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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Korp! Neo-Lithuania metinės Šventės Bostone prezidiumas. Iš kai
rės: G. Vaičaitis, A. Antanavičius, P. Martinkusir A. Martišauskas.

NEO-LITHUANIA SIEKIMIĮ GAIRES
Korp! pirmininko Rimo Staniuno 

pasisakymas Bostone
Lapkričio mėn. didžiuosiuose JAV centruose Korporacijos 

Neo-Lithuania padaliniai švenčia savo metines šventes, pasižy
minčias spalvingom tradicijom ir iškilmingumu. Tokia šventė 
lapkričio 5 d. vakare buvo surengta ir ALTS-gos Bostono sk. na
muose. Padalinio pirm. Ignui Vilėniškiui, Jr. išvykus dalyvauti kita
me Korp! žygy, šventei sumaniai ir su regimu įsijautimu vadovavo 
valdybos sekretorius šen. Algirdas Antanavičius. Jaudinančios mi
nutės buvo, kai buvo teikiamos spalvos trims naujiems Korp! na
riams -- B. Rentelytei, L. Tylaitei ir Jonui Freimanui, susirinku
siems filisteriams, seniorams ir svečiams dainuojant spalvų dainą 
Lietuva brangi.

Ta pačia proga buvo paskelbta ir nauja padalinio valdyba, ku
rią 1966-67 m. sudaro seniorai pirm. Martišauskas, vicepirm. An
tanavičius, sekr. Rentelytė, ižd. Tylaitė, arbiter elegantiarum P. 
Martinkus ir tėvūnas Svilas.

Korp! Neo-Lithuania Bostono padalinio metinės šventės 
maloni staigmena buvo Korp! vyr. valdybos pirm. R. StaniOno 
apsilankymas. Iškilmingame posėdy, po kurio sekė jauki ir smagi 
korporantiška vakarienė, kol. R. Staniūnas tarė žodį, kuris ir yra 
Korp! Neo-Lithuania siekimų gairės. Žemiau yra spausdinamas 
Korp! pirmininko pasisakymas,kurį Bostono neolituanai ir-jų sve
čiai palydėjo karštais plojimais.

Kol. Rimas Staniūnas 
kalba:

"Su dideliu džiaugsmu 
sveikinu Korp! Neo-Li
thuania Vyr. Valdybos 
vardu, pasiremdamas tų 
trylikos vyrų idėjomis, 
kurie 1922 m. lapkričio 
mėn. 11 d. Lietuvoje, Kau
no universitete, metė 
mintį ir įsteigė Korp! 
Neo-Lithuania. Jų min
tis — Fro Fatria — o 
emigracijoje lietuvybės 
išlaikymas, yra realūs 
mūsų tautos išlaisvini
mo pagrindai. Lietuviš
koji kultūrinė veikla, lie
tuviškosios inteligenti
jos ugdymas ir lietuvy
bės populiarinimas tarp
tautinėje plotmėje yra 
darbo sritys, kurios per
šasi mūsų Korporacijai. 
Tačiau ir visos kitos lie- 
tuviškos sritys turi būti 
patriotinės dvasios, lie
tuvio meilė lietuviui ir at
sidavimas tėvynei ir 
tautai kaip mūsų dvasi
nio ryžto skatintojai ir 
ugdytojai. Korporantiš- 
kos vieni kitiems išti
kimybės dvasioje tęski
me kelionę Lietuvon lais
vės grįžimo keliu, gy
venkime tėvynės prisi
kėlimo viltimi ir su Pro 
Patria darbu pelnykime 
patys sau linkėjimą "Vi- 
vat, crescat, floreat in 
eternum".

Nėra reikalo daug aiš
kinti, kad priaugančios 
kartos ir jaunimo išlaiky

mas lietuvybei ir jo iš
mokslinimas, jaunų 
žmonių profesinis ir in
telektualinis pasiruoši
mas gyvenimui, šio pasi
ruošimo galimai aukš
tesnė kokybė ir pasiek
to išsilavinimo panaudo
jimas mūsų tėvynės ir 
tautos labui yra kapita
las, iš kurio gyvens Lie
tuvos ateitis. Tačiau ne 
tik valstybė ir tauta už
sitikrina ateitį papildy
dama ir atnaujindama sa
vo kūrybingąsias jėgas. 
Norint gyventi, reikia at 
sinaujinti visur, kur ga
lima apeiti gamtos dės
nius. Kiekvienas visuo
meninis junginys juk nė 
ra pajungtas gamtos įs
tatymams. Todėl ir Kor
poracijos ateitis, jei ji 
nori gyventi, glūdi sua
bejojime ir pastangose 
papildyti savo eiles įgy- 
venimą ateinančių jaunų 
akademikų gretomis. Ak
tyviai dalyvaudami nau
jos lietuvių inteligenti
jos paruošimo pastan
gose, sustiprinsime sa
vo siekimų tikslą. Jei 
mes savo idėjas laikome 
pozityviomis ir patrio
tiškomis, privalome vi
somis leistinomis pas
tangomis rūpintis, kad 
jos liktų ne vien popie
riuje, bet galimai dides
niu skaičiumi būtų sura
šytos lietuvių širdyse. 
Atsisakykime mažaver- 
tybės komplekso ir tikė

kime, kad mūsų Korpo
racija ir jos dėka išau
ginta inteligentija yra ly
giai tokia pat gera, kaip 
ir kitose organizacijose 
ugdyta. Bendrinis lietu
viškosios inteligentijos 
ugdymo tikslas yra visiš
kai suderinamas su mū
sų Korporacijos gyvavi
mo interesais. Remkime 
lietuviškosios inteli
gentijos ugdymą, remki
me liet, kultūros puose
lėjimą visom jėgom, ta
čiau neužmirškime, kad 
lietuviškoji istorija tin
kamai mūsų Korpora
cijos egzistenciją įver
tins tik tada, jei neoli
tuanai pajėgs įrodyti tas 
pastangas, kurių dėka lie- 
tuviškosios inteligentijos 
kadrai per mūsų Korpo
raciją pasipildė emigra
cijoje. Prasmingas tau
tinio solidarumo veiklos 
turinys bus galimas pa
siekti tik tada, kai bus at
siektas aukštas mūsų vi
suomenės subrendimo 
laipsnis. Todėl laisvė, 
teisingumas ir solida
rumas, kurie sudaro 
abipusę pareigą, yra taip 
pat mūsų užsibrėžto tiks
lo pagrindų dalis. Mes tu
rime ir toliau ta pačia tau
tinio atsparumo dvasia 
kartu su tėvynėje ir toli 
nuo jos ribų esančiais 
broliais kovoti už žmo-^ 
gaus vertę, žmogaus' 
venimą laisvoje tėvynė
je ir visame pasaulyje.

Korporacija, gyvenan
ti Lietuvos laisvės troš
kimo dvasia, yratas lai
das ir pagrindas, kuriuo 
remiasi mūsų siekiamo
jo tikslo prasmingumas. 
Tas yra laikoma aukš
čiausiu įstatymu kai Re
čiam tautinį klausimą. 
Lietuviškoji sąžinė savo 
ateities veiklos pagrin- 
dan deda tautinio išliki
mo idealą, pakartotinai 
deklaruoja savo pasiry
žimą laisvame pasauly
je ir liudija jos žmonių 
nepalaužiamą norą atgau
ti savo tautos laisvę ir 
nepriklausomybę. Šito 

(Nukelta į 2 psl.)

New Yorko lietuviai lapkričio 3 d. pagerbė JAV kongresmaną Joseph P. Addabo už jo nuolatinę pa
ramą lietuviškiems reikalams, šį pagerbimą organizavo "Laisvės Žiburio" radijo vadovybė. Dalyvavo 
Lietuvių Bendruomenės, tėvų pranciškonų, Darbininko, Dirvos ir "Laisvės Žiburio" atstovai.

Nuotraukoje kongr. Addabo laiko jam padovanotą lietuvišką kryželį. Iš kairės: K. Miklas, D. Kezienė, 
E. Genevičienė, už jos kun. J. Liauba, D. Kezytė, už jos A. Sniečkus, R. Kezys, J. Addabo, A. Mažeika, 
prel. J. Balkonas, kun. dr. K. Bučmys ir E. Čekienė. R. Kisieliaus nuotrauka

PO RINKIMU
—.....

RESPUBLIKONŲ LAIMĖJIMAS, NORS IR LA
BAI ĮSPŪDINGAS, DAR NEPAKEITĖ FAKTO, 
KAD JIE IR TOLIAU LIEKA MAŽUMOS PAR
TIJA. — LAIMĖTOJŲ PAŽIŪRŲ NEVIENODU
MAS NELEIDŽIA PADARYTI BENDRŲ IŠVA
DŲ APIE KRAŠTO NUOTAIKAS, IŠSKYRUS 
VIENĄ: DABARTINĖS ADMINISTRACIJOS 

POPULIARUMAS GEROKAI SMUKO.

--------------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ---------

Antradienio rinkimai 
atnešė palyginti labai di
delį respublikonų laimė
jimą. Tiesa, senate jie 
ir toliau turės maždaug 
trečdalį balsų, tačiau 46 
ar 47 nauji respublikonai 
atstovų rūmuose kartu 
su konservatyviuoju pa
čių demokratų sparnu 
galės sulaikyti visą eilę 
prezidento Johnsono 
’Great Society’ siūlomų 
įstatymų. Bendras kraš
to nuotaikas gal geriau
siai gali paliudyti rinki
mai Illinois, kur res
publikonų kandidatas, 
jaunas (47 metų) pramo
nininkas Charles Fercy 
palyginti lengvai nugalė
jo populiarų demokratų 
senatorių ir labai ryškią 
asmenybę, 74 m. Paul 
Dougias. Tas pats Per- 
cy per 1964 metų rinki
mus pralaimėjo guber
natoriaus vietą visai ne.. 
ryškia# ir net nepopu
liariam demokratui Otto 
Kerner. Tada Fercy pra
laimėjo prezidento John
sono populiarumo ban
gai, šį kartą jis pajėgė 
nugalėti daug stipresnį 
kandidatą tam populia
rumui gerokai sumažė
jus. Negalima sakyti, 
kad tai būtų vien rasi
nių neramumų paseka, 
nors kai kuriuos balsuo
tojus tai paveikė. Fakti
nai Fercy irgi yra taip 
vadinamas 'liberalas’, 
nors ne taip kairus kaip 
Dougias.

‘Liberalais’ laikomi 

ir New Yorko gubernato
rius Rockefelleris, ku
ris priešingai ’šiaudi- 
nių’ balsavimų rezulta
tams, palyginti lengvai 
nugalėjo nepopuliarų de
mokratų kandidatą O’ 
Connor. Galimas daik
tas, kad ‘šiaudiniai’ bal
savimai galų gale padėjo 
Rockefelleriui, nes kai 
kurie rinkėjai, kurie sim
patizavo liberalų ar kon
servatorių kandidatams 
ir už juos pasisakė laike 
‘šiaudinio’ balsavimo, 
vėliau nutarė, kadRocke
felleris geriau už O’Com 
nor.

Bet jei anksčiau minė
ti atvejai kalbėtų už res
publikonų ’suliberalėji- 
mą’, Ronald Reagan ne
mažiau įspūdingas laimė. 
jimas Ca.lifornijoje kal
ba ir apie ‘konservaty
vių’ pajėgų atgimimą. 
Californijos valstija tu
rės didžiausią delegaci
ją respublikonų konven
cijoje, kas, žinoma, tu
rės įtakos kandidato į 
prezidentus parinkimui. 
Šiandien atrodo, kad dau
giausiai galimybių turi 
Richardas Nixonas, ku
rio populiarumui daug 
padėjo prezidentas John- 
sonas, rinkimų išvakarė
se apie j į asmeniškai la
bai neigiamai atsiliep
damas. Tas davė progos 
Nixonui gražiai atsikirs
ti ir apie save priminti 
milijonams rinkikų.

Nėra abejonės, kad 
Nixonas iš visų galimų 

respublikonų kandidatų 
turi didžiausią patyrimą 
užsienio politikoje, kuri 
dabar yra turbūt svar
biausias prezidento už
davinys. Nixono pažiū
ros į Vietnamo karą, kad 
jį reikia ne vilkinti, bet 
laimėti, šiandien tur būt 
susilauktų amerikiečių 
daugumos pritarimo. 
Bet, žinoma, Nixonas ne
laimėjo nė vienų rinkimų 
jis ne tik pralaimėjo pa
lyginti maža balsų d auga
ma Kennedy, ir dar smar
kiau Fat Brownper Cali
fornijos gubernatoriaus 
rinkimus. Tam pačiam 
Brown, kuris dabar pra
laimėjo Reaganui. Nixo- 
nas tik tada turės galimy
bių kai dabartiniai laimė
tojai negalės susitarti sa
vo tarpe ir, ko gero,pa
darys nemažai klaidų. 
Toks Fercy, pavyzdžiui, 
bus tik ‘jaunesnysis se
natorius’ iš Illinois — 
postas, kuriame gana 
lengvai galima patekti 
į pamiršimą.

Grįžtant prie rinkimų 
įtakos į užsienio politi
ką, reikia pastebėti, kad 
ir čia sunku padaryti

(Nukelta į 2 psl.)

IŠ VISO PASAULIO

* NAUJU Vak. Vokietijos 
kancleriu - min. pirmininku 
krikšČ. dem. partija pasirinko 
Kurt. G. Kiesingęrį, kurio pa
žiūros užs. politikos klausimu 
daugiau atitinka de Gaulle po
litikai. Kiesingeris dar turi su
daryti koalicinę vyriausybę. Be 
to, jis jau spėjo susilaukti daug 
kritikos už savo nacių laiko
tarpio veiklą.

* VARŠUVOS universiteto 
prof. L. Kolakovskis buvo iš
mestas ne tik iš universiteto, 
bet ir iš komunistų partijos už 
kritikavimą Gomulkos režimo
studentų tarpe. Tarp kitko, jis 
pareiškęs, jog nesą ko džiaug
tis Gomulkos atėjimu į valdžią > 
nes Lenkija nesusilaukė lauk
tųjų laisvių. Jo kalba susilaukė 
didelio pritarimo studentų tar
pe, kurie siūlė priimti rezoliu
ciją, reikalaujant paleisti iš ka
lėjimo anksčiau suimtus moks
lininkus ir profesūros narius, 
pakliuvusius nemalonėn taip pat 
už režimo kritiką.

* PABALTIEČIAMS nepalan
kūs vėjai’papūtė iš Montrealyje 
ruošiamos pasaulinės parodos 
vadovybės pusės. Labai užvilki
nus atsakymą, toji va dovybė pra
nešė, kad parodos metu nebus 
galima ruošti lietuvių, latvių ar 
estų diena, o tik "pasimatymas" 
("Lithuanian Rendez-vous"). Be 
to, tie "pasimatymai" negalė
sią įvykti numatytoje "tautų aikš
tėje (Placeof Nations), o tik nuo
šalyje esančioje sporto aikštė
je.

Bendras pabaltieČių komite
tas tuo reikalu apeliuos į Kana
dos vyriausybę Otavoje. Jei ne
pavyks iškovoti tinkamų sąly
gų pabaltieČių pasirodymams, 
teks nuo dalyvavimo parodoje 
atsisakyti.

PabaltieČių komitetas, ku-
riam šiuo metu pirmininkauja, 
lietuvių atstovas J. Simanavi
čius, taip pat susirūpino Kana
dos vyriausybės politika, kas 
kart daugiau palankumo rodan
čia Kremliui.
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Paskutinės II Pasaalinio karo dienos (4)

Himmleris išduoda paslaptį...
Apie 6 vai, vakaro iš

vargęs gen. Heinrici at
vyko į Vyslos armijų gru
pės štabą prie Frenz- 
lau. Per visą kelionę, ku
ri užsitęsė pustrečios 
valandos, jis su savo ad
jutantu ir šoferiu nepa
sikeitė nė vienu žodžiu. 
Vienu momentu von Bi
lą norėjo užmegsti pa
sikalbėjimą apie tą pa
slaptingąjį žemėlapį. 
Jis galvojo, kad Gude- 
rianas turėjo Heinriciui 
parodyti ir paaiškinti ką 
tai reiškia. Bet Heinrici, 
matyt, nieko nežinojo 
apie tą žemėlapį. Jis 
buvo užsimąstęs ir ty
lėjo. Niekad dar von Bi
lą nematė jo taip be nuo
taikos.

Heinrici dar labiau 
prarado ūpą, kai pamatė 
armijų grupės štabo ba
rakus šalia įspūdingų 
dvaro rūmų. Tai buvo as
meniška Himmlerio prie
glauda ir tuos baisius, 
jokios meninės vertės ne
turinčius rūmus jis pasP 
statė dar prieš karą. 
Privačiame geležinkely 
šalia rūmų stovėjo 
Himmlerio privatus liuk
susinis traukinys Stei- 
ermark.

Kaip ir Zossene, šta
bo pastatai buvo paslėp
ti miškelyje. Bet čia ir 
baigėsi panašumas. Jo
kio aktyvumo Heinrici 
čia nematė. Be SS kor- 
poralo, kuris buvo ves
tibiulyje, atrodė, lyg rū
mai būtų tušti. Korpora- 
las, paklausęs jų var
dus, paprašė sėsti ant 
medinio suolo ir dingo ki
tame kambaryje. Už ke
lių minučių pasirodė SS 
uniformoje generolas. 
Tai buvo Gruppenfuehre- 
ris Heinz Lammerding, 
Reichsfuehrerio štabo 
viršininkas. Jis jiems 
mandagiai paaiškino, kad 
Himmleris užimtas labai 
svarbiu posėdžiu ir šiuo 
metu jo negalima truk
dyti, Lammerding buvo 
mandagus, bet šaltas ir 
nepakvietė Heinrici pa
laukti jo kabinete. Apsi
sukęs jis išėjo, palikęs 
vestibiulyje Heinrici ir 
von Bilą.

Heinrici kantriai iš
laukė 15 minučių, paskui

PO RINKIMU...
(Atkelta iš 1 psl.) 

bendras išvadas, nes lai
mėjo ir tokie Vietnamo 
karo priešininkai, kaip 
Oregano gubernatorius 
Hatfield, kuris buvo iš
rinktas į US senatą, ir iš 
dalies pirmasistpo pilie
tinio karo (iš viso tre
čias senato istorijoje) 
negras senatorius res
publikonas Edward W. 
Brooke. Tačiau šian
dien ir didžiausi to ka
ro priešininkai nereika
lauja JAV pasitraukimo. 
JAV jau yra per daugįsi* 

vėlusios į karą, kad tai 
galėtų padaryti, n epai - 
santo viso to karo nepo
puliarumo, ir visi tai 
daugiau ar mažiau su
pranta. Dėl to galima 
sakyti, kad užsienio po
litikoje Johnsonas tu
rės net didesnę paramą 
kongrese negu iki šiol. 
Kitas dalykas vidaus po
litika. Jos sumetimai nu
lėmė rinkimų rezulta
tas.

ramiai kreipdamasis į 
von Bilą, pasakė:

— Eikite ir pasaky
kite Lammerdingui, kad 
aš nepasiryžęs nė se
kundės ilgiau laukti. Aš 
noriu Himmlerį matyti 
tuojau pat.

Neuždelsiant, tuoj pat 
Heinricį nuvedė kori
doriais į Himmlerio ka
binetą.

Himmleris jį pasitiko 
stačias prie stalo. Pada
ręs keletą žingsnių pir
myn ir po kelių manda
gumo formulių, jis pra
dėjo aiškintis.

— Reikia, kad jūs su
prastumėte mane, — pa
sakė jis paimdamas 
Heinrici už rankos, — 
ne be skausmo aš ėmiau
si nutarimo pasitraukti 
iš Vyslos armijų grupės 
vado pareigų, bet jūs be 
abejo žinote, kiek įvai
rių pareigų aš turiu, 
tiek daug darbo ir, pa
galiau, mano sveikata 
šlubuoja...

Atsisėdęs už stalo ir 
patogiai atsilošęs kėdė
je Himmleris tęsė:

— Dabar aš jums pa
pasakosiu viską kas įvy
ko. Mums tuoj atneš že
mėlapius ir visas infor
macijas.

Du SS, vienas steno- 
grafas ir kitas su žemė
lapiais, įėjo kabinetan. 
Juos sekė du. štabo ka
rininkai ir Heinrici pa
tenkintas pastebėjo, kad 
abu nešiojo Wehrmach- 
to, bet ne SS uniformas. 
Tai buvo divizijos gene
rolas Eberhard Kinsel, 
štabo viršininko pava
duotojas ir pulkininkas 
Hans Eismann, operaci
nio skyriaus viršinin
kas. Ypač Heinrici buvo 
labai patenkintas sutikti 
čia Eismanną, nes tai 
buvo vienas gabiausių 
štabo karininkų. Gi šta
bo viršininkas Lammer
ding visai nepasirodė.

Himmleris palaukė 
kol visi susėdo ir pradė
jo ilgą dramatišką mo
nologą, pateisinti savo 
veiklą. Jis pradėjo dės
tyti operaciją nuo "Ado
mo ir Ievos" ir buvo la
bai nuobodu klausytis. 
Kinsel ir Eismann žino
jo, kad Himmleris suge
ba ištisom valandom kal
bėti, tad Kinsel atsipra
šęs dingo valandėlei iš 
kabineto neva "skubių r ei 
kalų" tvarkyti. Gi Eis- 
manas kurį laiką stebėjo 
Himmlerį ir Heinrici, 
stengdamasis juos paly
ginti. Jis matė prityru- 
sį generolą, kuris man
dagiai klausėsi nieko ne - 
sugebančio Himmlerio. 
Po valandėlės ir jis atsi
prašęs dingo iš kamba
rio. Už kurio laiko Hein
rici pastebėjo, kad ir ste- 
nografas, nebepajėgiąs 
sekti Himmlerio žodžių 
potvynio, padėjo pieštu
ką. Heinrici nuobodžiau
damas leido Himmleriui 
tęsti monologą.-

Staiga suskambėjo te
lefonas. Himmleris pa
kėlė ragelį ir sekundę 
klausėsi išsigandusiu 
veidu, paskui padavė ra
gelį Heinriciui:

— Tai jūs vadovaujate 
armijų grupei, tad ge
riau bus, jei pats pri
imsite pranešimą.

Heinrici paėmė ra
gelį:

— Čia Heinrici, kas 

prie telefono?
Kitame linijos gale bu- 

vo armijos generolas 
Busse, vadovaująs 9-tai 
armijai. Heinrici sujau
dintas klausėsi praneši
mo^ Didelė katastrofa už
griuvo 9-tą armiją. Ru
sai atidengė vokiečių pa
siruošimus pulti prie 
Kuestrino. Busse buvo 
pasiruošęs puolimui pa
naudoti vieną geriausių 
savo 25-tą šarvuočių di
viziją, kurią atitraukė iš 
koridoriaus prie Kuestri*. 
no, pakeisdamas 20-ta 
divizija. Rusai sužinojo 
apie šį manevrą ir pasi
naudojo proga atnaujinti 
puolimus šiaurėje ir pie
tuose, bandydami Busse 
jėgas suimti į reples, 
ko visą laiko bijojo Gu- 
derianas. 20-toji divi
zija tokiu būdu buvo at
kirsta nuo užnugario ir 
Kuestrin liko izoliuotas.

Heinrici ranka užden
gė ragelį ir papasakojo 
blogą naujieną Himmle.- 
riui. Šis nepatogiai jaus
damasis patraukė pe
čiais:

— Pagaliau, jūs vado
vaujate...

Heinrici išplėtė akis:
— Jums turėtų būti 

žinoma, kad aš dar nie
ko nežinau apie armijų 
grupės situaciją. Aš ne
pažįstu nei dalinių vadų 
nei jų vertės.

Himmleris pasiliko iš
sižiojęs, nežinodamas ką 
sakyti. Heinrici pama
tė, kad nereikia laukti 
jokio patarimo, tad pa
ėmęs ragelį davė leidi
mą generolui Busse da
ryti kontrapuolimą ir 
pažadėjo, kaip tik galės, 
atvykti pas jį.

Vos tik jis padėjo ra
gelį, Himmleris atsiga
vo ir pradėjo tęsti nu
trauktą monologą. Bet 
Heinriciui to užteko. Jis 
pertraukė, paprašyda
mas pasakyti savo nuo
monę bendrai Vokieti
jos ir jos ateities klausi
mu. Tas Himmleriui ne
patiko. Bet jis atsistojo 
ir paėmęs Heinrici už 
rankos nusivedė prie lan
go, kad negirdėtų steno- 
grafas, pusbalsiai pasa
kydamas:

— Aš per vienos ne- 
uatralios valstybės at
stovą padariau viską de
ryboms pradėti su va
karais... Įsidėmėkit, tai 
aš jums sakau labai kon
fidencialiai!

Užstojo tyla. Himmle
ris stebėjo Heinrici. Be 
abejo jis laukė atsaky
mo. Heinrici buvo pri
trenktas, nes tai reiš
kė išdavystę. Šis žmo
gus pardavinėjo Vokieti
ją, jos vadus ir armiją. 
Ar Himmleris sakė tie
są? Ar tai nebuvo spąs
tai? Juk tam jis buvo ga
bus. Senas fronto gene
rolas pasiliko stovėti ty
lėdamas. Vien Himmle
rio buvimas šalia jam 
pykino širdį.

Staiga durys atsidarė 
ir kambary pasirodė vie- 
nas SS karininkas. Himm* 
leris lengviau atsiduso.

Herr Reichsfue- 
hrer, — pasakė karinin
kas, — štabas susirinko 
atsisveikinimui.

Himmleris nieko ne
sakydamas greitu žings
niu apleido kambarį.

8 vai. vakaro visi SS 
karininkai ir sargyba su

Per neolituanų metinę šventę Bostone pakelti į seniorus: B. Ren- 
telytė, J. Freimanas ir V. Tilaitė. V. Rauktytės nuotrauka

Korp! Neo-Lithuania siekimų gairės
(Atkelta iš 1 psl.) 

tikslo Korporacija nie
kada neturėtų pamiršti. 
Dėl jo privalome visi 
vieningai ir visomis jė
gomis dirbti. Lietuvos at- 
statymo reikalas tegu 
būna giliai ir nepamirš
tamai įsišaknėjęs mūsų 
širdyse. Gi savo tiks
lams atsiekti turim pa
naudoti visas galimas 
priemones, pav. panau
dodami tinkamą infor
maciją, bandykim paveik
ti amerikiečių visuome
nės viešąją opiniją mūsų 
naudai. Šie uždaviniai 
išeivijoje turi būti arti- 

vien Korporacijos

Himmleriu apleido šta
bą. Su savimi jie išsi
vežė viską, net ir rūmų 
lėkštes. Tai buvo pilnas 
išsikraustymas. Atrodė, 
kad Himmleris čia neke
tina niekad grįžti. Da
bar jis su savo palydo
vais skubėjo kuo toliau 
nuo Oderio į vakarus,pa
likdamas įsiutusį Hein
rici, kurio pyktis dar pa
didėjo, kai susipažino su 
štabu.

Tuo tarpu adjutantas 
von Bilą, vaikščiodamas 
po jam skirtą kambarį, 
negalėjo užmiršti pas Gu- 
derianą matyto žemėla
pio, Jam buvo keista, 
kad niekas nesukliudė to 
žemėlapio pamatyti. Be 
abejo Guderianas turėjo 
rodyti Heinriciui, nors 
tas nieko nesakė, arba 
šis žemėlapis neturi tos 
svarbos, kokią įsivaiz
davo von Bilą. Gal tai bu
vo Guderiano štabo nu
braižytas, pagal informa
cijas gautas iš anglo
saksų? Bet kodėl jis ta
da turėjo angliškus pa
rašus? Vienas paaiški
nimas tegalėjo būti, tas 
žemėlapis buvo amerikie
čių, pakliuvęs į vokiečių 
rankas. Nes iš kur kitur 
jis galėjo atsirasti. Ir jei
gu taip, tai von Bilą gal
vojo, jog reikia paskubė ■ 
ti įspėti žmoną. Fagaltą 
žemėlapį Vokietijai pra
laimėjus karą, jo namas 
Bernberge, kuriame da
bar gyveno žmona su 
trim vaikais, atsidurtų 
sovietų zonoje.

Tas žemėlapis buvo la
bai slaptas, rodantis, 
kaip sąjungininkai ruo
šiasi pasidalinti Vokieti
ją-

(Bus daugiau)

•••

vadovybei, bet ir paski
ram korporantui. Gal šie 
tikslai atrodo sunkūs,bet 
geri norai ir tvirta valia 
gali daug padaryti. Kai 
mus jungia įstatymas - 
salus patriae, suprema 
lex - bei mūsų šūkis - 
Pro Patria! - viskas yra 
nugalima. Būdami akade. 
mikai išeivijoje galime 
daug pasitarnauti savo 
tėvų šaliai, savo krašto 
gerovei. Tęskime išei
vijoje praeityje vykdy
tuosius Korp! Neo-Lithu- 
ania tautinius darbus. Au
kokime savo jėgas išei
vijos visuomenei, kad 
išsilaikytumėm gerais 
lietuviais ir sugebėtu- 
mėm lietuvišką dvasią 
perduoti ateinančioms 
kartoms. Ugdydami sa
vyje tvirtą tautinį lietu
vybės jausmą, spindu
liuosime visiems pavyz
džiu. Savo tikslo siekda
mi, neužsidarykime sa
vyje, bet jungkimės į ki
tas lietuviškas organiza
cijas. Tuo parodysime 
konkrečiais darbais iš
tikimybę ir vertę savo 
tautai.

Nepamirškime, kad di
delis dėmesys yra krei
piamas į korporanto mo
ralinį ir intelektualinį 
auklėjimą. Net ir Korpo
racijos įstatuose yra nu
matytas valingos, kil
nios bei taurios asme
nybės ugdymas. Korpo
racijos fil. Gustainis tuo 
klausimu taip pasisako: 
"Naujos Korporacijos 
steigėjai turėjo tikslą su
daryti tokią organiza
ciją, kurioje studentai 
lavintųsi tautinės ideolo
gijos ir tautinės kultū
ros klausimuose, bei 
stiprintų savo pasaulė
žiūrą. Jie taip pat daug 
dėmesio kreipė į asme
ninio auklėjimo reika
lus. Norėta, kad šios or
ganizacijos mokyklą iš
ėję jauni inteligentai bū
tų išauklėti kultūringo 
mandagumo ir etiketo, 
taip pat, kad būtų opti
mistiškos nuotaikos. " 
Šie jo pasakymai galio
ja ir šiandien. Išeivijo
je sutinkame daug sun
kumų, daug kliūčių, ta
čiau, jei būsime pasi
ruošę, tuos sunkumus ir 
kliūtis nugalėsim. Kor
poracija ugdė ir ugdys 
individualias asmeny
bes ir tautos intelektua
linį bei kultūrinį lobyną. 
Jaunatviškas idealizmas, 
spon tiškas veržimasis 
- yra akstinas mūsų dar
bų korporacijoje ir vi

suose lietuviškuose lau
kuose. Kas turi idealą, 
siekimą ko nors aukš
tesnio, vertingesnio, tas 
ir pats tampa kilnesne 
asmenybe. Žmogus, no
rėdamas būti vertingas, 
iššaukia savyje užtenka
mai entuziazmo dirbti ir 
siekti savo užsibrėžtų 
tikslų.

Korp! Neo-Lithuania 
yra vieninga brolija, su
rišta duota priesaika 
prie korporacijos vėlia
vos, Mus, jungia tradi
cijos ir pagrindinis 
Korp! įstatymas — Tė
vynės gerovė, o taip pat 
Korp! šūkis Fro Fatria; 
jos tikslas — lietuvių 
tautos laisvė, garbė ir 
gerovė. Vadovaudamiesi 
krikščioniškos dorovės 
dėsniais ir lietuvių tau
tos idealais turime kur
ti tautinę lietuvių kultū
rą, sąmoninti ir ugdyti 
lietuvišką atsparumą ir 
drausmingumą. Visa tai 
mus suvedė į vieną šei
mą, uždedančią kiekvie
nam tam tikras parei
gas. Mes grindžiame sa
vo pasaulėžiūrą kilnia 
idėja, mes išlaikome sa
vo individualybę, mes 
santykiaujame tarpusa
vyje gražiomis formo
mis. Tos formos bei tra
dicijos ir rišamus įvie- 
ną korporaciją.

Korporacija nekeičia 
pagrindinių principų bei 
siekimų, bet jai veikiant 
įvairiose vietovėse ir 
įvairiose sąlygose, jos 
forma bei veiklos meto
dai automatiškai keičia
si. Ir tai yra natūralu, 
nes Neo-Lithuaniayra gy
va, vis dar tebeauganti. Į 
ją įsijungė nemažai čia 
studijuojančio jaunimo, 
todėl Korp! negali išsi
laikyti visiškai sustingu
si savo pirmykštėje for
moje, ji turi prisiderin
ti prie esamų gyvenimo 
sąlygų. Deja, tos naujos 
ir gero gyvenimo sąlygos 
jau gerokai paveikė net 
vyresniuosius, ne tik jau
nimą.

Vyresnieji giriasi, 
brangina ir didžiuojasi 
savo tautine kultūra, kar
tais nueidami iki roman
tizmo, tuo tarpu akademi
nis jaunimas įvisątaižiū- 
ri daug realiau ir praktiš
kiau.

Neo-Lithuania ne
skirsto savo narių pagal 
konfesijas, tik kreipia dė 
mesį į meilęir pareigas 
savo tautai, rūpinasi tau
tos laisve ir gerove, ko
voja už lietuviškumą, sa
vo kalbą, lietuvišką šei
mą ir stengiasi išugdyti 
pilnutines asmenybes su 
aukštu intelektu ir kūry
bine potencija. Stengiasi 
išugdyti asmenis, kurie 
galėtų pasireikšti ne tik 
savo, bet ir kitų tautų tar 
pe.

Korp! Neo-Lithuania 
visada yra pasiryžusi 
tvirtai stovėti savo tau
tinių interesų sargyboje. 
Tebūnie tai kultūringo 
veikimo kelias, vedamas 
mūsų šūkiu: "Fatria ėst 
suprema lex!"
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VLIK’O TEMOMIS
Ar atsimins kas tuos 

laikus Vokietijos stovyk
lose, ten išėjusią spau
dą, kada VLIK’o temo
mis būdavo kalbama, ra
šoma, diskutuojama. Bū
davo, nuvažiuoji kur į 
tolimesnę nuo VLIK’o 
būstinės stovyklą, tai 
taip visi ir lukštinės ta
ve apie VLIK’ą, jo dar
bus, atskirų partijų pa
žiūras į tą ar kitą klau
simą, nesutarimų prie
žastis ir t.t. Kažin ko
kių stebuklų ir. tada 
VLIK’as nepadarė, bet 
jis buvo tremtinių dė
mesio centre, iš jo bū
davo ko tai laukiama, 
tikimasi.

Ar pasikeitę gyveni
mo aplinkybės, ar tyla 
ir ramybė mūsų politi
niame gyvenime apma
rino tuos jausmus, ku
rie visuomenėje buvo gy
vi anais, stovykliniais 
laikais.

Prie šios temos su
grįžti paskatino dr. Alg. 
Budreckis, pradėjęs
spaudai siųsti trumpus, 
suglaustai parašytus
straipsnius apie VLIK’ą. 
Be pretenzijų į VLIK’o 
"suvereniteto" ir "kons
titucinių galių" filosofi
nius aiškinimus, dr. A. 
Budreckis, kaip nese
niai įsijungęs į VLIK’o 
narių tarpą, bando pri
statyti (reikia manyti 
tiems, kurie apie tai ne
žino) tuos VLIK’o iš
orinius rėmus, kuriuose 
jis veikia. Tai VLIK’o 
valdyba, Taryba, Sei
mas, pagelbinės komisi
jos, kas kurį organą su
daro (VLIK’ą, kaip žino
te, sudaro 15 srovių - 
organizacijų!), kada ir 
kur vyksta posėdžiai ir 
t.t. Neišvengia ir dr. A. 
Budreckis tokių išsireiš
kimų, kaip, pvz., rašant 
apie VLIK’o tarybą: — 
"Tarp VLIK’o seimo se
sijų šis organas vykdo 
seimo funkcijas (VLIKo 
seimo arba atstovų suva
žiavimo, kad nesupai
nioti su Lietuvos seimu) 
Jis ir turi ypatingas ga
lias (!): studijuoja ir pla
nuoja Lietuvos laisvini
mo uždavinius ir jiems- 
vykdyti priemones, su
daro VLIK’o valdybą ir 
prižiūri (kaip?) jos vei
kimą, tvirtina Tautos 
Fondo valdybą ir atlie
ka visus kitus pavestus 
uždavinius".

Matote, darbas nėra 
jau toks paprastas. Tai 
matyti jau ir iš to, kad 
yra aiškiai nustatyta, 
kas posėdžių metu pir
mininkauja ir sekreto
riauja. Bet gi mes ne 
apie tai rūpinamės. Ne- 
iškentę norėtume pa
klausti, ar tuose VLIK’o 
ir jo visų kitų organų 
darbuose nėra tokių,apie 
kuriuos būtų galima ir 
vi suomene i p ak albėt i, 
padiskutuoti ir — domė
tis? Iki šiol tik tiek bu

Jau dešimtą kartą 
Ohio Lietuvių Gydytojų 
Sąjunga paskiria tūkstan
čio dolerių premiją už 
nuopelnus lietuvių kul
tūrai, muzikai ar lietu
vybės išlaikymui. Per
žvelgus premijuotųjų są
rašą, prieš akis stoja
si graži nuveiktų darbų 
eilė, pradedant mokyk
lų vadovėliais, Lietuvių 
Enciklopedija, vaikų ra
dijo valandėle, Čiurlio
nio Ansambliu ir lietu
viška opera. Šiemet pre
mija atiteko už lietuvy
bės skleidimą, lietuviš
kosios bendruomenės idė. 
jos puoselėjimą bei jos 
įgyvendinimo vykdymą. 
Lietuvių Gydytojų Są
junga įvertino Stasį Barz- 
dūką ne už vieną kokį kū • 
rybinį darbą, bet už pynę 
jo darbų, atliktų per eilę 
metų.

Šios premijos pasky
rimas primena prieš ke
lias savaites Clevelande 
paskirtą pirmąją Stouf-

Dr. A. BUTKUS

vo sužinota, ir tai J. 
Kardelio Nepr. Lietu
vos redaktoriaus inicia
tyva, kad VLIK’o pirmi
ninkas V. Sidzikauskas 
atsistatydinąs. Bent iš 
visų tuo klausimu gir
dėtų reakcijų visuome
nėje nejaučiamas ir tuo 
reikalu susirūpinimas. 
Galiu Dirvos skaityto
jams į ausį pašnibždė
ti, kad ta proga šioks
toks "judėjimas" jaučia- fer premiją. Clevelan- 
mas tų partijų štabuo- dietis Stouffer įsteigė 
se, kuriuose didelė reikš- fondą ir iš jo kas met 
mė skiriama tam, kad 
nauju pirmininku būtų 
parinktas žmogus iš 
"tikrųjų" partijų, o ne 
iš "šiaip vėliau prisi
dėjusių" ir į VLIK’ą įsi
jungusių organizacijų. Ir 
dar vieną "paslaptį" ga
lėčiau išduoti: kad kai 
kurių partijų štabai ne 
taip jau lengvai vairuo
ja savo atstovus VLIK’e< 
Matot, VLIK’o nariai — 
tai savo pareigose įsigy
venę ir susigyvinę žmo
nės, o partijų štabuose 
manoma, kad visiškas 
sutarimas nėra nau
dingas ir neatitinka mū
siškai suprastos demo
kratijos reikalavimams. 
Ir iš tikrųjų, kai nebėra 
VLIK'e ginčų, nebėra ir 
visuomenės susidomėji
mo.

Pabaigai norėčiau pa
cituoti dar vieną saki
nį iš dr. Alg. Budreckio 
straipsnio apie VLIK’o 
seimus, būtent: "VLIK’o 
seimai yra lietuvių vi
suomenės politinių min
čių ir veiklos įvertinimo 
forumas. Seimuose at
sispindi lietuvių visuo
menės viešoji opinija, 
kurios išraiškas ima dė
mesin, tiek planavime, 
tiek darbuotėj, VLIK’o 
taryba ir valdyba".

Norėtųsi paklausti, ar 
tarp VLIK t 
laikotarpyje tarybos ir 
valdybos nariai lietuviš
kąją spaudą skaito, ar 
ne? Ar spaudoje išreiš
kiama lietuvių visuome
nės opinija imama dė
mesin, ar ne? Ar būti
nai tik seime susirinku
siųjų nuomonė yra ima
ma dėmesin planavimui 
ir darbuotei?

Gal atsirastų ir visa 
eilė kitų klausimų, bet 
norėtųsi, kad dr. A. Bud
reckis kaip VLIK’o na
rys pradėtų "politikuoti" 
ir VLIK’o veikla vėl su
dominti visuomenę. Nes 
gi ne VLIK’o struktūro
je esmė. j.pm.

bus skiriama 50.000 do
lerių premija už moksli
nius darbus, vedančius į 
širdies ligos bei aukšto 
kraujo spaudimo išgydy
mą. Pusė šios premijos 
buvo paskirta Koeln’o 
universiteto rektoriui 
dr. Klenk. Jam toji pre
mija atiteko ne už kokį 
vieną svarbų išradimą, 
bet už visą eilę reikšmin
gų darbų lipidų analyzės 
srityje, padėjusių gerus 
pagrindus širdies ligos 
tyrimui, o Stasys Barz- 
dukas padėjo gerus pa
grindus Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės kūri
mui.

Lietuvių bendruome
nės idėja JAV nėra sve
tima, bet jos vystymasis 
nėra toks sklandus, kaip 
pav., Kanadoje, Austra
lijoje ar kituose kraš
tuose, kur didžioji lietu
vių ateivių dalis atsira
do po antrojo pasaulinio 
karo. Čia yra daugybė 
draugijų, organizacijų, 
partijų, bei tarybų, ku
rios neretai tarp savęs 
beprasmiškai rungty
niauja dėl padėties, kar
tais savo egzistencijos 
net nepateisindamos. 
Tautinę kultūrą ir tauti
nės bendruomenės idė
ją puoselėti svetimoj že
mėje yra nepaprastai 

o seimų 1 metų sunku ir prie didelio su- 
siklausimo. Liūdna pri
pažinti, bet mūsų gyve
nime pasitaiko ir tokių 
kuriozų, kada toj pačioj 
organizacijoj nebesusi- 
kalbama ir viešai bara
masi, atrodo, vien dėl 
to, kad vieni tos organi' 
zacijos nariai pamėgsta 
daugiau "laiveliu paplau- 
kyti", o kiti tos pačios or 
ganizacijos nariai nori 
"pamiškėje laužus kūren
ti"... Rezultate, vietoje

lietuviško susibūrimo ir 
tautiniai gyvybiškų ide
alų puoselėjimo, nueina
me šunkeliais ir prade
dame vieni kitus (tarinė • 
ti, neapkęsti ir juodinti. 
Neieškome patraukles
nių ir šiai dienai la
biau pritaikintų metodų 
išlaikyti esminius mūsų 
tautinio charakterio 
bruožus, bet neretai jau
nimui brukame suram
bėjusią, dogmatinę ir šių 
dienų gyvenimui mažai 
betinkančią doktriną. Jau 
natvė yra gaji ir gaiva
linga. Ji visados ieško
jo naujų formų save iš
reikšti. Nesiskųskime, 
kad jaunimas mūsų ne
supranta ir nenori eiti 
mūsų kažkada eitais ke. 
liais. Pasistenkime su
prasti jaunimą ir padė
kime jam save patį su
rasti. Neapsunkindami 
jo senom formom, o pri
sitaikydami prie šių die
nų gyvenimo sąlygų, mes 
palengvinsime jaunimui 
atskirti tai, kas iš tiesų 
mums visiems brangu ir 
išlaikytina.

Stasio Barzduko atžy- 
mėjimo proga, Ohio lie
tuviai gydytojai įverti
no Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės idėją, 
nes laureato asmenyje to - 
ji idėja yra jo leitmoty
vas. Nei gražūs žodžiai, 
nei vertingos premijos 
be nuolatinio darbo ne 
daug ką padės. Darbų 
milijonai kad ir tam pa
čiam mieste, kur gyvena 
šių metų laureatas ir ku
riame dirba daugumas 
šauniųjų mecenatų. Bend
ruomeninei idėjai šiame 
mieste turime daug nu
sipelniusių veikėjų. 
Bendruomeninis darbas 
taip pat vyksta, bet jis 
galėtų ir turėtų eiti ge
riau. Man, palyginamai 
neseniai atvykusiam iš 
krašto, kuriame 10-20 
mylių nukeliavimas pės
čiom aplankyti artimiau
siai gyvenančio tautiečio 
buvo įprastas savaitga
lio praleidimas, pavyz
džiui, yra nesuprantamas 
dviejų bendruomenės

skyrių egzistavimas Cle
velande. Žodį egzistavi
mas, o ne buvimas parin
kau sąmoningai, nes toks 
dviejų bendruomenės 
skyrių "buvimas" yra ne
pateisinamas ypatingai 
tuomet, kada vos kelio
lika ar keliasdešimt jos 
narių tesusirenka į susi
rinkimus, kada tie susi
rinkimai tik vieną ar du 
kartus per metus ir kada 
tų susirinkimų metu pro
cedūriniai bei rinkimi
niai reikalai užima net 
80-90% viso susirinki
mui skirto laiko. Man ypa- tojas 
tingai nesuprantama tas, 
kad vienos lietuviškos 
mokyklos klausimas 
Clevelande ne per seniai 
buvo nulemtas keleto s 
žmonių užsispyrimu, gal 
net asmeniška ambicija.

Ar nevertėtų pasekti 
pagarbos užsipelniusių 
mecenatų pėdomis ir su
sirūpinti konkrečiais ir 
produktingais darbais 
mūsų taip išsibarsčiu- 
sioj kolonijoj.

Jaunimo metuose pri
derėtų surasti konkretes - 
nių darbų ne tik lietuvy
bės idėjos puoselėjimui, 
bet taip pat patraukles
nių formų bei sąlygų su
ieškojimui našesniam tų 
idėjų įgyvendinimui. Ne 
retas pasiguodžiame, 
kad laikas skirtumus iš
lygins. Laikas, deja, su 
savim atneša naujų pro
blemų, o pasyvumas lai
ko erdvėje veda į aiškų 
nutautėjimą.

Sąmoningai tik pra
bėgomis paliečiau dauge
lį problemų, kurių nuo
dugnesniam išgvildeni- 
mui reikėtų keletosilges^ 
nių straipsnių. Iškeltos 
problemos visiems ge
rai pažįstamos, o laiko, 
energijos ir gal noro jų 
nuodugnesniam ištyri
nėjimui — retas beturi
me. Jeigu tos palaidos 
mintys, nelyginant ada
tos durstelėjimas iš
šauktų reakciją, vedan
čią bent į vieną konkre
tų bendruomeninį darbą, 
manau, kas mes tuo iš 
tiesų prisidėtume prie 
tikslo, kuriuo vadovau
jasi ir premijų mecena
tai.

JAUNIME, KUR TAVO VEIDAS?
Darius Lapinskas

LAIŠKAI
z*

IR VĖL VAIŠES!

Kurį laiką jau buvo 
nustota talpinti Dirvoje 
įvairių "vaišinimosi ir 
išgertuvių" nuotraukos,

bet dabar toje srityje 
"veikla”, pagal nuotrau
kas, ypač iš Chicagos 
vėl pagyvėjusi.

Ar tos nuotraukos iš 
eilinių subuvimų — prie 
vaišių stalų, ten nedaly
vavusiems skaitytojams 
priskirtinos prie aktuali
jų, kad būtinai reiktų 
jas matyti?

A.S.R.
Deerfield, III.

Kiekviena viešai skai
tyta paskaita ir su ja su
rištos diskusijos turėtų 
būti užbaigiamos salėje. 
Dirvos lapkr. 2 d. nu
meryje pasirodė Myko
lo Drungos straipsnis, 
nagrinėjąs klausimus, iš
keltus Šviesos - Santa
ros suvažiavime mano 
vesto pokalbio "Mūsų mo
derni muzika" metu, į 
kuriuos to pokalbio ei
goje buvo pilnai atsaky
ta ir į kuriuos aš neban
dysiu dar kartą atsaki
nėti, ypač kai laikraš
tis negali perduoti muzi
kos pavyzdžių; gi be to 
aš laikau betkokias dis
kusijas, surištas su spe
cifiniais muzikos aspek
tais, beprasmėmis.

Tačiau kai straipsnio 
autorius, būdamas dar 
jaunas vyras, pakartoja 
tiek daug nudėvėtų fra
zių vienu atsikvėpimu, 
kyla klausimas, iš ku
rių knygų ar pokalbių su 
kai kuriais vyresniai
siais jos yra paimtos ir 
kiek pergalvota, ar iš vis

pagalvota, prieš jas pa
kartojant. Paimkime kad 
ir šią ištrauką: "Būda
ma pati abstrakčiausia 
iš visų menų, muzika ne
turi atsakomybės savo 
laikui, kaip kad literatū
ra ar dailė; priešingai 
literatūrai ar dailei, mu
zika nieko nerepre
zentuoja; jai nereika at
sižvelgti tikrovės, nes ji 
jos nevaizduoja”.

Pirmiausiai pagalvo
kime, kiek tiesos yra tei
gime apie muzikos abs
traktumą. Pradėkime 
nuo kompozitoriaus - kū
rėjo. Tebūnie man atleis
ta, kad aš kitomis pro
gomis išsamiau pasi
sakęs dėl muzikos kūry
binio proceso šį kartą dėl 
vietos stokos pasiten
kinsiu tik šiuo bagateli- 
niu atsakymu: "Jeigu mu
zikinė kūrybą būtų jau 
tokia abstrakti, tai kiek
vienas iš mūsų galėtų 
būti kompozitorium". To ■ 
liau pažvelkime į išpil
dyto ją. Aš nemanau, kad 
atrastume daug sveiko

proto žmonių, kurie pra
leistų savaites, mėne
sius mokydamiesi, sa
kykime, operos partiją 
vien dėl to, kad išėję 
į sceną paleistų iš sa
vęs eilę abstrakčių aukš
tų - žemų, tylių-triukš
mingų garsų. Na, ir galų 
gale lieka mums klausy
tojas. Čia ir susidu
riame su viena iproble- 
ma, kuri sukūrė legen
dą, kad "muzika yra abs
trakčiausia meno šaka".

Kaip kompozitorius sa
vo jausmus - dvasinį sto
vį išreiškia garsais, už
rašydamas juos susitar
tais ženklais (gaidomis) 
popieriuje, kaip išpildy- 

juos realizuoja
spektaklyje, taip ir klau
sytojas turėtų juos pri
imti kaip garsų sensa
ciją, sukeliančią jame 
tam tikrą reakciją. Pro
blema iškyla tik tada, kai 
klausytojas bando pasi
daryti matytoju arba 
mąstytoju. Tada muzika 
pasidaro abstrakti ir ta
da žmogau saugokis to
kių pareiškimų, kaip ir 
tos senos ponios, einan
čios į Symphony Hali pa
siklausyti "tos simfoni
jos su neužmirštamąja 
saulėlydžio sensacija lė
toje dalyje". Bet argi ne 
lygiai taip juokingai at
rodytų meno parodos žiū
rovas, bandąs tapti pa
rodos klausytoju.

Tačiau jeigu paimsi
me grynai tik muzikos 
klausytoją, kasgi lieka 
taip abstraktaus muzi
koje? Išprusęs koncertų 
lankytojas lengvai at
skirs ne tik barokinę nuo 
romantinės ar moder
nios muzikos, bet galės 
pasakyti ir kurio kompo
zitoriaus yra grojamas 
dalykas. Jis taipogi gana 
tiksliai galės pasisakyti 
apie veikalo interpreta
cijos tikslumą, nekal
bant jau apie tokias leng
vai apčiuopiamas (ausi
mis ne akimis) savybes 
kaip, instrumentų spal
vas, formą (temų, moty
vų pasikartojimą, kontra- 
punktinį jų naudojimą ir 
t.t.) bei tempo ir dinami
kos skirtumus.

Bet žiūrėkime toliau: 
"... muzika neturi atsako
mybės savo laikui, kaip 
kad literatūra ar dailė". 
Vienintelė kiekvieno kū
rėjo atsakomybė yra sa
vo paties kūrybinei sąži
nei ir kiekvienas didis kū
rėjas nėra toks naivus ir 
yra kartu per daug ger
biąs save irsavopirma- 
takus, kad bandytų 
spręsti problemas, ku
rios praeituose šimtme
čiuose buvo iki didžiau
sio tobulumo išspręstos. 
Šis gi faktas daugiau ne
gu kas kita istorijoje vi
suomet išprovokavo nau
ją muzikos kryptį - epo-, 
chą. Todėl kūrėjas, būda
mas atsakomingas savo 
kūrybinei sąžinei ir ve
damas neatpasakojamo 
kūrybinio smalsumo su
kuria laiko dvasią, o ne 
jai tarnauja.

"... priešingai litera
tūrai ar dailei, muzika 
nieko nereprezentuoja; 
jai nereikia atsižvelgti 
tikrovės, nes ii ios ne
vaizduoja". Pirmiausiai 
leiskite man pacituoti An - 
toine de Saint-Exupery, 
kuris savo knygoje "Ma
žasis princas" žemiau 
šio braižinio rašo:

"Aš parodžiau mano 
šedevrą suaugusiems ir 

(Nukelta į 4 psl.)
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AKIMIRKOS

Kaip tapybos ir kitų meno 
apraiškų mėgėjas, diletantas, 
per dešimtmečius turėdavau 
malonumo žiūrėti į tuos kūri
nius muziejuose ar parodose, 
vis paskaitinėti tai vieną, tai ki
tą tomelį iš menų istorijos ar 
teorijos, o kai kada ir pats, pa
siremdamas anųjų mintimis bei 
galvojimais, visada nedrąsiai 
ir varžydamasis suregsti kokį 
rašinėlį su savo paties įspū
džiais ar pergyvenimais.

Bet dabar jau baigiu būti pri
trenktas ir kažin ar kada beiš- 
drįsiu su tom temom brautis į 
spaudą. Kaip begalėčiau drįsti, 
kad mūsų laikraščius jau užgo
žė tokie gilūs, drąsūs ir auto
ritetingi menų žinovai. Ir vis 
tokiais puošniais žodžiais, taip 
mistiškai nebesuprantamais. 
Taip tolimais švelnaus vėjelio 
padvelkimui, taip kurtinančiai 
skambiais audrų dūžiais.

Neminėsiu čia nė vienos pa
vardės. Nei mūsų meno kūry
bos genijų, nei genialių jų kri
tikų ir meno gelmių aiškintojų. 
Ne tai svarbu. Bet vien Dirvoje 
per porą pastarųjų mėnesių ma
žiausia tris kartus mane taip 
užglušino žodinės audros dū
žiai, kad tik su ausų daktaro pa
galba kada nors gal galėsiu su
taisyti savo membranų perspro- 
gimą.

Štai apie vieną subrendusį, 
gerai nunokusį, gabų ir malo
nų skulptorių jo pranašas ark
angelas mums dėsto, kad tas 
skulptorius "savo kūryboj yra 
žodžio ir kūrybinės minties 
interpretatorius. Ir tai ne vel
tui šitaip teigiu, nes jis iš tik
rųjų toks yra"... Na, jeigu tokią 
naujieną kritikas taip griežtai 
tvirtina, kas išdrįs nepatikėti?

Toliau tuojau pat arkangelas 
paaiškina, kad šešiasdešimt me 
tų perkopusis mūsų skulptorius 
- "... yra labai smarkiai pasi
stūmėjęs į priekį ir tapybinėj 
technikoj - spalvų derinime ir 
(ypač) minties išvystyme - kom. 
pozicijoj"! Matyt, kritikas pri
leidžia, kad šis seniai aukštą-

ĮAUKIME, KUR...
(Atkelta iš 3 psl.) 

jų paklausiau ar mano 
braižinys jų negąsdina. 
Jie man atsakė: "Kodėl 
turėtų mus ši skrybėlė 
nugąsdinti?" Mano brai- 
žinys nereprezentavo 
skrybėlės. Jis repre
zentavo smauglį, kuris 
buvo be virškinąs dramb
lį”.

Toliau dėl teigimo, 
kad dailė ir literatūra 
vaizduoja tikrovę, turėtų 
labai užsigauti mano ko
legos dailininkai ir rašy
tojai, ne vien dėl to, kad 
mes tuo pavyzdžiui dai
lininkus pastatome dar 
žemiau už kiekvieną foto
aparato savininką, bet ir 
dėl to, kad kaip tik tai, 
kas dailėje ar literatūro
je yra virš tikrovės,pa
daro jas menu.

Bendrai imant mū
sų jaunojo autoriaus 
straipsnis yra pilnas pa
reiškimų, kaip ir šis: 
"Muzikoje nesvarbu lai
kytis laiko dvasios, 
svarbu, kad joje iš viso 
nestokotų bet kokios dva
sios", kuris pirmą kartą 
perskaičius gana išmin
tingai nuskamba, betpa- 
galvojus turi tiek pat tie
sos savyje, kaip kad aš 
būčiau sol. Stasiui Bara
nauskui prieš "Lokio" 
premierą pasakęs: "Sta
sy, nesvarbu, kaip tu ap
sirengęs išeisi į sceną, 
svarbu, kad ne nuogas".

KOLORITO EKSPLOZIJOS 
ŽAVINGUMO BURTAI...

ją meno mokyklą išėjęs daili
ninkas dar nežinojo, jog spal
vų derinimo dėsnis tapyboje pri
klauso prie elementariausio kur. 
so. O gal kada nors manė, kad 
spalvų derinimas ir "minties 
išvystymas" yra - tapybinė 
technika.

Galiausiai jis dar praneša, 
kad skulptorius "išvystė" ir tre
čią savo kūrybos frontą. O tai 
yra to trečiafrontininko "gana 
vykęs fotografinis menas - 
ypač savo kūrinių reprodukci
jų darymas"!...

Kad to užtektų, Viešpatie, kad 
to užtektų. Ne, jokiu būdu.

Kitas kritikas, laimei, nepa
sirašęs, netrukus paskelbė ant
rą straipsnį apie gerą ir iš
mokslintą žmogų, kvalifikuotą 
mūsų liaudies meno ir amatų 
žinovą, nors ir ribotų gabumų, 
bet sąžiningą dailininką. Ak, kad 
mes daugiauturėtumetokiųver- 
petingų propagandistų apie mū
sų rašytojus, mokslininkus ir 
politikus, - tai kitais metais tur
būt laimėtume visas Nobelio 
premijas...

Kritikas jau ne tik savo, bet 
tarsi visos bendruomenės var
du daugiskaitoje rašo, kad "ste
bėdami to menininko kūrybą, 
galų gale įsitikiname, jog tokio 
šviežio ir originalaus, niekur ir 
nei vieno nepakartojamo sti
liaus savitumo mes nebūsime 
užtikę nei pas lietuvius, nei pas 
svetimtaučius kūrėjus visame 
pasaulyje" (!). Ir tarsi, kaip ta 
pasakėčios meška, norėdama 
akmeniu nuvyti musę nuo atsi
skyrėlio kaktos, padorų ir į ka
žin kokius genijus nepretenduo
jantį mūsų dailininką kritikas 
visai diskredituoja "pagyrimu", 
— esą, "jo beveik visos kom
pozicijos nepriklauso jokiai ži
nomai meno srovei".

Nesuprantu, kodėl reikia taip 
tvirkinti mažutėlius laikraščio 
skaitytojus. Juk jei dailininko 
darbai nepriklauso jokiai žino
mai meno srovei nuo to laiko, 
kai laukiniai prieš 10,000 metų 
pradėjo piešti elnius ant akme
nų, tai mums gali kilti įtarimas 
kad jo darbai, arba "kompozi
cijos", iš viso nepriklauso me
nui. O gal priklauso taip, kaip 
netrukus čia vėl apie jį sakoma. 
Esą, jo "koriniai primena abs
traktinio meno fabulos paslap
tingumą". Gal kritikas paaiškin
tų, kas yra abstraktinio meno 
fabula, -reiškia,tam tikro pa
sakojimo ar "turinio" tvarkin
gas išdėstymas, - kai šios kryp
ties menas kaip tik įsakmiai 
neigia fabulos elementą?

Pagaliau, pačią absurdo ir di
letantizmo viršūnę garbusis ver
tintojas išreiškia vienu sakiniu, 
kai užsimoja kalbėti apie tai, ko 
jis dar pasigenda to dailininko 
darbuose, - tai "džiaugsmo ir 
šviesios laimės ekstazės". Mat, 
dailininko "vizijose nesimato 
mums įprastinės ir viliojančios 
kolorito eksplozijos žavingumo 
burtų"...

Nebematau kitos išeities. 
Anksčiau ąr vėliau turėsiu pra

K

Prie tikrai realistinio paveikslo...

BRONYS RAILA

šyti savo gerą draugą kun. dr.
P. Celiešių išmokyti mane taip 
karštai pasimelsti, kad jeigu 
jau niekas kitas, tai bent pats 
Praamžius apsaugotų mūsų spau 
dą ir mūsų kultūros raidą pir
miausiai nuo tų burtų, nuo tokio 
putoto, tokio pasibaisėtino, sta
čiai klaikaus tuščiažodžiavimo.

Bijau, kad iš dviejų pavyz
džių jūs dar nepatikėsite. Tai 
štai dar trečias, karūnuojantis 
vėliausių mūsų meno propagan
distų siautulį, paskelbtas to pat 
laikotarpio Dirvoje rašinys. Jo 
autorius - labai populiarus mū
sų dabarties rašytojas, besido- 
mįs visokiom humanistinėm pro. 
blemom, tarp kitko ir tapyba. Jo 
auka - pagyvenęs lietuvis daili
ninkas, labai garsus tolimuose 
ir nepatikrinamuose pasaulio 
kraštuose, bet lietuvių visuo
menėje kolkas beveik nežino
mas. Kaip atrodo, iš pasiruoši
mo daugiau skulptorius, bet 
Amerikoje užsimojęs ruošti ta
pybos parodas. Vieną jų mačius, 
beveik nekyla abejonės, kad ta
pybos parodas ruošti mūsųpra- 
prususioje visuomenėje jam dar 
per anksti, o gal (kas būtų žy
miai tragiškiau) jau per vėlu.

Visi turi teisę ir net parei
gą gyventi ir ką nors kurti, 
nors iš kitos pusės, - nėra 
patriotinės pareigos būtinai 
ruošti meno parodas, jeigu tu 
dar neturi jose išstatyti pakan
kamai brandžių tapinių. Bet už 
tat tokios "meno šventės" ne
kliudo meno žinovui propagan
distui patriumfuoti savo žodei- 
vystės atogrąžiniu lietumi.

Ir taip, pristatydamas visuo
menei naują stebuklą, žinovas 
rašo: "Jo paveikslai žėruoja 
spalvomis; jis įvairus tema ir 
temos traktavimu. Simbolika sly- 
pi jo drobėje" (!)... Lyg jaus
damas, kad pasisakyta dar per 
prastai, vertintojas toliau vis 
labiau mažina savo plepalų Šykš ■ 
tumą, šaudydamas nebe iš pu- 
^čiaus, bet tiesiai raketomis, 
it Cape Kennedy astronautikos 
bazėje Floridoje.

Pavyzdžiui, šitaip: - esą, to
limųjų kraštų dailininkas "pri
verčia mūsų kaimo tematiką at
gyti fantastiškais varsų fejer
verkais"... "Gėlių spindėji
mas", visiškas abstraktas su 
realiu vardu, žavi savo neža
botu gaivalingumu... Mažai yra 
dailininkų, kuriems dangus 
įkvėptų vis skirtingą jo trakta
vimą. Nenuostabu, kad jo dro
bėse nerasi tradicinio, šablo
niško dangaus. Jo dangus, tai 
atskira stichija... "Takelis į 
namus", beveik suvesta į pri
mityvų traktavimą tema, stai
ga pražįsta spalvų kontrastavi- 
mu... "Rudens abstraktas" ru
deninių spalvų chaosu privers 
daugelį abstraktistų pavydėti to 
ypatingo sąmyšio rėmuose, ku
riame sutilpo ruduo"(?!).,.

Atšifruoti tokius absurdiškai 
kontrastuojančius jieroglifus, 
be abejo, neįmanoma. Žinoma, 
ruduo yra per didelis "chao
sas", kad sutilptų mažo paveiks.

- Ar ji autentiška?

lėlio sąmyšio rėmuose, ir dar 
nuostabiau, kodėl reikia žavė
tis nežabotu gaivalingumu. Ir iš 
kur mūsų kritikas, tegu tik sa
vo sąmyšio rėmuose,išsiugdė 
tokią neapykantą vienam iš pa
grindinių klasikinės ir patva
rios civilizacijos dėsnių - 
tvarkai, saikui, skoniui? Juk 
mes žabojam eržilo gaivalingu
mą, jeigu norime, kad jis būtų 
gražus ir tinkamas lenktynėse, 
ar kur pavažiuoti, ar kaip se
novėje pajojėti pas merginą. Tuo 
labiau Dievas, Bažnyčia ir pro
tingesnių Žmonių įstatymai pa
taria žaboti visokius žmogaus 
chaotiškus gaivalingumus, sti
chijas ir fejerverkus.

Gaivalingumas yra kiekvieno 
genijaus ir net pusvidutinio ta
lento svarbi kūrybinė dovana. 
Bet aistros įtampos grožiu, me
no kūriniu ir patvariu civiliza
cijos lobiu jis virsta tik paties 
kūrėjo įgudusiai, atkakliai, kar
tais didžiai skausmingai paža
botas.

Taip mes kaskart dažniau ir 
Žiauriau kankinam protarpiais 
lietuvišką laikraštį paskaitan- 
čius savo tautiečius. Kankinam 
baisiu diletantizmu ir nežabo
tais plepalais, kol galutinai juos 
priglušinam kolorito eksplozijos 
žavingumo burtais, skirtingo
mis dangaus stichijomis, fantas
tiškais varsų fejerverkų kon- 
trastavimais, kūrybinių sukne
lių ar Buršteinominkųmodelia
vimais ir dabar dar tapybos me
no chaoso traktavimais, nebesu- 
telpančiais mūsų visuotino sąmy
šio rėmuose.

Visa tai man primena vieną 
savotiškai nuoširdų pasipasako
jimą.

Persikėlus į Los Angeles, 
prieš keliolika metų čia netikė
tai buvo apsilankęs iš Washing- 
ton, D.C., šaunus ir labai ma
lonus tautietis, bartenderis pa
gal užsiėmimą. Susipažinę, pir
mą dieną jau susidraugavom, 
vaišinomės ir it seni bičiuliai 
išsikalbėjom. O bartenderiai, 
kaip žinot, visada turi ko papa
sakot. Mūsiškis buvo guvus, ku
pinas sąmojo, linksmas ir šir
dingas, pusėtinai prasilavinęs, 
kaip sakėsi, Lietuvoje baigęs 
šešias klases ir dar prieš ka
rą atimigravęs Amerikon.

Besibastydamas, jis vėliau 
atvyko į San Francisco. Ma
žokai čia tada tebuvo lietuvių, 
ir nelengvai tu galėjai susi
rasti įdomių draugų. Todėl ap
sidžiaugė išgirdęs, kad Berke- 
ley universitete esąs kaž kur 
nuo Chicagos atvykęs Ameriko
je gimęs lietuvis studentas baig
ti filosofijos mokslų ir čia ruo
šęs savo srities veikalą dakta
ro laipsniui gauti. Vyras bu
vęs rimtas, jį pažinusiųjų lai
komas išskirtinai gabiu filoso
fijos mokslininku, ir daug iš jo 
buvo tikimasi ateityje. Tad ma
no bartenderis Jonas tuojau pa
sistengė su juo susipažinti, už- 
megsti draugyste ir ios sustip
rinimui pakvietė filosofą į ge
rą restoraną kokteliams ir va
karienei.

- Susėdom prie stalo, - pa
sakojo bartenderis Jonas, - ir 
ėmėm kalbėtis. Bet mano bičiu
lis filosofas buvo pasiutiškai 
nekalbus, užsidaręs, tik murkso
jo, ir tiek. Tai kalbėti turėjau 
aš ir nutariau jį suįdominti, 
na, ir pats pasirodyti, kad ne
su iš kelmo spirtas "krajaus" 
tamsuolis. O apie ką kalbėsi su 

būsimu filosofijos daktaru, jei
gu ne apie filosofiją? Tai pra
dėjau ir variau be pertraukos 
monologą gerą valandą. Buvo 
pasiutiškai sunku, bet tvirtai 
susiėmiau ir klosčiau jam vi
sas giliausias savo išminties 
žinias. Paminėjau lietuvio fi
losofo Kanto veikalą apie "Gry
nojo proto kritiką". Citavau Dos
tojevskį, kad "svetima siela yra 
patamsis". Prisiminiau kažką 
girdėtą iš Nietschės, kad reikia 
būti Uebermensch, "gyventi pa
vojingai" ir dar, kad "Dievas 
yra miręs". Pritrūkęs citatų, ke 
letą pats staiga sugalvojau. O 
apie vieną mano išmislytą dar 
pasakiau, kad tai iš žymaus is
panų filosofo Gonzales veikalų...

- Pagaliau, viduje pradėjau 
nervintis, nes jutau, kad tuoj bus 
blogai. Išsisems mano turėtos 
ir greitai sugalvotos idėjos. O 
jis, velnio išpera, vis tyli, sė
di, spokso į mane ir nieko ne
sako. Kartais tik šypteli, ar vi
sai pasidaro absent-minded. O 
kai kada jo akyse pasirodo lyg 
nustebimo ir baimės kibirkš
tys... Ir kai aš tikrai pradėjau 
perdaug blaškytis, mintys jau 
beveik nebesirišo, filosofas 
staiga pakėlė ranką ir tyliu, 
švelniu balsu prabilo:
- Jonai, klausyk, būk geras, 

užteks. Kam tu čia kankiniesi, 
kam taip stengiesi? Juk aš labai 
aiškiai iš karto matau, ir tu pats 
gerai žinai, kad tu niekoapiefi- 
losofiją neišmanai. Nebedurna- 
vok daugiau. Jokia gėda neišma
nyti apie filosofiją ar daug apie 
ką kitą nežinoti. Žmogus negali 
visko žinoti, jeigu jis ko specia
liai nestudijavo. Jonai, tu pui
kus boisas, labai man smagu 
su tavim pabūtu Bet tu darai 
vieną didelę klaidą, kad man kal
bi apie tai, kur tu nieko nesu
pranti, ir kaip tik apie tai, kam 
aš esu paskyręs visą savo gyve
nimą. Tokiom temom tu pasi
rink kitus klausytojus. Tau pa
čiam bus smagiau, o ir jiems at
rodysi dar išmintingesnis už tą 
tavo susigalvotą Gonzales.

Tas jaunas filosofas po to ne
trukus, mokslų nebaigęs, deja, 
staiga mirė.

- O aš, - baigė nuotykio pa
sakojimą mano draugas barten
deris iš Washington, D. C. - 
nors buvau labai priblokštas, 
bet nesupykau. Giliai įsidėmė
jau jo patarimą ir nuo to laiko 
pasidariau daug atsargesnis ir 
geresnis bartenderis...

HELP WANTEI) MALĖ

WANTF.D AT ONCE 
JOURNEYMEN 

O R 
lst CLASS SKILLED 
MACHINE HANDS 

BORING MILL OPERATORS 
VERTICAL & HORIZONTAI, 

MILL
MACHINE REPAIRMEN 

PLANER HANDS 
TOOL MAKERS 

58 ubu r \VI.LK 
Long program <-xcell<-nl fringe 

benefits.
ARTCO INC. 

1925 (iay. Detroit, Mich. 
3020 lndianvvood Rd..
Lake Orion, Mich.

3 19 15 Groesbeck. I raser, Mich. 
(118-127)

MILIAVRIGHT Mechanic 
expd. Ability to read blue 
prints. 3rd shift. NE plant 
location.

CR0WN PRODUCTS, 
2121 Wheatsheaf La. 

Philadelphia, Pa. 
PI 4-4452.

(117-123)

IMMEDIATE OPENINGS
FOR

EXPER1ENCED 
M1LLWR1GHTS

paid Vacations, holidays, ac- 
CIDENT AND S1CKNESS INSUR
ANCE, PENSION PROGRAM, ALSO 
STEADY WORK AND GOOD PAY, 
PLEASE APPLY IN PERSON, OR 
WR1TE TO:

BLOCKSOM & CO.
MICHIGAN CITY, INDIANA 

Corner
Michigan Blvd. and 5th Street 

"An Equal Opportunity Employer”
(I19-123)

SURFACE GRINDER HANDS 
MILL HANDS

Small, progressive die details. Ben
efits. 58 hours.

29970 CALAHAN RD. 
Roseville, Mich.

Bet. M-97 and Schoenherr off Com- 
mon Rd.
ALTA1R TOOL 313 — 779-1100 

(I19-126)

FOREMAN
Shift vvork, mechanical apti- 
tude, able to supervise people. 
Textile exp helpful būt not 
necessary. Northeast plant lo
cation.

CROWN PRODUCTS 
2121 Wheatsheat Lane 

Philadelphia, Pa.
PI 4-4452

* (117-123)

— NEW PLANT —
MEAT MEN with or without experi- 
ence needed, SKINNERS, BONERS, 
LUGGERS, DRIVERS, PACKAGING 
MEN. P rimą working conditions Ap
ply: PARAMOUNT MEATS, 635 Hen
ry St., Corner Woodruff Lane, Eliz- 
abeth, N. J. (122-124)

EXP. MACHINISTS
FULL TIME—GOOD HOURS

CALL BY PHONE OR IN PERSON

FROM 9 AM TO 6 PM 

MONDAY THRU FRIDAY 

SANFORD MFG.
CORP.

69 5 RAHWAY AVĖ., 
UN1ON, N. J.

(201) — 687-3200
(I14-130)

T

VVANTED AT ONCE 

EXPERIENCED 
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE 
OPERATORS AND 

SĖT UP MEN
Mušt be experience 1 on Daven- 
ports and New Britains, 
Steady work for qualified men. 
Good working conditions. Fringe 
benefits & overtime.

DETROIT ALLIED 
MACHINE PRODUCTS 

65 11 STRONG 
DETROIT, MICH.

3 13 WA 1-2846
(119-128)

WANTF.D AT ONCE
JOURNEYMEN

TOOL ik DIE MAKERS
&

MILL HANDS
Day & night shifts
All fringe benefits.

G. & W. TOOL CO.
2 1770 Wyoming Avė. 

Betvveen 8 & 9 Mile Rd.
Oak Park, Mich.

(119-128)

WANTED AT ONCE

MACHINE 
BUILDER 
LEADERS

Day and Afternoon Shift. 
Mušt be JOURNEYMEN 

Special Machine &
Eng. Ine.

20000 W. 8 Mile Rd.
(Corner Evergreen Rd.) 

Southfield, Mich.
313 — 444-1540

(121-127)

\VAN1F.D AT ONCE 
JOURNEYMEN 

DIE CAST DIE MAKERS
* PANTOGRAPH OPERATORS
* MILE OPERATORS

Fui) Behefits Steady - Overtime. 
Apply 

MASTER MOLD & DIE INC.
12667 Marion, Detroit 39, Mich. 

(116-125)

FEMALE

STITCHERS.
EXPF.R1ENCED

Steady year round employment. Shoe 
factory located in Methuen.

Bolita Foot Wear, Ine.
49 Osgood St.

Methuen, Mass.
(122-123)
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LIETUVIU LIAUDIES PASAULĖIAUTA
Tokia antrašte prof. 

dr. Jonas Balys, Peda
goginio Lituanistikos In s- 
titūto prašomas, parašė 
mokslinę studiją. Šiam 
darbui gyvenimo šviesą 
išvysti padėjo Lietuvių 
Tautinis Akademinis 
Sambūris Chicagoje, pa- 
aukojęs knygos išleidi
mui $1400.

Prof. dr. J. Balys sa
vo pratarties žodyje ra
šo, kad kalbėti arba ra
šyti apie tam tikros eti
nės žmonių grupės ar
ba tautos pasaulėjautą ar 
pasaulėžiūrą visados 
yra labai rizikingas už
simojimas. Tačiau šis 
klausimas nuolatos yra 
keliamas ir bandoma į 
jį vienaip ar kitaip at
sakyti. Užkliudo ši klau
simą istorikai, socio
logai, tradicinio meno 
tyrinėtojai, kalbinin
kai, na, ir ne paskutinė
je vietoje tautosakinin
kai. Vis yra bandoma iš 
įvairių kūrybinių tau
tos pasireiškimų spręs
ti apie jos kūrėjų cha
rakterį. Aišku, negali
ma apsiriboti viena ku
ria sritimi: reikėtų jas 
visas apžvelgti, tačiau 
vienam žmogui tatai ne
įmanoma. Užtat reikalin
gas darbo pasidalini
mas: reikia ištirti visus 
kurios nors tautos kul
tūros istorijos pradus.

Autorius į šįklausimą 
žvelgdamas mokslininko 
apimties gilumu sako, 
kad knygoje apsiribota 
tik tam tikromis atrinkti- 
nėmis temomis ir jų ri
bose paliesti tik tie reiš
kiniai, kurie autoriui at
rodė esą būdingi arba 
esminiai. Ne pilnumas, 
bet atatinkama atranka 
yra autoriaus darbo me - 
todas.

Pagal autoriaus teigi
mą visi šiame darbe nag
rinėjami klausimai pri
klauso mitologijos, įvai
rių tikėjimų ir magijos 
sričiai. Šių dienų Lietu
voje visi tokie klausimai 
yra laikomi idealistinės 
pasaulėžiūros liekano
mis, arba atgyvenomis, 
užtat į juos nekreipiama 
dėmesio, nors vienas ki
tas šiai sričiai artimas 
darbelis kartais pra- 
sprunka akademinėje 
spaudoje. Kažkodėl no
rima suprasti, kad ide
alistinės ir materialis
tinės pasaulėžiūros nuo
lat pinasi ir jas neleng
va viena nuo kitos atskir
ti, kaip nelengva atskir
ti kūną nuo dvasios bei 
intelekto. Čia, vakaruo
se, mes turime laisvę; 
nėra jokių dirbtinų ideo
loginių rėmelių, prie
varta primestų -(nebent 
kas laisva valia juos už
sideda), tat negalima pra- 
leisti progos tokius klau
simus laisvai nepanagri- 
nėjus. Autorius, žvelg
damas į gają senovės lie
tuvių religiją, teigia, kad 
metraštininkų ir kroni
kininkų žinios yra labai 
šykščios, sujauktos ir 
dažnai nepatikimos. Tik 
naujaisiais laikais buvo 
atkreiptas dėmesys dar 
į vieną šalutinį — tauto
saką ir atrasta, kad ji 
dažnai duoda labai ver
tingos medžiagos mi
tologijos tyrinėjimams. 
Šia proga prisimena tie 
Simono Daukanto sam
protavimai, kai Lietu
va atsidūrė beviltiškoje 
padėtyje. Jis tikėjo lie
tuvių tauta ir jos ateiti
mi. Ir to jo tikėjimo pa

grinde buvo ne tik seno
vės Lietuvos didybė, bet 
ir jos, kad ir labai skur
di, dabartis. O toje da
bartyje jis matė ypač du 
gyvus daiktus: tai lietu
vių kalbą ir lietuvių 
liaudies kūrybą: dainas, 
pasakas, patarles ir prie
žodžius. Kol tie du daly
kai gyvi, tol tauta gyva. 
Ir dar gražiau, kalbė
damas Kazys Binkis apie 
nežinomus lietuvius po
etus, bando nusakyti mū
sų tautosakos reikšmę ir 
joje sutelktą tautos filo
sofijos išmintį. Jis sako, 
kad amžių kelyj e lietuvių 
tautą lydėjo tūkstančiai 
poetų, kurių vardai nuė
jo amžinybėn draugėj su 
jų amžininkais. Niekas 
nešvenčia jų sukaktuvių, 
niekas nepuošia jų ka
pų gėlėmis. Tačiau jų 
dvasios turtais gyvena 
mūsų tauta iki šiandien. 
Subtilingiausius žmo
gaus sielos išgyvenimus 
jie apvilko dainų forma, 
gyvenimo potyrius ir pro
tavimo pažibas jie su
glaudė į trumpą, lakią 
patarlę ar priežodį, o 
žmogaus buitį, jo santy
kius su aplinkuma jie 
stengėsi atvaizduoti pa
sakoje. Lyg margaspal
vėmis gėlių girliando
mis, jie išpynė lietuvių 
kalbą metaforomis, me
tonimijomis, palygini
mais, — visų rūšių tro
pais ir figūromis,lygtai 
būtų ne paprastų žmonių 
kasdieninė kalba, bet die
vai olimpe būtų ja kalbė
ję.

Kas gi ilgus amžius 
saugojo ir kurstė vėtrų 
ir rudens darganų dras
komą mūsų tautos židi
nį? Tai jis, nežinomas 
lietuvis poetas. Neieiško - 
kitę gražiuose kalneliuo - 
se jo kapo, — kad jam 
nusilenktumėte. Nežino
mo lietuvio poeto kapas 
yra visa Lietuvos žemė. 
Kiekvienuose sodžiaus 
kapeliuose jų šimtai pa
laidota.

Šitokiom vaizdingom 
mintim apibūdina poetas
K. Binkis mūsų tautos 
kultūrininkų dvasios lo
bynus, kuriuose yra iš
sakyta ir išreikšta mūsų 
tautos dvasinė mąstyse
na ir jos pažiūra į visa 
tai, kas ją lydėjo ir darė 
visokeriopos įtakos įjos 
dvasios pasaulį amžių 
sąvartos tėkmėje.

Jei įterpti į pasaulė
žiūros sąvoką mąsty
mo būdą, kad ji yra 
žvilgsnis į pasaulį ir į 
mus supančius daiktus ir 
pagal susidariusią pa
žiūrą bandymas ieško
ti į kilusius klausimus 
žvelgiant į visatos są
rangą pagal savąjį supra
timą ir nujautimą tinka
mų atsakymų.

Pagal šitokią pažiūrą 
tuojau kils pagrindiniai 
klausimai, ar visatos 
erdvė yra ribota , ar me
džiaga yra amžina ir 
kaip mūsų žemėje atsi
rado gyvybė? Kas yra pa
saulis ir žmogus, iš kur 
mes esame, ko ir kur ei
name? Ar visa mūsų kul
tūros ir istorijos tėkmė 
su visomis kūno ir dva
sios pastangomis, su 
krauju, prakaitu ir aša
romis turi kokią išlie
kamą, antlaikinę pras
mę, ar gal tik teka į ne
išvengiamą visuotinės 
mirties vietovę be ženk
lo, kad kada nors esame 
buvę? Surasti aiškius at
sakymus į pasaulėvaiz

džio sąvokoje telpančius 
klausimus nėra taip jau 
lengva. Šiame reikale ki
lusias problemas iš
spręsti labai daug pa
deda tikslieji gamtos ir 
technikos mokslai. Jie 
jau atskleidė ir kasdien 
vis daugiau atskleidžia 
gamtoje vykstančias pas
laptis, kurių išryškini
mas tiksliųjų gamtos ir 
technikos mokslų švie
sos sprendimuose pade
da išaiškinti kai kurias 
seniai skelbiamas neva 
mokslo vardu tiesas. 
Mokslas kasdien vis 
raiškiau atskleidžia vi
suotinį judėjimą tiek vi
satos erdvės sąrangoje, 
tie atome.

Prof. dr. J. Balys, pa* 
sirėmęs lietuvių ir kitų 
tautų tautosakos duome
nimis, mokslininko įžval
gumu ir nuostabiu ir nuo
sekliu galvojimo būdu 
bando šių problemų 
sprendimą suvesti į lie
tuvių mitologijos sinte
zę.

Pagal prof. dr. J. Ba
lio teigimą, skaitydami 
mitologinius ir tautosa
kinius nagrinėjimus, iki 
nuobodumo dažnai ran
dame tokius posakius: ši
tas tikėjimas yra senas, 
anas naujesnių laikų; tas 
siekia prieškrikščioniš
kus laikus, šitas susida
ręs krikščionybės įtako
je; tai krikščioniškojo 
viduramžio legenda ar
ba tokio turinio baladė 
plačiai sutinkama slavų 
tautose ir pan. O kas gi 
mūsų liaudies kultūroje 
yra specifiškai lietuviš
ka, kaip reiškiasi jo eti
nis lietuvių charakteris, 
mūsų tautos pažiūros į 
pasaulį, žmones ir die
vus. Autorius teigia, kad 
lietuvių tautos kultūros 
ir mitologijos periodiza
cija tebėra nenustatyta. 
Savaime aišku, kad am
žių bėgyje mitologinės 
pažiūros kitėjo. Netenka 
abejoti, kad jau seniau
siam periodui pridera 
gamtos garbinimas, bū
tent: kalnų ir akmenų, 
medžių ir miško, upių 
ir ežerų, žalčių. Ne ką 
vėlesnis gali būti ug
nies ir dangaus kūnų, 
ypač Mėnulio ir Saulės 
gerbimas.

Visi šaltiniai sutar
tinai tvirtina, kad seno
vės lietuviai pirmiau
sia garbino ugnį.

Iš visų dievų labiau
siai lietuvių gerbiamas 
buvo Perkūnas. Ir iki 
šių dienų užsilikusiose 
maldelėse prašoma Per
kūno karalystės. Tai ki
tos didelės gamtos pas
lapties, elektros, ger
bimas. Juk ir šiandien, 
pradedant kišenine lem
pute, baigiant radaru ir 
televizija, elektra valdo 
pasaulį. Galinga ta Per
kūno karalystė ir 20 am
žiuje!

Toliau šios studijos au* 
torius teigia, kad žmo
gus yra pranašiausias pa
saulyj e tvarinys. Šiam 
teigimui pailiustruoti pa
tiekia tokią įdomią pa
saką, kurios lietuviška 
kilmė nekelia įtarimo. 
Žmogus, paprastai sta
lius, Perkūnas ir vel
nias susidraugavo ir nu
tarė kartu gyventi. Pa
sistatė sau namus ir pa ' 
sisodino bulves ir bu
rokus. Naktį pradėjo at- 
važinėti laumė ir rauti 
jų daržoves. Išėjo sau
goti Perkūnas, paskui 
velnias, bet neišsaugo-

A. Makūnaitės, baigusios 1950 m. Kauno dailės institutą, lino raižinys "Eglė žalčių karalienė". Jos 
iliustruotos knygos priklauso prie geriausių knyginės grafikos laimėjimų, jog su savo kūriniais ji plačiai 
žinoma ir už Lietuvos sienų. Iliustracijoms ji ieško įkvėpimo liaudies tautosakoje, kas jos kūriniams 
suteikia ryškų nacionalinį charakterį.

jo, laumė juos abu apkū
lė. Pagaliau išėjo saugo
ti žmogus. Jis apsimetė 
muzikantu, apgavo lau
mę, atėmė jos geležinį 
vežimėlį ir vielų bota
gėlį, ir laumė pasižadė
jo nebeiti į jų lauką. Pa
galiau atsibodo jiems 
tryse gyventi ir nutarė, 
kad kuriam pavyks visus 
kitus išgąsdinti, tam vie
nam liks namas. Laimė
jo žmogus: jis išgąsdino 
ir Perkūną, dėdamasis 
laume. Pasaka nėra la
bai sena, bet būdinga. Jo
je žmogus visus pralen
kia savo sumanumu: ir 
galingąjį Perkūną, ir 
klastingą velnią, ir šiuo 
atveju raganiškai pa
vaizduotą laumę. Namą 
statant, jis tik nurodinė
jo ir įsakinėjo, Perkūnas 
su velniu atliko visą” juo* 
dąjį darbą." Atsibodo 
jam neįprasta draugys
tė: na, tad eikite šalin!

Žmogus, kad ir nepa
sižymėdamas didele fizi
ne jėga, sugeba sau už
sitikrinti pasaulyje vy
raujančią vietą, nes jau
čiasi pranašesnis už sa
vo paties sukurtas dva
sias ir dievus. Jei jis 
žino tam tikras magiš
kas formules, tai jis ga
li priversti antgamtines 
jėgas veikti pagal žmo
gaus valią ir jo naudai. 
Kitas principas yra san - 
tykiuose su dievais: jei 
aš tau aukoju, kas tau 
patinka, tai ir tu man 
duok, kas man reikalin
ga, ko prašau. Neklus
nių ar nepalankių stabų 
sunaikinimas yra daž
nas reiškinys pirmykštė
se religijose. Naujai
siais laikais tatai vadi
nama "piktažodžiavimu 
prieš Dievą".

Pagal autoriaus sam
protavimą, — blogasai 
pradas vyrauja pasauly
je. Žinomas dalykas, 
kad krikščionybė dau

giau "išgarbino" velnią, 
negu Dievą, būtent ta 
prasme, kad perdėtai pa
brėžiant velnio galingu
mą ir jo žmonėms su
daromus pavojus, tuo pa
čiu buvo sumažinta ge
rojo prado galia. Jeigu 
Dievas yra visagalis, tei
singas, geraširdis ir t. 
t., o pasaulyje yra tiek 
neteisybės, niekšybių, 
skriaudų ir blogio, tat 
turi būti kažkas nepap
rastai galingas, kuris su
geba gerąjį pradą ir jo 
įtaką nustelbti. Tatai 
aiškiai pavaizduoja tokie 
liaudies posakiai: Vel
nias karaliauja žemėje, 
o Dievas Danguje (Vir
balis). Dievas ir Liuci
peris turi dideles jėgas, 
todėl viens kitam pavy
di (Daugailiai). Liucipe- 
ris todėl surakintas re
težiais, kad jis turi tiek 
pat galios, kaip ir Die
vas; jei Dievas paleistų 
jį, tai jis nugalėtų Dievą 
ir visą pasaulį paimtų į 
savo rankas (Daugailiai)

Taigi, liaudies tradici
jose labai aiškiai yra pa
brėžiama, jog Dievas ir 
Liuciperis turi maždaug 
lygias jėgas, ir gaunasi 
įspūdis, jog Dievui vos 
ne vos tik gudrumu pavy
ko savo priešininką nuga, 
lėti ar apgauti. Ir taip 
Liuciperis tapo surakin
tas savo paties nukaltu 
retežiu, skirtu Dievui su - 
kaustyti.

Dualizmas labai už
imponavo liaudįir davė 
progos pasireikšti jos 
fantazijai. Užtat mes tu
rime žymiai daugiau pa
sakų ir legendų, kuriose 
svarbiausias veikėjas 
yra ne Dievas, bet vel
nias. Žinoma jos yra 
krikščioniškos kilmės, 
viduramžy Vakarų Eu
ropos sukurtos, bet jos 
labai patiko mūsų žmo
nėms. Tat kaip dabar 
visa tai suderinti su ge

rojo, teisingojo ir visa
galio Dievo sąvoka? Ir 
liaudis rado išeitį: ap
ribojo Dievo visagališ
kumą, priešpriešais pa
statydama nepaprastai 
pajėgų konkurentą, pik
tąjį pradą, arba velnią. 
Tiesą sakant, tas velnias 
yra sugalvotas ne liau
dies.

Autorius, pasirėmęs 
gausiais tautosakos duo
menimis, tvirtina, kad 
lietuviškos stabmeldy- 
bės nėra ko gėdytis. Jis 
įžvelgia, kad joje yra la
bai daug gilios pras
mės. Ji nenusileidžia sa
vo išmintimi daugeliui 
didžiųjų religijų. Galin
gas ir rūstus, bet labai 
teisingas Perkūnas rū
pinosi tvarka ir teisybe 
pasaulyje. Motina žemė, 
kaip visų gyvų būtybių 
maitintoja, buvo laiko
ma jų motina ir gerbia
ma antroje vietoje. Gam
tos deivės ar laumės yra 
daug simpatiškesnės, ne
gu vėlesnių laikų raga
nos ar velniai. Lietuvių 
krikštijimas buvo vyk
domas tokiomis barba
riškomis priemonėmis, 
kad galima jį palyginti 
su dvasiniu sukolchozi- 
nimu. Lietuvių dvasinė 
kultūra anuo metu, atro
do buvo gana aukšta ir 
to meto žemo kultūrinio 
lygio krikščionybės sa
vanaudiški apaštalai, be 
destrukcijos, nieko ge
ro negalėjo duoti. Tik 
nuo Mažvydo ir Daukšos 
laikų, o platesniu mastu 
dar kokiu šimtmečiu vė
liau, krikščionybė pra
dėjo reikštis teigiamu 
veiksniu lietuvių kultū
ros gyvenime. Na, bet ji 
ir pareikalavo labai bran
gios kainos tautiniu at
žvilgiu, sulenkindama iš 
tisus lietuvių etnografi
nius plotus ir visą aukš
tesnįjį luomą.

(Nukelta į 6 psl.)
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LIETUVIŲ 
LIAUDIES

'Gulbės giesmė’ Detroito scenoje
PASAULĖJAUTA

(Atkelta iš 5 psl.)

Žinoma, stabmeldiš
kos religijos pakeiti
mas krikščioniškąja 
buvo neišvengiamas da
lykas. Tačiau gal būtų 
buvę geriau, jei tas pa
keitimas būtų įvykęs ke' 
lis šimtmečius anksčiau. 
Yra tokių operacijų, ku
rias kūdikis lengviau pa
kelia, negu suaugęs žmo
gus. Šitokiais išvedžio
jimais baigia prof. dr. 
J. Balys savo mokslinę 
studiją apie lietuvių liau
dies pasaulėjautą.

Įsidėmėtini graikų fi
losofų žodžiai, kad moks
las yra vyksmas, kur 
subjektyvi nuomonė yra 
pakeičiama objektyviu ži
nojimu. Tačiau verži
masis į tiesą, gėrį ir gro, 
žį turi būti grindžiamas 
žmogaus etinės bei mo
ralinės asmenybės pa
žanga, tai yra, kad moks
lo atsiekti laimėjimai 
būtų panaudoti kultūros 
ugdymui, gražiam tautų 
santykiavimui, o ne nai
kinimo procesui ir ma
žų tautų pavergimui. Iš
einant iš šių prielaidų 
prof. dr. J.B. studijoje 
iškeltos mintys tautinę 
idėją nuspalvina naujom 
varsom ir įprasmina jo
je stimuliuojančią jėgą 
naujais aspektais.

Ir iš tikrųjų, tauti
nė idėja be savo tautos 
dvasinių senienų puoš
menos, gali išvirsti į 
nuogos pozos stovylą, 
gali tapti gražios for
mos spalvom, pasipuo
šusi trumpam momen
tui žavinti grožio kara
laitė. Tačiau, jei pozai 
ir formai nebus suteik
tas prasmingas iš tautos 
senovės kilęs dvasinis 
turinys, tai visas gra
žias l gal ir labai vertin
gas, pastangas laiko dul
kės palaidos po kietu

Hamiltono lietuvių te
atras, L.B. Detroito apy
linkės pakviestas, spalio 
29 d. lankėsi Detroite ir 
Lietuvių Namų scenoje 
suvaidino seniai lauktą 
dr. J. Griniaus 5 v. is
torinę dramą "Gulbės 
Giesmė".

Vaidinimas iš karto pa
gavo žiūrovus ir jų nepa
leido iki pabaigos. Paste
bimas nemeluotas susi
domėjimas. Įtampa toly- 
džiui auga. Iš karto pa
junti intrigos vyksmą. 
Įdomumas patraukia vi
sų dėmesį. Kuklios, bet 
savo vietoje ir meniškai 
pritaikytos dekoracijos, 
istoriškai pagrįsta ir pri
taikyta apranga, butafo
rija, aišku, pagyvina žiū
rovų dėmesį. Dekora
cijos gabaus dail. A. 
Trumpickio. Matyt, buvo 
stengiamasi, kad jos bū
tų lengvos, pigios, kad be 
didelių kliūčių jas gali
ma būtų kilnoti iš vie
tos į vietą. Be to —

VL. MINGĖLA

užmaršties šydu. Todėl 
šiuo požiūriu prof. dr. 
J.B. parašyta studija 
"L.L.P." yra tas gai
vinantis šaltinis, kurio 
lašai lietuvybės šak
nims suteikia gaivi
nančios jėgos, kad ji ga
lėtų amžių sąvartose 
pražysti gražiais lietu
viškos kūrybos žiedais.

Ir jei šis prof. dr. J. 
B, mokslinis darbas išvy
do lietuviškai skaitančią 
šviesuomenę , tai yra 
nuopelnas autoriaus, P. 
L.I. profesorių bei lekto
rių ir LTA Sambūrio pa
sišventusių narių, kurie 
savo pinigine auka suda
rė tinkamas sąlygas grei
čiau pasitarnauti besi šie- 
lojantiems lituanistams, 
kad jų darbo rezultatai 
būtų apvainikuoti naujais 
lietuvybei išlaikyti vai
siais. I.A.

Be žodžių...

vaizdžios. Šias dailinin
ko pastangas reikia lai
kyti pavykusiomis. Deko - 
racijų keitimas vyko ne
įprastai greit. Ypač ar
tistų rūbai traukė į akį 
ir žavėjo. Butaforija: - 
(baldai, veidrodžiai, 
ginklai, papuošalai) pa
dėjo publikai įsiglinti į 
vaidinamos dramos fa
bulą.

***

Ankstyvesniuose "Gul
bės Giesmės" pastaty
muose Barboros Radvi
laitės vaidmenį vaidino 
L. Verbickaitė; tačiau šį 
kart lietuvaitės karalai
tės ir karalienės B. Rad
vilaitės vaidmenį mum 
dovanojo puiki artistė A. 
Žilvytienė. Ji buvo savo 
vietoje — tartum būtų ir 
gimusi karališkuose rū
muose. Jos liekna fi
gūra, aukštas ūgis jau pa< 
čioje pradžioje vertė žiū
rovą pripažinti ją esant 
savo vietoje. Paminėtos 
ypatybės ir geras vaidi
nimas ją kėlė karaliū- 
naitės, o vėliau nuosta
bios kankinės karalienės 
tragiška jin pjedestalan. 
Jos širdingas ir senti
mentalus balso tembras, 
gilus, jautrus romanti
nis meilės išgyvenimas, 
reiškėsi jos žodžiuose, 
judesiuose, veido išraiš
koje. Ji puikiai ir savo 
vaidybos įtikinamumu su
pažindino žiūrovus su 
žymiu, bet daugumos lie
tuvių nežinomu, istori
niu įvykiu — kai po Al
donos Gediminaitės dar 
viena lietuvaitė karalai
tė, nors neilgam (1550 
m. gruodžio mėn. 7 d. 
buvo vainikuota Lietu
vos - Lenkijos karalie
ne. Karaliene išbuvo vos 
kelis mėnesiu — mirė 
1551 m. gegužės 8 d.) 
buvo vainikuota unijinės 
Lietuvos - Lenkijos ka
raliene.

Garbė ir šlovė hamil- 
toniečiams teatralams. 
Jie drąsiai gali didžiuo
tis gabia "Aukuro" va
dove ir režisiere Ele
na Dauguvietyte - Kuda
biene; be to, tokiam sun
kiam veikalui jie suge
bėjo surasti pakanka
mai talentingų artistų...

Žygimanto Augusto, 
D.L.K. ir Lenkijos ka
raliaus vaidmenį suvai
dinęs A. Stasevičius bu^ 
vo vienodai įtikinantis 
nuo pat pradžios iki pa
baigos. A. Stasevičius 
sukūrė stiprų karališ
ką istorinį šio asmens 
charakterį ir visą laiką 
buvo lygiavertis A. Žil- 
vytienės — Barboros 
Radvilaitės — partne
ris. Jis įsigilino į sa
vo vaidmenį ir autoriaus

J. Griniaus duotąjį už
davinį atliko pasigėrė
tinai.

Žygimanto Augusto 
motinos — Bonos vaid
menį ir asmenį sukūrė 
"Aukuro" teatro aktorė 
ir režisierė Elena Dau- 
guvyetytė - Kudabienė.

"Gulbės Giesmės" vei
kale ji vaidino intrigan
tės ir klastuolės kara
lienės Bonos, karaliaus 
Žygimanto motinos, vaid
menį. Jos sukurtas Bo
nos tipas buvo tikras ir 
publikai labai supranta
mas. Sakytume, jog Bo
na buvo neįsivaizduoja
mai žiauri, beširdė, kaip 
velnias klastinga, val
džios ir karališkos gar
bės bei šlovės amžinai 
trokštanti. Tai didžiau
sio masto egoistė - klas
tūnė. Ji nesuabejojo sa
vo tikslams pasiekti pa
aukoti sūnaus laimę ir 
pražudyti arba sunaikin
ti sūnaus numylėtąją 
žmoną — karalienę Bar. 
borą.

Prieš mirtį, karalie
nė Barbora prašė savo 
numylėtą vyrą karalių 
Žygimantą, kad jis pa
sižadėtų ją palaidoti ne 
Lenkijos žemėje, kur ji 
tiek kančių ir neteisy
bės patyrė, bet Lietu
voje. Jai mirus Žygi
mantas palaidojo Bar
borą Vilniuje, greta 
pirmosios žmonos ka
tedros koplyčioje.

Radvila Juodasis, (R. 
Kontenis), Barboros pus
brolis vaidinime buvo 
stiprus ir savo vietoj. 
Puiki išvaizda ir gera 
vaidyba, vykęs grimas, 
apranga — jį darė ne
abejotinos išvaizdos ku
nigaikščiu. M. Radvila 
Rudasis (K. Bungarda), 
Barboros brolis narsu
mu liepsnojo. Buvo tik
roviškas. Negalima jam 
nieko prikišti. Dzierž- 
govskis, Gniezno arki
vyskupas ir Lenkijos pri
mas (A. Ulbinas) ne tik 
mokėjo savo vaidmenį, 
bet išraiškoje ir klas
tingoje šypsenoje, ypač 
senato posėdžio ginčuo
se, buvo orus, savimi pa
sitikįs ir dominuojantis. 
Savo charakteriu —val
do vi ško lenko pavyzdys. 
Maciejevskis, Krokuvos 
vyksupas ir valstybės 
kancleris (V. Panavas) 
nenoromis priminė savo 
išvaizda, veiksmais ir 
charakteriu tikrą lietu
vį. Tarnovskis, Lenkijos 
vyr. hetmonas (V. Kal- 
mantavičius) buvo šiame 
vaidinime iš stipriųjų be
ne silpniausias: ypač lie
tuvių kalba užkliūdavo. 
Zeride, burtininkė (D. 
Kudabaitė) — tai žen
gianti į dramos laimėji
mus jauna aktorė.

Daugumas vaidintojų,

niekad nebuvę profesio
nalais, tačiau suvaidino 
savo vaidmenis neblo
giau už profesionaluSo 
Visą laiką jautėsi tamp
rus ir nenutrūkstąs ry
šys tarp secnos ir žiū
rovų salėje. Salė daž
nai prapliupdavo nepa
baigiamais plojimais. O 
pabaigoje L.B. pirm. J. 
Urbonas pasveikino sve

čius vaidintojus. Mažo
sios mergaitės atnešė 
svečiams didžiulį gėlių 
krepšį,

"Gulbės Giesmės" pa
statymas Detroite pada
rė neeilinio įspūdžio.

Tai, be abejo, buvo 
vienas nuostabiausiųjų 
ir įdomiausiųjų Detroite 
matytų dramos veikalų.

BUS MOKAMA PRADEDANT 
SAUSIO 1 D., 1967 M.

UŽ VISAS SĄSKAITAS.

M 
F
S

u t u a I 
ederal 
avings
2212 WEST CERMAK ROAD

CHICAGO, ILL. 60608
John J. Kttzanauskns. Pres.

TURTAS VIRŠ DVIDEŠIMT MILIJONŲ
Automobiliams aikštė greta mūsų įstaigos

Nuo spalio mėn. 17 d. 1966 m. sąskaitos yra apdraustos iki $15,000.00 
per Federal Savings & Loan Insurance Corporation.

ST. ANTHONY A
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joseph F. Gribauskat
Executive Seeretary

DIVIDEND CHECKS 
MAILED (JUARTERLY 
ON INVESTMENT 
SAVINGS 
ACCOUNTS

LONG TERM 
BONUS 

SAVINGS 
ACCOUNTS

1447 So. 49th Court 
CICERO, ILLINOIS • 60650

Phone 656-6330

VIESĖBAMl CIIIMM.IE PIRKITE MIIJUE MOBmiOJR 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE 

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

1. Import. 5 Stars Greese Brand 5th — $5.39
2. Glenmore Vodka ....................... 5th— $2.98
3. Coeur de France (’ordials ....... 5th — $2.98
4. Import. 3 Stars French Congnac 5th — $4.75
5. May Wine — Import.

From German ........... ath — $0.98

6. Krupnik — Honey punch
7. Import. Scotch Wiskey .

5th — $3.69
5th — $3.98

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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RCLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
LAIMĖJO TRIS 
PREMIJAS

Clevelando visuome
nei labai gerai pažįsta
mas V. Apanius, kurio 
straipsnius įvairiais so
dininkystės patarimais 
daug kartų skaitėme Dir
vos puslapiuose, yra įkū
ręs dekoratyvinių darbų 
sodininkystę, kurioje 
randa darbus ir lietu
viai.

Spalio mėnesį Profe
sionalų Sodininkystės 
Kontr aktorių draugija 
Clevelande pakvietė 
dienraščiųPlain Dealer 
ir Press sodininkystės 
skyrių atstovus nustaty
ti premijas už geriausiai 
prižiūrėtą sodybą; už ge
riausiai įruoštą ir išpla
nuotą sodybą ir už ypatin
gai stilingą sodybos iš
planavimą ir įrengimą.

Dėl šių premijų varžė
si vakarinio ir rytinio
Clevelando sodininkai. 
Malonu pažymėti, kad iš

TICKETS NOW

METROPOLITAN OPERA 
National • Company

Four New Productions 

Presented by HORTHERN OHIO OPERA ASSOC.

in MUSIC HALL
Wed„ Nov. 16—8:30 P.M. 

“MARRIAGE OF FIGARO"
Directed by KIRK BROVVNING

Thurs., Nov. 17—8:30 P.M. 
“LA BOHEME”

Directed by JOSE QUINTERO

Fri., Nov. 18—8:30 P.M.
“LA TRAVIATA”

Directed by YOSHIO AOYAMA

Saf., Nov. 19—8:30 P.M.
“RAPE OF 1ICRETIA”
Directed by GUENTHER RENNERT

BOX OFFICE: Music Hali, St. Clair 
at E. 6th—Phone 523-2229. PRICES:

$6.50 to $2.50. No Tax. Curb Parking
Knabę Piano Used Exclusively

SUPERIOR
SAVINGS

SINCf 1909

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

AVE. 
AVĖ

HOME «nd
REMODELING 

LOAN S
• • • •

INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East lS5th St.
EN 1 -1763 KE 1 - 7770

Scena iš Dainavos ansamblio pastatymo "Nemunas žydi" — Irena 
Radienė ir Joana Stoškutė. Po sėkmingo šio veikalo pastatymo New 
Yorke ir Philadelphijoje, vaidinimas įvyks lapkričio 19 d. Clevelan
de. V.A.-Račkausko nuotrauka

šešių pirmųjų premijų 
tris laimėjo Apanių sodi
ninkystė.

Premijų paskyrimas 
buvo atžymėtas spalio 30 
dienos Plain Dealer dien
raštyje.

Clevelandiečiai džiau
giasi Apanių laimėji
mais ir linki geriausios 
sėkmės ateities darbuo
se. (ij)

LIETUVOS LAISVĖS 
SUKILIMO MINĖJIMAS

Komitetas sukilimo 
minėjimui rengti su
kvietė Clevelando liet, 
visuomenės atstovus pa
sitarimui. Pirmininkavo 
Alf. Mikulskis, sekretov 
riavo VI. Čyvas.

Išrinkta komisija, ku
ri pasiskirstė pareigo
mis: pirm. — Alf. Mi
kulskis, vicepirm. J. Ži
lionis, sekret. — VI. Čy- 

vas, ižd. — L. Leknic- 
kas, nariai — F.Eidim- 
tas, J. Stempužis ir P. 
Tamulionis.

Susirinkimo nutarta 
Lietuvos Laisvės Sukili
mo 25 metų sukakties mi
nėjimą rengti gruodžio 
11 d. Už žuvusius sukilė
lius užprašyti Šv. Mi
šias gruodžio 11 d. 10 vai.
N. Parapijos bažnyčio
je ir 10:30 vai. šv. Jur
gio liet, parapijos baž
nyčioje.

Iškilmingas minėji
mas tą pačią dieną 5 vai. 
p.p. Lietuvių salėje. Pa
grindinę kalbą pasakyti 
pakviestas Levas Pra
puolenis. Meninę progra
mą sutiko paruošti Alf. 
Mikulskis ir Z. Peckus. 
Ją išpildys Čiurlionio an
samblis ir aktoriai.

(11)

* MARY BETH PEIL 
atliks Zuzanos vaidmenį 
Metropolitan Opera Na
tional Co. pastatyme "Fi
garo vestuvės", kuris 
įvyks lapkričio 16 d. Ope
ros spektakliai vyks 
nuo lapkričio 16 iki 19 d. 
Music Hali, šalia "Figa
ro vestuvių" pristatant 
"La Boheme", "La Tra
viata" ir "The Rape of
Lucretia".

Bilietus iš anksto ga
lima įsigyti Music Hali 
kasoje, St. Clair ir E. 
6 gt. kampe.

SUKTINIS PAS 
AMERIKIEČIUS

Clevelando Miesto bib
liotekos (I-ublic Libra- 
ry) direktorius, p. Ray- 
mond C. Lindąuist, ma
tęs Šv. Kazimiero litu
anistinės mokyklos Suk
tinį šokant Kultūrinių 
darželių šventėje pa

kvietė musų šokėjus at- • V. Giedraitis, Nation- 
likti dalįprogramos ame- wide kompanijos atstovas 

draudžia Jūsų namus, bal
dus, automobilius, gyvybę, 
sveikatą ir t.t.

Prieš atnaujindami savo 
draudimą kitur, palyginki
te kainas, skambindami tel.

rikiečių mokytojų suva
žiavime lapkričio 4 d. 
Pats direktorius pasirū
pino, kad mokyklų vado
vybės išleistų Suktinio 
šokėjus iš pamokų.

Amerikiečiai mokyto
jai mūsų šokėjus sutiko 
gausiais plojimais, o Bib
liotekos direktorius at
siuntė labai nuoširdų pa
dėkos laišką:

"Tai mano asmeninė 
padėka Jums ir Suktinio 
šokėjams, šokusiems lie
tuvių liaudies šokius
N.E.O.T.A. programoje 
Bibliotekos salėje.

Jūsų atlikta progra
mos dalis buvo puiki. Jū
sų šokimas buvo links
mas, gyvas ir vikrus, 
drabužiai spalvingi. Esu 
giliai dėkingas Jums vi
siems už atvykimą ir už 
šokius, atstovavusius lie
tuvių liaudies kultūrai. 
Šalia manęs sėdėjęs dr. 
Levenson man sakė, kad 
jis būdamas vaikas, du 
metus gyveno Lietuvoje.

Esu tikras, kad kiek
vienas, kuris tik tenai bu
vo, norėtų prisidėti prie 
entuziastingos mano pa
dėkos jums visiems".

JOHNNY’S TRANSMISSION 
SERVICE

626 EAST 152nd ST.
FINANCING, FULL GUARANTEE

851-7333

14,200 iki 16,300
Nauji 3 mieg. ranch tipo namai, įgijami su rū

siu ar be jo. Virtuvės su įmūrytomis krosnimis, 
šiukšlėms malti maš., rankų darbo spintelėmis. Vo
nios iškl. plytelėmis. Pasirinkimas vietovių.

VINE REALTY, INC.
WH 2-4440 35165 Vine St.

RUDUO JAU ČIA, NETOLI IR 
KALĖDOS...

Dabar, jau pats laikas pagalvoti ir paplanuoti 
kokį dovanų siuntinį pasiųsti savo artimiesiems.

Padaryti tai yra paprasta ir lengva, taip pat ir 
pigu, pasinaudojant leidžiamu siųsti prekių kaino
raščiu, kurį gali gauti kiekvienas, veltui, pareikala
vęs pas mus.

Tiems, kurie neturi daug laisvo laiko, arba ne
žino ką reikėtų siųsti, siūlome jau paruoštus prak
tiškus ir reikalingus siuntinius.
RK 1. (MOTERIŠKAS)

Vilnonė paltui medžiaga 3 jardai, itališkas nai
loninis lietpaltis, nepermatomo japoniško nailono 
suknelei 4 jardai, 2 p. vilnonių arba nailoninių koji
nių, 1 vilnonė gėlėta arba su įvairiais raštais skarelė, 
1 šilkinė skarelė, 2 biro, vilnonis megstukas ir graži 
dėžė šokoladiniu saldainių. $75.00.
RK 2. (VYRIŠKAS)

Grynos vilnos nertinis, 31 -j jardo vilnonė kostiu
mui medžiaga, 2 nailono viršutiniai marškiniai, 2 p. 
vilnonių kojinių, 1 p. odinių pirštinių, 2 biro, 1 kak
laraištis, 1 itališkas nailono lietpaltis ir dėžė šokola- 

Idinių saldainių. $75.00.
JUNGTINIS SIUNTINYS RK1 IR RK 2 
KAINUOJA $135.00.

4 sv. taukų, (Z, sv arbatos, įo sv. geriamo šoko
lado, 1/2 sv. kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. miltų, 1 dėž. 
nescafe, 1 sv. saldainių, 1 sv. razinkų, 1 sv. cukraus, 
l/l. sv. pipirų, '/j sv. šokolado.
$30.00.

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji didelio 
pasisekimo turį siuntiniai: V-3, IOV2 jardo kostiu
mams medžiaga, už $55.00, P-3, trims paltams ang
liška vilnonė medžiaga už $60.00. N-4, 16 jardų ne
permatomo nailono suknelėms už $45.00.

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras),

421 Hacknev Rd., London, E. 2, England.
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garan

tuotas su gavėjo parašu patvirtintas pristatymas, 
per 3-4 savaites, visos siuntos registruotos ir ap
draustos.

Atstovai: Gaiva, 3570 W. Vernor, Detroit, Mich.; 
A. Kusinskis, 167 Colledge St., Apt. 2, Sudbury, On- 
tario; L. Radzevičius, R. R. 2, Port Arthur, OntaHo, 
Canada.

944-6835.

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

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamieji — 1 apa

čioj. Grovewood rajone. Sa
vininkas išsikrausto. Priva
lo parduoti. $12,800.

Tel. 752-3400.

REIKALINGAS 
DARBINNKAS

Liejikas, prityręs bronza 
ir aluminijum. Spaudimo ir 
atleidimo darbas.

HOFFMAN BRONZE 
1000 Addison Rd.

(118-1225)

REIKALINGA MOTERIS!
Tarnautoja — pardavi

mui importuoto maisto — 
vakarinėje miesto dalyje.

Darbas penktadieniais ir 
šeštadieniais.

Teirautis tel. PR 1-4479.
(120-122)

SLAUGĖS 
PADĖJĖJA

Reikalinga moteris pa
cientams aptarnauti sene
lių prieglaudoje.

Teirautis tel. 486-7676.
(122-127)

VISŲ PAGEIDAUJAMAS 
TURTAS PRIE EŽERO!

Vienos šeimos namas į 
šiaurę nuo Lake Shore Blvd., 
4 miegamieji. Patogus su
sisiekimas, arti mokyklos. 
Prie Naujosios parapijos.

Dėl detalių skambinti 
dienos metu — 771-6724 

vakarais — 486-0022

HELP WANTED MALĖ
MACHINISTS

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Componehts
KELLER-

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAR TURRET
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINĮ 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportuhity Employer

FITTERS
F1TTERS HELPERS

Experience helpful būt not necessary. 
Work in structural Fabricating for 
manufacturer of conveyors. Company 
benefits. Apply Shipping Department, 
8:30- 11:30 a. m.

May-Fran Mfg. 
1710 Clarkstone, 
Cleveland, Ohio

(East of Intersection of Euclid & 
Ivanhoe Rds.)

An Equal Opportunity Employer 
(121-122)

ELECTRICIANS
Experienced in machine 
tool and panel wiring. 
Steady employment with 
manufacturer of handling 
eųuipment. E x c e 11 e n t 
company benefits.

Apply in person.

American Monorail Co.
1111 E. 200

Between Euclid and St. Clair Avė. 
Public Transportation via

CTS Bus from Windermere Station

An Equal Opportunity Employer

(121-122)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

ATVIRAS LAIŠKAS KIEKVIENAM 

LIETUVIUI

Raginami įvairių lie
tuviškų organizacijų ir 
lietuvių visuomenės, 
tėvai jėzuitai prieš vie
nus metus paskelbė sta
tybos vajų. Metai praė
jo, Jie buvo tylos metai. 
Kad nepasikartotų ir ki
ti tokie, drįstu kreiptis 
į Jus su prašymu. Lap
kričio 20-tą d. bus sta
tybai paremti vakarienė 
šimtas dol. už lėkštę. 
Žinau, kad tai yra daug. 
Bet čia juk nėra vaka
rienės klausimas, net 
statybos vajaus. Ateiki
te į vakarienę. Jei šei
mos negali iš karto su
mokėti, galimas juk yra 
išdėstytas mokėjimas, 
įmokėti pinigai statybai 
yra atleidžiami nuo mo
kesčių. Tam kiekvienas 
gali gauti pažymėjimą.

Statyba yra reikalin
ga. Tai jūs visi gerai 
žinote ir dažnai mums 
esate priminę. Yra bū
tinas reikalas Jaunimo 
Centro patalpas praplės

Sol. L. Šukytė Waterbury

Lilijos Šukytės Metropolitan Operos solistės koncertas Įvyks Wa- 
terbury, Conn., lapkričio 20 d. 3 vai. p.p. Švento Juozapo parapijos 
Auditorijoje 29 John St. Akompanuoja pianistas Aleksas Mrozins- 
kas. Kviečia visus -- VVaterburįo Lietuvių Bendruomenė.

Mūsų geram bičiuliui
A. A.

BRONISLAVUI MINTAUTUI, 
Sibiro kankiniui, mirus Lenkijoje, brolį FABIJO
NĄ su sūnum ir Lenkijoj gyv. velionies našle 
PETRONĖLĘ, dukrą LAIMUTĘ, sūnų ROMU
ALDĄ ir kitus artimus gimines užjaučiame ir 
jungiamės į bendrą šeimos liūdesį

Ona, Kazys Barauskai

ti jaunimui. Bet, kad tą 
padarius, reikia patal
pų lietuvių kultūrinėms 
vertybėms. Čiurlionio 
galerija, P.L. ir Muzi
kologijos arch., L.K. ir
L.M. Muziejus, L.K.Fon
das, biblioteka — visi ši
tie dalykai reikalauja 
patalpų. Jau nekalbu 
apie jaunimo sporto pa
talpas. Mėginsime eiti 
palaipsniui su statybos 
planais. Bet visa tai ne
priklauso vien nuo mū
sų, bet ir nuo jūsų pa
geidavimų ir nuo jūsų 
aukų. Ir čia reikalas 
ne vien Chicagos lie
tuvių, bet viso pasaulio. 
Šie kultūriniai turtai ne
priklauso Chicagos lie
tuviams, bet viso pa
saulio lietuviams. O 
juos reikia išsaugoti. Ką 
jūs buvote patikėję 
mums iki šios dienos, su
dėjome visa lietuvybės 
išlaikymui. Aš tikiu, kad 
jūs padėsite mums ir 
toliau.

Labai prašyčiau, kad 
praneštumėte iki lap
kričio 15-os savo spren
dimą. Primenu taip pat, 
kad aukotojai po tūks
tantį dol. ar daugiau bus 
Liet. Kultūros ir lais
vės Švyturio garbės sta
tytojai, kiti — statyto
jai. Taip jie ir bus at
žymėti marmurinėje len
toje būsimame pastate, 
kad jie nebūtų užmiršti 
ateinančių kartų.

T.J. Kubilius, s.j.
J. Centro direktorius

NAUJA SKAUTŲ 
VADOVYBĖ

Spalio 29 d. Chicago
je LSS balsams skaičiuO' 
ti komisija, pirmininkau
jant Karoliui Bertuliui, 
dalyvaujant nariams Au
gustinui Orentui ir Onai 
Rozniekienei, patikrinu
si gautus iš Mandatų ko
misijos balsavimo lapus 
ir suskaičiavusi rado, 
kad pagal balsų daugumą 
į LSS vyriausią vadovybę 
išrinkta:

Į LSS TARYBĄ: Anta
nas Saulaitis, Bronius 
Juodelis, Jonė Bobinie- 
nė, Vytautas Kamantas, 
Romas Račiūnas, Alek
sas Matonis, Marija Va
siliauskienė, Antanina 
Kliorienė, Bronius Gurė- 
nas, Flora Kurgonienė, 
Tomas Remeikis, Ona 
Saulaitienė, Juozas Bru
žinskas, Česlovas Kiliu
lis, Stepas Matas, Jur
gis Gimbutas, Algis Za- 
parackas, Birutė Kožic- 
kienė.

į LSS GARBES TEIS
MĄ: Kazys Falčiauskas, 
Ona Zailskienė, Bronius 
Kliorė;

LSS Seserijos VY
RIAUSIA SKAUTININKE 
Malvina Jonikienė, pava
duotoja Kunigunda Ko- 
datienė;

LSS Brolijos VY
RIAUSIU SKAUTININKU 
Vladas Vijeikis, pava
duotoju Vytautas Nami- 
kas.

LSS Akademinio Skau
tų Sąjūdžio VADUOS L IR' 
M ĮNINKU Eugenijus Vil
kas, pavaduotoju E. Rad- 
venis.

GARBES GYNĖJAI: 
Irena Lukoševičienė, Al
gimantas Kėželis, Jonas 
Dainauskas.

Į KONTROLES KOMI
SIJĄ: Marija Remienė, 
Kazys Cijūnėlis, Alek
sas Karaliūnas;

RAJONŲ VADAI: Vac
lovas Tallat-Kelpša — 
JAV, Vidurio raj., Leo
nardas Eimantas — Ka
nados, Vytautas Neve- 
rauskas — Australijos.

BOSTON

JŪRŲ SKAUTAI 
ATŠVENTĖ
5 METŲ SUKAKTĮ

Š.m. spalio 29 dieną 
Bostono Tautinės Sąjun
gos skyriaus patalpose, 
Bostono Jūrų Skautų Ne
muno tuntas minėjo 5me
tų veiklos sukaktį.

Prieš penkis metus 
kiek buvo vargo, kiek rtu 
pėsčio, kiek intrigų. Bet 
nežiūrint viso to, ledai 
buvo pralaužti ir tuntas 
atsistojo ant stiprių ko
jų. Dabar Nemano tun
tas turi jau 3 laivus ir 
kitokio turto.

į minėjimą atsilan
kė amerikiečių skautų 
(BSA) atstovai, vietinių 
organizacijų atstovai, 
skautų tėvai ir svečiai, 
skautų rėmėjai ir skau-

Brazilijoje Sao Paulo mieste prie Dr. J. Basanavičiaus lietuvių mokyklos veikia jaunimo būrelis, 
kuris šoka tautinius šokius, dainuoja ir vaidina. Parengimams daugiausiai vadovauja Gražina Kubi- 
liūnaitė. Jaunimo būreliui daug padeda St. Kubiliūnas ir muz. Petraitis. Nuotraukoje būrelio lietuvaitės 
su mokytoju St. Kubiliūnu ir kun. J. Šeškevičium. St. Maželio nuotrauka

radę visus tvarkingus, 
pastebėjo, kai tai yra 
geriausias vienetas jų 
rajone.

To to skautų mamy
tės paruošė visiems ska
nius užkandžius. Jauni
mas pasišoko. V.S.

tės - skautai.
Dabar tuntui vadovau 

ja tuntininkas Br. Ko
vas, adjutantas Gintas 
Čepas ir vadovai I. Vi- 
leniškis, M. Manomai- 
tis, Rentelytė.

Po tuntininko trumpos 
kalbos sekė organizaci
nės ceremonijos, kurias 
kruopščiai ir tvarkingai 
vedė adjutantas G. Če
pas.

Už nuopelnus skauti- 
jai buvo apdovanoti jū
rų skautų garbės ženk
lais tunt. Kovas, vad.
M. Manomaitis, adj. G. 
Čepas, vad. Vileniškis, 
rėmėjai — Ulevičienė, 
Kovienė, Gruzdienė, Ba- 
jerčius ir Gruzdąs.

Už skęstančios mer
gaitės išgelbėjimą skau
tas A. Bajerčius ameri
kiečių skautų sąjungos 
(BSA) buvo apdovanotas 
specialia dovana su gar
bės pažymėjimu.

5 metų apžvalgą pa
darė Vileniškis. Gauta 
daug sveikinimų raštu 
— nuo LJS vyr. skauti
ninko, Inkaro Tarybos, 
kun. Klimo. Žodžiu svei
kino amer. skautų atsto
vai, vietos kapelionas, 
tėvų komitetas, tautinės 
sąjungos atstovas, Bal
fo pirmininkas, inž. Iz- 
bickas.

Jeigu Nemuno tuntas 
šiandien galėjo atšvęsti 
savo 5 metų gyvavimo su
kaktį, tai tik dėka pasi
šventusių ir nenuilstamų 
skautų vadovų, skautų ge
rų norų ir tėvų paramos 
bei pritarimo. O kad skau 
tų vadovai turi pasišven
timo, tai liudijo progra
mos metu pačių skautų 
pastatytas vaizdelis, 
koks turi būti skautų va
dovas. Mes tokį vadovą 
turime, tai jūr. skautn. 
Mykolas Manomaitis, ku
ris negaili nei laiko, nei 
savo buto, nei automo
bilio, nei išlaidų. Gal 
dėl to jis visų skautų yra 
mylimas. 6 skautai, iš
einantieji iš jo žinios į 
vyresniuosius - būdžius, 
atsidėkodami įteikė in
karą su padėkos įrašu.

Skautai turi keletą rė
mėjų, kurie ar tai pini
gine auka, ar tai savo 
darbu ar kad ir geru 
žodžiu skautus paremia 
Štai kad ir minėjimo 
metu suaukota 177 dolo 
Aukojo A. Andriulionis 
22 dol. inž. Mikalauskas 
10 dol., inž. Frantis 10 
dol., p. Gegužienė 10 dolo 
ir kiti.

Amerikiečių skautų 
sąjungos atstovai, pada
rę skautų inspekciją ir

* IEVA IR ALBINAS 
TREČIOKAI, nukeliavę į 
Viduržemio jūrą, aplan
kys Italiją, Prancūziją, 
Ispaniją ir kt. valstybes. 
Iš kelionės siunčia linkė
jimus savo bičiuliams ir 
Dirvos skaitytojams.

Atvykusi iš Vokietijos Žibutė Vykintaitė viešėjo pas East St. 
Louis lietuvius. Prieky Ž. Vykintaitė. Toliau stovi iš kairės: Dr. J. 
Petrikas, O. Petrikienė, A. Tiškuvienė, S. Goberienė, V. Grybinie- 
nė, Z. Grybinas, dr. A. Čerškus ir R. Čerškus.

METMENŲ LITERATŪROS
VAKARAS

BALTIJOS TAUTU VIENYBEI UGDYTI BEI JŲ 
AKCIJAI PLĖSTI.

Dalyvauja: LIŪNĖ SUTEMA 
GUNARS SALINš į
MARIUS KATILIŠKIS.

Vertimus j lietuviu kalbą skaito Dalia Juknevičiūtė. Į 
Dr. Vyt. Kavolio pratarmė. j
Dail. Vidos Krištolaitytės darbu paroda.

Pradžia 4:30 vai. p. p., sekmadienį, 
1966 m. lapkričio 20 d.

Atsimainymo bažnyčios salėje. 61-11 56 Rd.. 
Maspeth Queens.

Auka — $3.00, studentams — $1.50.

DISKUSIJŲ RATELIO POPIETĖ
Pirmoji dalis:

DR. VYT. KAVOLIO paskaita
Abejingas žmogus, jo kūryba ir pasaulėžiūra.

Antroji dalis:
JAUNIMO SIMPOZIUMAS.

Apie žodžius į tautą.

Dalyvauja: Ramūnas Girnius
Skirmantė Makaitytė
Romas J. Misiūnas
Antanas Saulaitis, S.J.

Pradžia 3 vai. p. p., šeštadienį, 
1966 m. lapkričio 19 d.

Carnegie Endoument salėje, 315 E. 46 St., 
Manhattan.

SANTAROS-ŠVIESOS FEDERACIJA 
NEW YORKO SKYRIUS
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