniai" išei
viai turėtų pakuždėti, kad 
kalčiausia čia., tarybi
nė tvarka, visus įpratinu 
si nemėgti darbo ir išsi
sukinėti iš pareigų! O 
gal "Vilnies" Rimbas ir 
"Laisvės" Bimbas yra ki
tokios nuomonės?

(K. L-a). 

Vadinas,

egz., ga- 
ar visas

mas tiražas, kiek egzem
pliorių išleista. Deja, 
"Naujajame Testamen
te" tokio nurodymo nė
ra. Tai, tur būt, vieninte
lė tokia išimtis iš visai 
Sov. Sąjungai galiojančių 
taisyklių. Ar ta išimtis 
reiškia, kad šiuo atveju 
daryta kažkokia nuolai
da, ar pritaikytas kaž
koks varžymas,galima bū
tų tik spėlioti,
knygos galėjo būti at
spausdinta 50 
Įėjo 500, 5000 
milijonas. Kaip kam pa
tinka, taip tas gali spė
lioti nesivaržydamas, ta
čiau įtarimą kelia tasai 
nukrypimas nuo taisyk
lės ir nenoras nurodyti 
tiražą.

Yra knygoje pratarmė, 
kurioje supažindinama, 
iš ko ir kaip vertimas 
atliktas. Pasirodo, be 
vertėjo ir redaktoriaus, 
kaip konsultantai ir tal
kininkai prie šio vertimo 
yra dar prisidėję nema
žas būrelis asmenų (su
minėtos tokių tik ketu
rių pavardės, bet dėko
jant dar pridėta "ir ki
tiems talkininkams"). 
Taigi išeitų, kad ruošta 
ir paruošta rūpestingai. 

Čia pat po tos pratar
mės suminėta ir šalti
niai ir svarbiausioji pa
galbinė literatūra lotynų 
prancūzų, italų, anglų ir 
vokiečių kalbomis.

Kiekviena evangelija, 
apaštalų darbai turi dar 
savo įvadinius straips
nius, kuriuose aiškinama 
ir istorinė tų darbų kil
mė ir istorikų bei teolo
gų pasisakymai. Kiek
viename puslapyje šalia 
teksto yra nemaža aiški
namųjų išnašų, iš kurių 
aiškėja, kaip reikia su
prasti šią ar tą vietą, 
kaip ji yra dar kitaip nu 
sakyta. Tose išnašose 
apstu istorinių, geogra
finių žinių. Ypač įvadi
nius straipsnius paaiški
nančios išnašos dažnai 
paremiamos įvairių pa
saulio teologų studijo
mis.

Tas tekstą aiškinančių 
išnašų gausumas leistų 
galvoti, kad knyga yra 
skiriama ne eiliniams ti
kintiesiems, bet greičiau 
kunigams, kuriems dau
giau pažįstami teologų 
raštai, nors kai tie raš
tai yra išleisti svetimo
mis kalbomis, tai ir ku
nigams jie gal ir nepri
einami ir nepažįstami.

Bet ryšium su tais šal
tinių nurodymais ir įva
diniais straipsniais ten
ka iškelti vieną būdingą 
dalyką, būtent: niekur nė 
žodžiu nepaminėta, kad 
Lietuvoje kažkada yra 
kažkas vertęs ir išvertęs 
"Naująjį Testamentą" ir 
kad jis buvo plačiai pa
sklidęs žmonėse. Nė žo
džio niekur apie arkiv. 
J. Skvirecką ir jo dar
bą! Tas noras nuslėpti 
praeitį verstų daryti iš
vadą, kad tik dabar žen
giamas pirmasis žings
nis. Šitaip turės supras
ti skaitytojas.

Vertimas yra atliktas 
sklandžia lietuvių kalba, 
ir tai Lietuvoje bus vie
nintelė šiais laikais iš
spausdinta knyga, kurio
je Dievas rašoma didžią
ja raide. Visa suskirsty 
ta smulkiais skyre
liais su antraštėmis.

Vertimo darbą, jeigu 
kas galėtų pakritikuoti, 
tai nebent teologai su kal
bininkais. Šiaip, atrodo, 

visur sklandu, bet štai 
Mato evangelijoje esan
tieji Tėve mūsų baigia
mi šitaip: "bet gelbėk 
mus nuo pikto". Arkiv. 
J. Skvirecko vertime čia 
imama taisyklinga for
ma "pikta". Kam dabar
tiniams vertėjams Lietu
voje parūpo netaisyklin
gai išversti, jie tik patys 
galėtų atsakyti.

Kruopštesnis kalbinį 
jausmą turįs skaitytojas 
suras dar ir kitų į akis 
besimėtančių netaisyklin
gų, lyg ir tyčia paliktų 
šiaip labai sklandžiame 
vertime. (k.ar.)

PASITEIRAUKITE PAS MUS JEI 
GALVOJATE PIRKTI NAMĄ!

• Low Rates
• Minimum Expenses
• We pay 3’Zi% on 

escrow accounts

r O/Q „ 2yr.certificates(Min. $5,000)
5% 3ZO- l-F-certificates (Min. $1,000)

NUOŠIMČIAI IŠMOKAMI KAS MĖNESĮX.
Member F.S.I.I.C., Woshington, D.C. Equal Opportunity lender

aftnt thony 
avings

1447 S. 49th Court • Cicero, Illinois, 60650
Phone ( 312)656-6330

Coen Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sol.,9-1; Closed Wed.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant 

DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T.T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
affiliated with PODAROGIFTS, INC.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran- 
sistoriams, magnetofonams (tapė records) ir daug kitiems 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams 

gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 

vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

488 MADISON AVENUE, FLOOR 21ST, 
NEW YORK, N. Y. 10022

Tel.: (212) 758-1150/1
SKYRIAI:

New York, N. Y. 10003, 45 Second Avenue___ Tel.: 254-5456
New York, N.Y., 10011, 135 W. 14 St........................... CH 3-2583
Boston, Mass. 02118, 271 Shawmut Avenue_______542-1767
•Boston, Mass. 02127, 389 West Broadway_________268-0068
Buffalo, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue_______856-2674
Chicago, III. 60622, 2222 West Chicago Avenue_____ 278-6966
Chicago, III. 60608, 3333 S. Halsted Street_______925-2737
Cleveland, Ohio 44134, 5879 Statė Road_________884-1738
Irvington, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue___ 372-4685
Irvington, N. J. 07111, 1082 Springfield Avė. _____ 374-6446
Grand Rapids, Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N.W. 458-2256 
Hamtramck, Mich. 48212, 11333 Jos. Campau Avė. ..365-5255 
Hartford, Conn. 06114, Frąnklin Avenue    246-9473 
Lakewood, N. J. 08701, 241 Fourth St. ________ 363-8569
Los Angeles, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd.___ 261-2994
New Haven, Conn. 06511, 1329 Boulevard_________562-1446
Newark, N. J. 07106, 698 Sanford Avė.__________ 373-8783
Passaic, N. J. 07055, 176 Market Street________ 472-6387
Paterson, N. J. 07505, 60 Broadway __________ 345-2028
Philadelphia, Pa, 19122,1214 N. 5th St.........................PO 3-4818
Philadelphia, Pa. 19141, 4925 Old York Rd................  455-9586
Pittsburgh, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street_____ 481-2750
San Francisco, Calif. 94115, 2076 Sutter Street___ 346-1571
Wąterbury, Conn. 06708, 905 Bank Street_________756-6766
Warren, Mich. 48092, 29200 De Quindre

% Block North of 12 Mile Road__________ 751-6760/1
Woodhaven, N. Y. 11421, 94-08 Jamaica Avė.___ 441-4712
Worcester, Mass. 01610, 144 Millbury Street_____ 798-2868
Voungstovvn, Ohio 44503, 309 W. Fed-'-al S*”eet ....743-0440

WANTED 
JOURNEYMEN 

TOOL and DIE MAKERS 
OR

PLASTIC MOLD MUILDERS 
To work in air condition plant. Mušt 
be able to sėt up work from blue 
prints and close tolerance. Steady 
work for qualified men. overtime and 
fringe benefits.

D & J TOOL & DIE INC.
462 7 COTTRELL RD. ' 

VASSAR, MICH.
517-823-7002

(31-35)

Mgrs. 
open- 
South

J M FIELDS 
Now hiring Snack Bar 
and counter help. Many 
ings availible in Phila &
Jersey Area. Good starting sala
ry, pleasant working conditions, 
with paid vacations. Call or 
write for appointment — Mr. N. 
Pawlowitz — care of J M. 
FIELDS, 700 Lancastor Avė., 
Wayne, Pa. 19087 — 687-6580.

(35-41)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

CLEVELANDO 
SKAUTIJA LAUKIA 

AUKŠTŲ SVEČIŲ

Šį savaitgalį į Clevelandą 
atvyksta Lietuvių Skautų 
Sąjungos Tarybos Pirmi
ninkas v. s. A. Saulaitis, 
Seserijos Vyr. Skautininke 
L. Milukienė ir Brolijos 
Vyr. Skautininkas P. Molis. 
Svarbiausias jų kelionės 
tikslas yra apžiūrėti netoli 
nuo Clevelando esančią 
Beaumont stovyklavietę, 
kurioje nutarta ruošti š. m. 
rugpiūčio mėn. antrojoj 
pusėj įvyksiančią Lietuvių 
Skautų Sąjungos Jubilieji
nę stovyklą. Clevelande prie 
jų prisidės ir naujai išrink
ti Akademinio Skautų Są
jūdžio vadovai Sktn. St. 
Gedgaudienė ir ps. fil. Jur
gis šenbergas.

Kaip jau yra plačiai ži
noma, minėtoji stovyklavie
tė yra viena iš geriausių 
visoj Amerikoj. Tat ir nėra 
ko stebėtis, kad ir lietuvių 
skautų vadovybė nutarė pa
sinaudoti gana palankiomis 
sąlygomie duota teise pa- 
stovyklauti JAV Kanados 
ir iš kitų kontinentų atvyk
stančiam mūsų skautiškam 
jaunimui, šia proga tenka 
pripažinti, kad derybose su 
amerikiečių (Stovyklos ad
ministracija lemiamai pri
sidėjo v. sktn. V. Jokūbai
tis, kuris eina atsakingas 
pareigas BSA organizacijo
je-

Numatytas ir ruošiamas 
svečių susitikimas su vi
sais Clevelando skautijos 
vadovais, s k a u t ininkais, 
vyr. skautėmis - židinietė- 
mis, tėvų komitetų ‘ atsto
vais ir kitais aktyvų vado

V. Bacevičiaus nuotrauka

LB Ohio apygardos valdyba ir paminklo Clevelande statybos komitetas. Sėdi iš kairės: J, Malskis, 
J. Sadauskas, O. Jokūbąitienė, muz. A. Mikulskis ir K. Žiedonis. Stovi: F. Eidimtas, A. Kalvaitis, J. 
Damušis ir Pr. Karalius. V. Bacevičiaus nuotrauka

-J t >
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vavimo darbą vykdančiais 
asmenimis. Mat, kaip jau 
visais laikais įprasta, arti
miausios vietovės skautai 
turi daugiausiai ir akty
viausiai prisidėti prie sto
vyklos paruošimo, organi
zavimo ir pravedimo. (pk)

PASKAITA MOTERIMS 
APIE VĖŽĮ

Šį sekmadienį, gegužės 6 
d., tuoj po liet, pamaldų, 
Nauj. parapijos salėje įvyks 
dr. D. Degėsio paskaita mo
terims apie vėžį ir bus ro
domas mokslinis filmas.

Paskaitą rengia LKM 
Draugija. Visos moterys 
kviečiamos šioje įdomioje 
paskaitoje dalyvauti.

• Pianistas Antanas Sme
tona išpildys Čaikovskio 
fortepijono koncertą B-flat 
minor su Lakeland Civic 
Orchestra s i m foniniame 
koncerte, kuris įvyks šį sek
madienį, gegužės 6 d., 8 v. 
v. Lake Catholic High 
School auditorijoj, 6377 
Reynolds Rd., Willoughby, 
Ohio, Route 306 tarp Lake
land Freeway ir Lake Shore 
Blvd. (pk)

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. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 1 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRĄ DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnūs VVilliam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotoj ai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

LIGONIŲ — SENELIŲ 
LANKYMAS VELYKŲ 

ŠVENČIŲ PROGA
Šiais metais LB Cleve

lando Apylinkės socialinio 
skyriaus pastangomis buvo 
atliktas ligonių ir senelių 
lankymas. Jie buvo pasvei
kinti švenčių proga ir ap
dovanoti dovanėlėmis. Lan
kymo darbą atliko ateiti
ninkų organizacijos nariai. 
Daugiausia darbo padėjo 
Kliorių šeima, kuri ne tik 
supirko dovanėles, bet ir 
aplankė didelę tautiečiu da
lį-

Aplankytieji, o jų buvo 
24, beveik visi buvo labai 
patenkinti, kai kurie net 
gerokai sujaudinti, o viena 
šeima net piniginę dovaną 
socialiniam skyriui įteikė. 
Atsisakyti nuo tos dovanos 
nepavyko, nes, anot tos šei
mos, jiems pinigų pakan
ka, bet jiems miela, k ad 
tautiečiai jų nepamiršo ir 
sudarė jiems džiaugsmin
gas Velykas.

Be abejo, šis pirmasis 
lankymas neapsiėjo be klai
dų, nes bendruomenės val
dybai pasiskirsčius parei
gomis, socialinio skyriaus 
vadovui teliko tik keletas 
dienų ligi Velykų. Teko 
ant greitųjų pasirinkti, ar 
lankyti ligonius — senelius 
dabar, ar atidėti lankymą 
kokių nors kitų švenčių pro
ga. Pasirinkta šios Velykos. 
Nesuspėta nei painformuo
ti visuomenę skelbimais, 
nei sudaryti kiek pilnesnių 
sąrašų. Todėl atsiprašome 
tų, reikalingų aplankymo, 
bet neaplankytų. Sekantį 
kartą bus viskas geriau at
likta.

Br. Gražulis

• K. Karalis, ALT S-gos 
Clevelando skyriaus valdy
bos narys, įstojo į Vilties 
draugiją su 10 dol. įnašu..

• Dr. Alfonsas ir Kasė 
Martai praėjusį sekmadie
nį, balandžio 29 d., savo re
zidencijoje gausiame bičiu
lių būryje atšventė 30 me
tų vedybinio gyvenimo su
kaktį.

• William Steinberg, 
Pittsburgho simfoninio or
kestro vadovas, gegužės 10 
ir 11 d., 8:30 v. v. diriguos 
Clevelando orkestrui, išpil- 
dant Beethoveno ”Eroi- 
ca”, Coplando "Appalachian 
Spring” ir Wagnerio ”Die 
Meistersinger”.

W. Steinberg, gimęs Vo
kietijoje, 1938 m. atvyko į 
JAV kviečiamas Artūro 
Toscanini padėti suorgani
zuoti NBC orkestrą.

Bilietai gaunami Seve- 
rarice Hali kasoje ir pas 
Borrovvs. Studentams spec. 
bilietai nuo 3 dol.

PAMINKLO ŠVENTINIMO 
IŠKILMĖS

Ohio lietuvių šimtme
čio atžymėjimui pamink
lo šventinimas įvyksta š. 
m. gegužės mėn. 13 d. 
Clevelande.

Iškilmės pradedamos 
pamaldomis 10 vai. ryto, 
Sv. Panelės Nepaliauja
mos Pagalbos bažnyčio
je. Tuoj po pamaldų, pa
minklo šventinimas, ku
riame visos organizaci
jos kviečiamos dalyvauti 
su vėliavomis. Iškilmių 
metu, chorinę .dalį atliks 
Čiurlionio Ansamblis 
vad. muziko A, Mikuls
kio.

4 vai. po pietų, parapi 
jos viršutinėje salėje, 
įvyks iškilmingas banke
tas - koncertas. Banke
to metu bus įteikti atžy- 
mėjimai asmenims, ku
rie savo stambia auka 
bei darbu prisidėjo prie 
šio paminklo statybos. 
Čiurlionio Ansamblis.su 
soliste I. Grigaliūnaitė, 
akompanuojant R. Babic
kui, duos nepaprastai įdo
mų operų chorinių arijų 
koncertą.

Banketo bilietai po 6 
dolerius asmeniui, gau
nami pas visus Ohio Apy 
gardos valdyos bei pa
minklo statybos komiteto 
narius.

Dalyvaukime visi šio
se neeilinėse iškilmėse, 
tuom suteikdami bentma 
žą moralinį atpildą 
tiems, kurie nepagailėjo 
tiek daug darbo ir rūpes
čio, kad tik ši, taip sun
kiai pasiekiama svajonė, 
taptų realybe. (oj)

* CLEVELANDO ATEI
TININKŲ Šeimos Šventė 
įvyks gegužės 5-6 d. Šv. 
Jurgio parapijos baž
nyčioje ir salėje.

Šeštadienį 7:30 v.v. Šv. 
Jurgio salėje įvyks links- 
mavakaris, kurio metu 
programą atliks moks
leiviai ir studentai atei
tininkai. Bus vaišės ir 
šokiai grojant orkestrui.

Sekmadienį 10:30 vai. 
Šv. Mišios Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioj ir tuoj 
po jų iškilminga akademi 
ja parapijos salėje. Pas
kaitą skaitys seselė Ig- 
nė ir trumpą meninę pro 
gramą atliks jaunučiai 
ateitininkai.

Clevelando lietuvių vi
suomenė, ypač jaunimas, 
kviečiami šventėje daly
vauti .

1500 DOL. PAGALBAI 
LIETUVAI

Religinei šalpai Clevelan
de nuo balandžio 8 iki 28 d. 
aukas atsiuntė: 75 dol. — 
dr. J. Kriaučiūnas (Tole
do), po 10 dol. K. ir J. Bud
riai, dr. D. ir R. Degėsiai, 
O. Matusevičienė, P. ir D. 
Mikoliūnai, A. Puškoriūtė 
ir V. ir O. Rociūnai.

Po 5 dol.: VI. Bačiulis, 
B. Gaidžiūnas, P. Jocius, J. 
ir O. Narušai ir J. Skavi- 
čius. A. Neimanienė — 3 
dol.

Iki šiol į Rei. šalpos pa
galbos prašymą atsiliepė 
167 aukotojai sudedami ar
ti 1500 dol. Nors vajus ir 
baigėsi, bet pagalbos reika
las nesibaigia. Aukoti savo 
kraštui niekad nevėlu. Lau
kiame ir jūsų aukos. Rei. 
šalpos adresas: O. Žilins
kienė, 1840 Caronia Dr., 
Lyndhurst, Ohio 44124.

širdingas ačiū visiems.
Rei. šalpos K-tas

• Nauja Clevelando Vyrų 
Okteto plokštelė bus prista
tyta Clevelando visuomenei 
per Okteto maratoną šešta
dienį, gegužės 12 d., Čiur
lionio Ansamblio namuose. 
Tai 18-kos lietuviškų — 
liaudies, kariškų ir įvairių 
populiarių — dainų rinki
nys. Pasiklausykite poros 
dainų iš šios plokšteliės per 
Tėvynės Garsų valandėlę, 
sekantį penktadienį. Plokš
telę galima bus nusipirkti 
maratono metu Čiurlionio 
namuose.

PARDUODAMAS NAMAS
Naujosios parapijos rajo

ne. Didelis mūrinis dviejų 
šeimų namas po 7 kamba
rius kiekviename bute, di
delis kiemas, 2'/2 garažai, 
gražiai įrengta.

ČIPKUS REALTY
943-0910_________

Namą parduoda savinin
kas, Tudoi’ kolonialinio sti
liaus. 3 mieg., mažas kabi
netas, valgomasis, didelė 
virtuvė ir pusryčiams vie
ta, darbo kambarys, kili
mai, užuolaidos, pilnai 
įrengtas rūsys, 2 aut. ga
ražas. pastogės aukštas, 
kietmedžio grindys. Namas 
šiaurėje nuo Lake Shore 
Blvd. ir Nauj. parapijos 
bažnyčios. Apie 30,000. Tel. 
481-0271. Tik suinteresuoti 
tesikreipia. (34-37)

CLEVELAUDO PARENfilMIĮ 
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

GEGUŽĖS 5-6 D. Clevelando 
ateitininkų šeimos šventė,

GEGUŽES 12 D. Clevelando 
vyrų okteto 100-to dainų mara
tonas.

GEGUŽES 13 D. Naujos Pa
rapijos salėje Lietuvių šimtme
čiui atžymėti paminklo šventini
mo iškilmės.

GEGUŽES 20 D. Motinos Die 
nos minėjimas. Ruošia Cleve
lando Šaulių Moterų Sekcija.

BIRŽELIO 3 D. Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos mokslo 
metų užbaigimas Nauj. parapijos 
salėje,

BIRŽELIU 9 D. Čiurlionio an
samblio koncertas.

BIRŽELIO 10 D. Algio Rukšė
no knygos apie Simą Kudirką pri 
statymas visuomenei. Rengia 
Clevelando neolituanai.

BIRŽELIO 17 D. Lietuvos oku 
pacijos -- tragiškųjų birželio 
įvykių minėjimas. Rengia ALT 
skyrius.
BIRŽELIO 23-24 D. Naujųjų 

Lietuvių Namų Clevelande oficia
lus atidarymas.

LIEPOS 1 D. SLA 136 kuopos 
gegužinė.

LIEPOS 8 D. sekmadienį šau
lių kuopos susirinkimas ir gegu
žinė K.O. Pautienių sodyboje.

LIEPOS 15 D. LVS Ramovė 
Clevelando skyriaus gegužinė.

RUGSĖJO 15 D. Pirmasis ru
dens balius su įdomia menine 
programa. Rengia Dirva Naujuo
se Lietuvių Namuose.

RUGSĖJO 23 D, Šv. Jurgio 
parapijos salėje Šauliai ruošia 
Vlado Putvio 100 metų gimimo 
sukaktį.

SPALIO 13 D. G. Čapkauskie- 
nės ir K. Jakučio koncertas Nauj. 
parapijos salėje.

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

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, tel. 
911-6835.

Išnuomojamas kambarys 
lietuvei pensininkei mote
riai. Netoli E. 185 gatvės. 
Galima naudotis virtuve ir 
kitais patogumais. Taipgi 
savininkė gali pagaminti 
maistą. Skambinti savaitės 
dienomis po 5:30 vai. vak. 
Telef. 481-7081. (34-35)

HOUSE FOR SALE off 
East 185. 2 bedrooms — 
$20,500. Tel. 481-2247.

. - (34-35)

PARDUODAMI NAMAI

WANTED AT ONCF.
FORGE HELP 

FLAT DIE HELPERS, 
HAMMERDRIVERS 

EXP. ONLY
Steady work & fringe benefits. 

APPLY AT OFFICE 

SMITH ARMSTRONG 
FORGE 

1209 MAROUETTE RD.
CLEVELAND. OHIO 441.1 4 

(34-3M

Dviejų šeimų namas prie 
Huntmere, 1 tuščias butas. 
Vienos šeimos prie Mohi- 
can, tuščias. Arti lietuvių 
parapijos. Skambinti: KE 
1-9286 ir IV 1-1626. (32-35)

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

WANTED
TO LEASE

TRUCK, 0WNER 
OPERATOR

TO MOVĖ MOBILE 
HOME LOCALLY

C. G. GRAND CONST. 
CO.

919 WY0MING AVĖ. 
WY0MING, PA. 

717-683-1101
(34-39)

FORD MOTOR CO.

PARDUODAMAS NAMAS
Mūrinis, vienos šeimos, 

dvigubas garažas prie E. 
185 St. Arti prekybos cent
ro, mokyklos ir autobuso. 
Parduoda savininkas. Skam 
binti 3-7 vai. vak. tel.: 
486-6540. (35-38)

Utica Plant needs
• MILLWRIGHTS
• ELECTRICIANS
• SEWING MACHINE 

REPAIRMEN
• HYDRAULIC REPAIR

Proof of 10 years experience or journeyman’s card reąuired. 
Apply Hourly Employment Office Mond.-Fri., 8 a. m.-3:30 p.m.

50500 Mound Rd. 
South of 23 Mile Rd.

Utica, Mich.
An Equal Opportunity Employer

(35-38)

Ansamblis.su


DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Praeitame Dirvos nu
meryje, paskutiniame pus
lapyje, Vlado Būtėno skil
tyje ”7 dienos Čikagoje”, 
spausdinant per klaidą bu
vo sukeisti vietomis dviejų 
fotografijų negatyvai.

Atsiprašome.
• Lietuvių šaulių Sąjun

gos Tremtyje centro valdy
ba per mūsų korespondentą 
A. Grinių atsiuntė Dirvai 
paremti auką 20 dol., kartu 
išreiškiant padėką už šau- 
liškų reikalų supratimą.

Už paramą nuoširdžiai 
dėkojame.

• Juozas Matulevičius, iš 
Worcester, Mass., Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondui 
prisiuntė 25 dol. auką, ir 
ALT S-gos Elizabetho sky
rius 50 dol. per iždininką 
Damijonaitį.

• L.S.S. Skaučių Seserija 
surengė tapybos-skulptūros 
darbų parodą, kuri įvyko š. 
m- balandžio 28-29 dieno
mis, Kultūros židinyje, 
Brooklyne, N. Y. Parodoje 
dalyvavo dail. Jonas Kele- 
čius, iš Chicagos, Irena Mic- 
kūnienė ir Osvaldas Mickū- 
nas iš Kanados.

• Jonas Bielskis, gyvenęs 
ilgus metus Kaune, dabar 
nuolatiniam apsigyvenimui 
persikėlė į Vokietiją: 68 
Mannheim 33, Stettinerstr. 
100, West Germany. Jis 
prašo atsiliepti jo giminai
čius ir bičiulius.

ALT S-GOS CHICAGOS 
SKYRIAUS NARIAMS
Š. m. gegužės 18 d. (penk

tadienį), 7 v. v., L. T. Na
muose (6422 So. Kedzie 
Avė., Chicago) šaukiamas 
visuotinis skyriaus narių 
susirinkimas. Dienotvarkė
je: atstovų į Sąjungos Sei
mą, įvyksianti gegužės 26- 
27 d. Detroite, rinkimas ir 
kiti svarbūs organizaciniai 
reikalai. Visi skyriaus na
riai ir narės prašomi būti
nai dalyvauti. Nariai ilges
nį laiką nemokėję nario mo
kesčio, prašomi šiame su
sirinkime šią garbės skolą 
organizacijai sumokėti.

Mūsų skyriaus nariui,
KAROLIUI CICĖNUI, 

š. m. balandžio 22 d. mirus, jo našlei p. MONIKAI 
CICĖNIENEI, sūnums KĘSTUČIUI ir VYTAU
TUI, dukteriai BIRUTEI bei jų šeimoms ir ki
tiems artimiesiems bei draugams, reiškiame nuo
širdžią užuojautą ir kartu liūdime

ALT S-gos Chicagos Skyriaus Valdyba

Mano mylimam ir visuomenės labai gerbia
mam profesoriui

STASIUI ŽYMANTUI 
mirus, vėlionies žmonai ŽYMANTIENEI ir vi
siems artimiesiems, su liūdesiu reiškiu nuoširdžią 
užuojautą

Ignas šešplaukis

A. A.
JURGIUI RUDOKUI 

tragiškai žuvus, jo tėvams SOFIJAI ir arch. STA
SIUI KUDOKAMS, giliausią užuojautą reiškiame 
ir kartu liūdime

S. Vaicekauskaitė, 
M. ir A. Iškauskai

Iš Alfonso Dargio tapybos kūrinių parodos, kuri atidaroma Šį 
penktadienį, gegužės 4 d. David galerijoje, 31 Main St., North, 
Pittford, N.Y,

K ■ ?B -3
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JAV LB BOSTONO 
APYGARDOS 

VH-jai Tarybai ir IV PLB 
Seimui rinkti pasiūlytų 

kandidatų sąrašas:

Į TARYBĄ (balsuoti ne 
daugiau kaip už du asme
nis)
Jančauskas Povilas, 57 m. 
Kapočius Juozas, 65 m. 
Makaitis Algis, 28 m. 
Stelmokas Vytautas, 66 m. 
Valančiūnas Algis, 24 m. 
židžiūnas Vladas, 63 m.

Į PLB SEIMĄ (balsuoti 
ne daugiau kaip už tris as
menis)
Jančauskas Povilas, 57 m. 
Kapočius Juozas, 65 m. 
Stašaitis Juozas, 59 m. 
Šatas Donatas, 44 m.
Balsavimai įvyks 1973 m. 

gegužės 19-20 dienomis apy
linkėse: Bostono, Brockto- 
no ir Worcesterio.

• Neolithuanų žiniai. At
šventę auksinę sukaktį rei
kia pradėti galvoti apie va
saros stovyklą, šiais me
tais vasaros stovyklą ruo
šia Vyr. Valdyba. Laikas 
numatytas nuo 1973 m. 
rugpiūčio mėn. 27 iki rug
sėjo 3 d. Stovyklai pasibai
gus ten pat šaukiamas 
Korporacijos suvažiavimas. 
Kol kas stovyklai vieta nu
matyta Wiscansin.

Smulkesnė programo bus 
paskelbta vėliau.

Tad visi kolegos ir kole
gės prašomi šiais metais 
savo vasaros atostogas de
rinti prie stovyklos laiko ir 
kai tik bus paskelbta smul
kesnė programa registruo
tis.

Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

• Jurgio Gliaudos roma
nas "Sunkiausiu keliu” pa
traukliai vaizduoja Lietu
vos nepriklausomybės pra
džios politinio sūkurio vy
riausiąjį herojų Mykolą 
Sleževičių. Gaunamas viso
se knygų parduotuvėse. 
Kaina 5 dol. Leidėjo adre
sas: J. Urbelis, 1649 No. 
Broadway, Melrose Park, 
III. 60160.

Grandinėlės vadovai su Los Angeles lietuviais, rėmusiais Grandinėlės koncertus. Iš kairės: A. Ado
mėnas, L. Zaikienė, prel. J. Kučingis, Grandinėlės vadovas L. Sagys, inž. G. Kazlauskas, A, Sagienė 
ir J. Činga. J. Garlos nuotrauka

"SUNKI" CARMEN PRADŽIA
"Operai nesiseka," — 

pareiškė prof. V. Jaku- 
bėnas išėjęs pasivaikš
čioti į fojė: "o iki šiol 
taip sekėsi!" Profeso
riaus nuomonė turbūt ati
tiko daugumos žiūrovų pa
žiūrai. Dėl tos paprastos 
priežasties, kad nors 
laikrodis jau rodė 8:45, 
bet dar nebuvo ko žiūrėti 
ir klausyti. Opera vėlavo 
ištisą valandą dėl likimo 
valios, kuri yra vedamu 
motyvu Bizet veikale. Li
kimo organas mūsų atve
ju buvo Chicagos poli
cija, kurios pareigūnas 
sulaikė per greitai į 
premjerą skubinantį te
norą Stefaną Wiciką. Pa
aiškėjus, kad jo vairuo
tojo leidimas buvo pase
nęs, teko jį išpirkti iš po
licijos nuovados. Visatai 
davė progos publikai pa
dūmoti apie likimo galią 
ir visus sunervino, išsky
rus turbūt tik orkestrą, 
kuris uždirbo 12.00dole
rių negrodamas.

Uždangai pagaliau pa
kilus, neatrodė, kad ne
malonus incidentas būtų 
palikęs ilgesnių pasėkų. 
Vicikas, atrodė, visai ne
jautė sąžinės griaužimo 
ir visą dėmesį kreipė 
Carmen meilei, o toji ne. 
pyko taip ilgai laukusi il- 
pyko taip ilgai laukusi 
parodyti savo aistrą.

Paliekant atskirų solis 

tų įvertinimą ateičiai, 
reikia pastebėti, kad 
bendras įspūdis buvo la
bai geras. Ilgesnė daugu
mos dalyvių scenos pa
tirtis atnešė gerų vaisių. 
Dailininko A. Valeškos 
scenovaizdis buvo pui
kus, labai gerai veikė ir 
nauja permatoma tinkli
nė uždanga prieš 1-mą ir 
paskutinį veiksmą, atitin
kanti ilgesnės įžengia
mosios muzikos nuotai
kom. Choras scenoje lai
kėsi drąsiau ir laisviau 
negu bet kada anksčiau. 
Kai kurios vietos, kaip 
moterų choras pirmame 
veiksme ir kvintetas 
(Mastienė, Linkevičiūtė, 
Milerytė, Savrimas ir 
Prapuolenis) antrame 
veiksme buvo tikri dei
mančiukai. Titulinėje ro 
Įėję Roma Mastienė bu
vo nekomplikuota, bet įti
kinanti gerai dainavusi 
ir vaidinusi čigonė. Tur 
būt tokią įsivaizdavo ir 
kompozitorius. Gina Oap- 
kauskienė, nesudėtingo
je Michaelos rolėje bu
vo puiki, na, o Wicikas, 
jei būtų lietuvis, tikrai 
sulauktų nemažo pasise
kimo mūsų tarpe. Tarp 
kitko jo tarsena buvo to
kia gera ir aiški, kadsun 
ku įsivaizduoti jį nemo
kant kalbėti lietuviškai. 
Algirdas Brazis buvo 
jam įprastoje aukštumo

je, geras buvo ir Zuniga 
— V. Liorentas.

Kiti 3 spektakliai tur
būt praeis su dar dides
niu pasisekimu. Nesėk
mė, kuri prasidėjo su 
Stasio Baro susirgimu, 
gal bus pasibaigusi. Di
rigavo Aleksandras Ku- 
čiūnas, savo griežtoj 
kontrolėje laikydamas ne 
tik orkestrą, bet ir so
listus bei chorą, įskai
tant ir naujieną — labai 
simpatingą ir didelį vai
kų chorą. Jo didelės pas
tangos atnešė pasigėrė
tinų vaisių. (vm)

SAN FRANCISCO

PAVASARIO BALIUS
LB San Francisco apylin

kės ruošia Pavasario balių 
gegužės 19, šeštadienį, 8 v. 
v. Vieta: Alamo Women's 
Club, kampas Danville Blvd. 
ir South Avenue, Alamo. 
Svečiai bus skaniai pavai
šinti ir galės laimėti keletą 
vertingų dovanų loterijoje. 
Programą sutiko išpildyti 
solistė Liucija Zaikienė iš 
Santa Monica. Taip pat pa
sirodys Algis Draugelis 
(piano) ir Rasa Draugelytė 
(fleita), šiaurės Calif. lie
tuviai kviečiami ateiti pa
sišokti ir paklausyti gražios 
ir įdomios programos.

KRIKŠTYNOS

Aloyzas ir Eleonora Saka
lauskaitė Grigaliūnai (gyv. 
Walnut Creek) kovo 17 d. 
suruošė savo namuose šau
nias krikštynas ir sukvietė 
didelį būrį draugų į šeimos 
šventę. Iš Los Angeles at
vyko Milda ir Kęstutis Mi
kėnai ir Onutė ir Arvydas 
Vaišniai. Krikšto tėvais bu
vo Arvydas Vaišnys ir Rita 
Saliamonienė. Kun. V. Pa- 
valkis pakrikštino dukrelę 
Vidos Eleonoros vardu. Gri
galiūnai taip pat augina sū
nų Viktorą ir dukrelę Nidą.

SVEČIAS Iš FLORIDOS
Ignas Podėlis iš St. Pe- 

tersburg lankosi pas savo 
dukrą ir žentą Dalią ir Joną 
Šiurilus (Plėasanton). Sve
čias žada, paviešėti 3 savai
tes ir pakeliauti kartu po 
Californiją. šiurliai prieš 
metus atsikėlė iš Roches
ter, N. Y. kur daug darba
vosi lietuvių veikloje, čia 
taip pat jie neatsilieka — 
Dalia neseniai buvo išrink
ta į S. F. LB 1973 m. valdy
bą. Genovaitė Zaborskienė 
yra veikli S. F. lietuvių ben
druomenės narė — visur 
prisideda ir dalyvauja ir 
visų vietinių lietuvių myli
ma. Kovo 31 d. p. Zabors-

DIRVAI
AUKOJO

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
A. Perkumas, Venezuela....2.00 
P. Stempužis, Cleveland ... 2.00 
K. Praleika, Little Falls .. 2.00 
J. Pusdešris, Detroit........ 10.00
V. Kutkus, Detroit............... 5.00
A. Lapinas, Chomedey......2.00
L Černis, W. Bloomfield .. 2.00 
J. Vadopalas, Chicago .........7.00
J. Pavilionis, Chicago.......5.00
D. Adomaitis, Chicago..... 2.00
J. Kamaitis, St. Petersburg2.00 
V. Bagdonas, Oak Lawn......7.00
J. Ramunis, Victoria......... 7.00
O. Kremeris, Chicago........ 2.00
A. Modestas, Chicago........ 6.00
A. Muliolis, Cleveland.......2.00
V. Mažeika, Chicago...........5.00
V. Kazakevičius, Maspeth.,2.00 
J. Kučinskas, Warren........2.00
A. Reventas, Woodhaven....2.00
St. Šimoliūnas, Detroit..... 5.00
B. Dūda, Los Angeles ....... 2.00
V. Janulaitis, Chicago......10.00
J. Kregždė, Cincinnati..... 2.00
J. Urbonas, Dayton...........2.00
A. Pustelnikas, Chicago .. 7.00
P. Bakūnas, Baltimore .... 3.00
M. Meiliūnas, Weston....... 5.00
LŠST Centro Valdyba .... 20.00
E. Augustaitis, Chicago..... 2.00
A. Šova, Corwn Point........ 5.00
I. Šešplaukis, Los Angeles 2.00
V. Karalius, Baltimore..... 2.00
A. Grushnys, Wichita........7.00
J. Barzevičius, Toronto ..„2.00

Visiems aukotojams Dir 
va nuoširdžiai dėkoja.

kienė surengė didelį ir 
linksmą pobūvį savo gimta
dienio proga. Gausus skai
čius svečių linksmai pralei
do vakarą ir palinkėjo su
kaktuvininkei ilgiausių me
tų. (dj)

PHILADELPHIA

ROMAS VIESULAS — 
PARODOJE

Temple Universiteto Ty- 
lėr School of Art, Philadel
phijoje, naujų pastatų ati
darymo proga, buvo su
rengta paroda, kurioje savo 
darbus yra išstatę grafikos, 
keramikos ir auksakalystės 
(Jevvelry) skyrių vedėjai. 
Atidarymo dieną, parodą 
aplankė apie 1000 žmonių. 
Atrodo, kad. lankytojai il
giau sustodavo grafikos ir 
auksakalystės skyriuose.

Lietuvius daugiausiai do
mino grafikos skyriaus ve
dėjas Romas Viesulas ir jo 
kūriniai. Visų ypatingo dė
mesio susilaukė ciklas 
"Raudos”, kurio darbams 
(15) išstatyti reikėjo atski
ros patalpos, specialaus iš
dėstymo ir apšvietimo. Cik
las "Raudos” sukurtas lie
tuvių liaudies motyvais. Tai 
relijiefinė grafika, šiuo at
veju — juodi relijiefai, juo
dame fone. Patalpoje-girdi
ma muzika raudų motyvais, 
o geriau įsiklausius, galima 
suprasti ii- dalį žodžių. Tai 
kompozitoriaus amerikiečio 
Alvin Curran kūrinys. Cik
las "Raudos” buvo sukur
tas 1971-72 metais, Romoje. 
Jis buvo išstatytas parodo
se Europoje, bet Ameriko
je išstatomas pirmą kart. 
Viso šioje parodoje, Romas 
Viesulas, yra išstatęs 46 
darbus sukurtus 1960-72 
metų laikotarpyje.

Pamatyti ir išgirsti Ro
mą Viesulą, asmeniškai ir 
jo kūriniuose ir pasidžiaug
ti jo pasiekimais, atidary
mo dieną susirinko ir virš 
šimto lietuvių. Paroda truks 
iki gegužės 20 d. Tyler 
School of Art adresas — 
Beech and Penrose Avė., 
Elkins Park, Pa. (kč)

EXPERIENCED OPERA- 
TOR wanted on mens outer- 
wear jackets. Apply 225 
High St., Elizabeth, N. J. 
Call ’01-3^5-8163.
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