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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VISUOTINAI TIKIMA, KAD TAI BUS PRADŽIA 
ENERGINGESNIŲ PASTANGŲ KARO LAIMĖ
JIMUI, NORS PATS PREZIDENTAS IR LINKS
NIAVO TAIKOS ŽODĮ. — KLIŪTYS LAIMĖJI
MUI IR TAIKAI NAMŲ FRONTE DIDESNĖS, 

NEGU KARO LAUKE.

------------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Guamo konferencija, 

kaip ir galima buvo tikė
tis, pasibaigė be dides
nių staigmenų. Apalamai 
imant, ji vertinama kaip 
JAV pasiryžimo laimėti 
karą ir apsaugoti pietinį 
Vietnamą nuo komunis
tų agresijos pabrėži
mas. Walteris Lippman
nas aiškina, kad pradžio
je Guamo konferencija tu
rėjusi būti grynai ameri
kiečių reikalas — vyr. 
visų karinių jėgų vado — 
prezidento — pasimaty
mas su savo pareigū
nais, tačiau pačiomis 
paskutinėmis dienomis 
nutarta į ją įsileisti Pie
tų Vietnamo ministerį 
pirmininką Nguyen Cao 
Ky ir Valstybės šefą 
Nguyen Van Thieu. Be 
to, prezidentas apsi
sprendęs Guame kalbėti 
taikingiau, negu kad iš 
pradžių buvo norėjęs. 
Tai buvusi nuolaida vie
šajai nuomonei. Jai pa
taikaudamas Johnsonas 
nuo 1965 m. prieš išplės
damas karo veiksmus 
visados kalbąs apie tai
ką...

Lippmannas aimanuo
ja dėl Ky ir Thieu daly
vavimo toje konferen
cijoje, nes tai įrodą,kad 
administracija nenori ir 
negali siekti nieko kito, 
kaip tik karinio laimėji
mo. Pasak Lippmanną, 
padėtis pietiniame Viet-

Melancholiškas ar nachališkas
lenkų linkėjimas

Londone leidžiamas 
lenkų dienraštis Dzien- 
nik Polski į Žolnierza 
vasario 27 d. plačiai at
pasakojo Daily Tele- 
graph priede kiek anks
čiau paskelbtą apybraižą 
apie Londone tebeesan
čias Baltijos kraštų pa
siuntinybes ir pasiunti
nius.

Melancholišką apy
braižą atpasakojęs dar 
melancholiškiau, lenkų 
dienraščio bendradarbis 
(Kazimierz Glabisz) pa
pasakojo ir apie trijų pa
siuntinių laišką, kuris po 
apybraižos buvo įdėtas 
Daily Telegraph. Ten vi
si trys pasiuntiniai pri
mygtinai pabrėžė, jog, 
nepaisant aplinkybių, jie 
nesiliausią protestavę 
prieš įvykdytą smurtą ir 
kovoję dėl savo tautų lais . 
vės bei nepriklausomy
bės.

Pritardamas protes
tui prieš vieną smurtą, 
lenkų laikraščio bend
radarbis, tačiau prijun
gė linkėjimą su slypin
čiu jame kito smurto 
užstojimu. Esą, jis lin
ki, "kad jų tautinės vė
liavos be piautuvų irkū- 

name esanti labai papras
ta. Faktinai ten kaimie
čiai sukilę prieš dvari
ninkus ir todėl vienintė- 
lis kelias į taiką esanti 
žemės reforma. Genero
lai atstovaują dvarinin
kus ir todėl, jokios pažan
gos negalima tikėtis. ’Ne- 
laimė su mūsų priešinin
kais yra ta — aiškina 
Lippmannas — kad tie 
kaimo kovotojai (peasant 
warriors) yra įsitikinę, 
jog kovoja už savo gyvy
bę prieš vietinius dvari
ninkus, kuriuos remia 
svetimi įsiveržėliai". 
Taip paprastai savo pro. 
pagandos neformulavo ir 
patys komunistai!

Ir tol, kol tokius aiški
nimus galima skaityti 
Amerikos spaudos pusla
piuose, komunistai steng
sis iš tikro laikytis iki 
paskutiniųjų. Žinia, sun
ku nuginčyti, kad vargas 
neprisidėtų prie komu- 
ni stų ar kokių kitų radika
lų įsigalėjimo. Kai žmo
nės nori permainų, jie 
klauso tų, kurie jas ža
da, tačiau sykį gavę kiek 
valdžios komunistai ma
žiausiai skaitosi su 
‘tautos valia’, bet valdo 
teroru. Vietnamo kaimie 
čiai duoda ryžių ir kitaip 
padeda komunistiniams 
partizanams ne iš ide
alizmo, bet tik bijodami 
jų teroro. Jei reikalas 
tik suktųsi apie vietna

■ ■

jų plevėsuotų ant jų pa
siuntinybių stiebų tol, 
kol jos suplevėsuos vir
šum Rygos, Kauno ir 
Talino”... Toliau, kriti
kuodamas britų susita
rimą su Kosyginu, kaip 
didžiausį nenuoseklumą 
prikiša Vilniaus miesto 
obligacijų įtraukimą į 
atsiskaitymus: "lyg Vil
nius prieš karą būtų bu
vęs Lietuvos, o ne Len
kijos dalis".

To pareiškimo ir lin
kėjimo autorius, matyt, 
dar neperprato, kad Vii* 
nius buvo "Lenkijos da
lis" tik 19 metų savo is
torijoj, ir tik Pilsudskio 
-Želigowskio smurto bū
du "inkorporuotas", su
trempus sutartį, kuri len
kų delegacijos buvo ką 
tik pasirašyta Suvalkuo - 
se kaip tyčia su tuo pa
čiu B.K. Balučiu, K. Gla- 
biszo linkėjimuose ne
nuoseklumas didesnis, 
negu kritikuojamos su
tarties nenuoseklumas, 
nes jis, smerkdamas vie- 
ną smurtą, tuo pačiu me
tu linki kito smurto at
statymo ir įteisinimo.

(ELTA) 

miečių laisvą pasirinki
mą, jo negalėtum nusta
tyti komunistinio teroro 
akivaizdoje.

Šiuo metu jau turima 
pakankamai dokumenti
nių įrodymų, kad visas 
tas teroras yrą vadovau
jamas iš Hanoi. Dėl to 
nėra jokių abejonių, kad 
norint jįpabaigti visų pir
ma reikia gerai suduoti 
tam centrui, iš kur jis 
ateina. Prielaida, kad ko
munistiniai partizanai iš 
tikro būtų nusiteikę iki 
mirties kovoti su paver
gėjais - dvarininkais pa
neigia paprastas faktas, 
kad paskutiniuoju metu 
smarkiai padidėjo perbė
gančių į amerikiečių, 
t.y. pietų vietnamiečių 
pusę partizanų skaičius. 
Jei pereitais metais ‘iš
tiestų rankų’ (ChieuHoi) 
programa, kuria parti
zanai kviečiami perbėgti, 
naudojosi maždaug po 
400 vyrų į savaitę, tai 
paskutiniu metu tas skai
čius jau peršoko tūks
tantį. Taip šio mėnesio 
pirmą savaitę jau per
bėgo 1.108, sekančią —
1.168, o trečią 1.198.

Žemės reforma, t.y. 
duodant nuosavybės do
kumentus tiems, kurie 
ją iš tikro apdirba, irgi 
vykdoma f tačiau kol kas 
ji neturėjo labai didelės 
reikšmės dėl tos pap
rastos priežasties, kad 
sutemus kaimus valdė 
komunistai, kurie visus 
jiems nepatikimus vie
tinius pareigūnus žudy
davo. Pagaliau, žemės 
reformos mitas, kuris 
buvo taip populiarus 
prieš 40 metų, šiandien 
yra gerokai nublukęs dėl 
tos paprastos priežas
ties, kad jei žemės ūky
je verčiasi per daug žmo
nių, kaip jos nuosavybę 
nedalinsi, jie vistiek ne
galės pakenčiamai gy
venti ir tuo pačiu būti pa
tenkinti. Problema glūdi 
tame, kur padėti esamą 
darbų rankų perteklių. 
Jos neišspręsi versda
mas kaimiečius ant savo 
mažo žemės sklypelio pa
sitenkinti visai primity
viomis gyvenimo sąlygo- 
mis. Vienintėlis atsaky
mas yra pramonės išplė-

Mao: — Tas telefonas mane nervina!...

Minint Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo sukaktį į Lietuvos pasiuntinybėj VVashingtone suruoš
tą priėmimą atsilankė reziduoją Amerikoj svetimų valstybių ambasadoriai, spaudos atstovai ir žymūs 
amerikiečiai. Nuotraukoje Liuksemburgo ambasadorius Steinmetz ir ponia priėmime. Iš kairės: Liuk
semburgo ambasadorius, p. O. Kajeckienė, p. Steinmetz, ir Lietuvos atstovas J. Kajeckas.

Murillo nuotrauka
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Jaunimas - atviras, senimas
dviprasmiškas EMILIJA ČEKIENĖ

Kovo 18 Maspetho lietu
vių parapijos salėje, New 
Yorke įvyko gausus JAV 
Lietuvių Bendruomenės Ry
tų Apygardos atstovų su
važiavimas, LB New Yorko 
Apygardos pirmininkas J. 
Šlepetys, pasveikinęs susi
rinkusius, pristatė LB Cen
tro Valdybos pirmininką J. 
Jasaitį, į darbo prezidiumą 
pakvietė dr. P. Vileišį iš 
Waterburio pirm., J. Stik- 

timas. Šiandien Vakarų 
Vokietijoje tik 9% visų gy
ventojų verčiasi žemės 
ūkiu, Prancūzijoje — 
20% ir ten niekas sau ne- 
suka galvos dėl ūkio didu
mo ir žemės- reformos. 
JAV visa tai pergyveno 
dar anksčiau.

Grįžtant prie Vietna
mo reikia pastebėti, kad 
kliūtys karo laimėjimui 
ir toliau pasilieka pačios 
didžiausios ne fronte, 
bet namie, kur visados at
siranda 'galvočių’, tei
giančių, kad pralaimėji
mas yra didžiausias lai- 
mėjimas ir siektinas ide
alas.

liorių, iš Philadelphijos, 
Griežę-Jurgelevičių iš Bos
tono, K. Miklą ir A. Spe- 
rauską, iš N. Y.

S u v a ž i avimą sveikino 
Generalinis Konsulas V. 
Stašinskas, LLK pirm. min. 
V. Sidzikauskas, VLIKo at
stovas B. Nemickas, LB Ta
rybos pirm. V. Volertas. 
Prel. J. Balkūnas, JAV LB 
steigėjas ir nuolatinis jos 
veiklos puoselėtojas, Tau
tos Fondo pirm., sveikinimo 
žodyje pabrėžė, kad Bend
ruomenė Lietuvos laisvini
mo klausimą turi statyti 
pirmoje eilėje. Tautos Fon
dui reikalinga 26 tūkstan
čiai dol. metams, nes per
nai VLIKas tiek išleidęs. Iš 
ALT gauta 5 tūkstančiai ir 
iš 60 LB apylinkių surinkta 
21 tūkstantis. Jis prašė su
aktyvinti lėšų telkimą, nes 
vien tiktai ELTA metams 
išleidžia apie 20,000 dol.

V. Bražėnas sveikino 
Laisvės Rezoliucijų Komi
teto vardu, pabrėždamas tų 
rezoliucijų reikšmę.

V. Sidzikauskas 
žymėjo, kad mūsų didysis 
darbas eina trimis krypti
mis : politine, kultūrine ir 
labdaros. Jis apibudino tų 
krypčių reikšmę, jų veiklos 
kelius ir ryšį.

pa-

Pagrindiniai kalbėto j a i 
buvo Vaclovas Kleiza, LB 
Centro Valdybos narys ir 
J. Jasaitis, Centro valdybos 
pirmininkas.

— Praėjusieji metai PLB 
buvo paskelbti Jaunimo 
Metais. Bet jie neprasidėjo 
atidarymu Kanados jauni
mo kongrese ir nesibaigė 
uždarymu Pietų Amerikos 
lietuvių kongrese. Jaunimo

(Nukelta į 2 psl.)

IŠ VISO PASAULIO

• ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ žmo
nių, jų tarpe daugelis turistų 
iš kitų kraštų,rinkosi į Šv. Pet
ro bazilikos aikštę išklausyti 
popiežiaus Pauliaus celebruotų 
Velykų Mišių ir pamokslo.

Velykinės mišios ir pamoks
las buvo transliuojama televizi
joje. Pamokslo metu popiežius 
paskelbė išleisiąs ganytojišką 
laišką, jame išdėstant visą pa
saulį liečiančias negeroves, ne
santaiką ir vargus.

• JUGOSLAVUOS DIKTATO
RIUS TITO, gaunąs daug ūkinės 
paramos iš JAV, savo kalboje 
griežtai pasmerkė Amerikos po„ 
litiką Vietname. Ta pačia pro
ga jis puolė ir Kroatų intelek
tualus, reikalaujančius pripa
žinti kroatų kalbą lygia su ser
bų kalba. Kroatai yra iškėlę ir 
kitų reikalavimų, gi Tito į tai 
atsakė neįeisiąs "vidaus prie
šui drumsti darbininkijos gy
venimą".
• SOVIETINIO ŽVEJŲ LAIVO 

kapitonas L. Kuščenko buvo pa
talpintas į Aliaskos kalėjimą, 
negalint užsimokėti 10.000 dol. 
baudos už žvejojimą Amerikos 
vandenyse.

< MASKVOJE buvo pagerbti 
ir didvyriais laikomi Sovietų 
ambasados Pekine tarnautojai, 
atlaikę 3 savaites kiniečių de
monstracijas.
t BALTUOS TAUTŲ fede

racijos valdyba Kanadoje paruo
šė dvi protesto notas: viena bus 
įteikta britų aukštajam komi
sarui Kanadoje dėl Baltijos vals
tybių -aukso išdalinimo sovie
tams, o antra premjerui Pear- 
sonui dėl Montrealio parodos va
dovybės nusistatymo nelei
džiant Tautybių aikštėje vykdyti 
numatytus tų tautų atstovų kul
tūrinius pasirodymus.
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Jaunimas - atviras, senimas - 
dviprasmiškas

(Atkelta iš 1 p si.) 
iniciatyva pasireiškė jau ir 
anksčiau. Gal ryškiausias 
tos iniciatyvos pradinis 
ženklas — tai lapkričio 13 
d. demonstracija, siekiant 
atkreipti pasaulio dėmesį į 
Lietuvos kančią ir šauks
mą. Sekė įvairūs susibūri
mai, suvažiavimai, stovyk
los ir pagaliau Lietuvių Jau
nimo Kongresas. Bet tai tik, 
anot St. Lozoraičio, jr., 
„pradžia be galo”, — kal
bėjo jaunasis prelegentas 
V. Kleiza.

— Pažiūrėję į Jaunimo 
Metus matysime, jog jie 
suartino jaunimą, sukėlė 
entuziazmą užsiangažuoti 
lietuviškam reikalui ir pla
čiau išryškino jaunimo sie
kius, norus ir dvasią. Ta
čiau, ar to pakanka? — 
klausė kalbėtojas ir pats 
atsakė: — Neužtenka su
kelti entuziazmą, nes ne
kurstomas jis išblės. Vien
kartinis jaunimo susiartini
mas neužtikrina tolimesnio 
bendravimo. Jį reikia ug
dyti ir puoselėti. Praėjusie
ji Jaunimo Metai iš mūsų 
reikalauja tolimesnio dar
bo, didelių pastangų ir prak
tiškos veiklos,

V. Kleiza pabrėžė, kad 
jaunimas yra dažnai kalti
namas, jog jam rūpi tik 
geri laikai, baliukai, nugė- 
rimai ir t.t. Prelegentas ne- 
ginčyjo, kad jaunimui tai 
rūpi, bet jis užakcentavo, 
kad vyresnieji daug labiau 
pasižymi savo ištaigingais 
baliais. Ar tik ne iš jų jau
nimas paveldėjo gyvenimo 
būdą? — klausimu baigė 
šią neišaiškintą mintį.

Jis įrodinėjo, kad skirtu
mams išlyginti tarp jaunų
jų ir vyresniųjų reikia at
viro išsikalbėjimo. Jauni
mas visais klausimais pa
sisako atviriau, tiesiau, to
dėl ir susilaukia daugiau 
kritikos, kai tuo tarpu vy
resnieji, gyvenimo patyri
mo užgrūdinti, dažnai dvi
prasmiškai, santūriau kal
ba, ar kai kuriuos klausi
mus nutyli. Jis siūlė abiem 
kartom daugiau bendrauti, 
vieni kitus pažinti, supras
ti. O tokio vyresniųjų su
pratimo itin reikalingas da
bartinis jaunuolis, . kuris 
blaškosi, siekia, ieško, jį 
sunku kuo nors nustebinti, 
nes aplinka kasdien patie
kia šimtus viliojimų, neti
kėtumų, su tėvų gimtuoju 
kraštu jo niekas neberiša. 
Ir štai, turime Lietuvių 
Bendruomenę ir lietuvį jau
nuolį, svetimame krašte gi
musį ir svetimoje aplinkoje 
augusį. Ką LB jam gali 
duoti, kaip surasti ryšį, ku
riuo keliu prie jo eiti?

Atsakydamas į šį klausi
mą V. Kleiza nurodo LB di
delį svorį šeštadieninėse 
mokyklose, kurių progra
mose turėtų būti ir Lietu
vių Bendruomenė, jos ap
imtis, organizacinė struktū
ra, lietuvių išeivija, žymes
nieji kultūrininkai, meni- 
įlinkai, Lietuvos laisvinimo 
darbai, išeivijos spauda, jos 
tikslai ir kt.

Prelegentas pabrėžė, kad 
LB savo struktūra nesuda
ro jaunimui tinkamų veik
los sąlygų, todėl jaunimas 
veikia savo organizacijose, 
tik nenormalu, kad tas jau
nimas nebeateina į B-nę iš
ėjęs iš jaunuolio metų. Jis 
pažymėjo, kad akademinis 
jaunimas yra gana veiklus 
ir dėl jo nėra reikalo sielo
tis, tačiau didesnė proble
ma esanti su nesimokančiu 
jaunimu ir dar liūdniau, jog 
studijuojančio jaunimo 
skaičius mažėja. Tuo jis 
siūlė susirūpinti, kelti lie
tuvių jaunime meilę moks
lui, kelti mokslo svarbą, su
pažindinti su mokslo insti-

tucijomis, profesijomis. V. 
Kleiza iškėlė mintį, kad vy
resnieji studentai sudarytų 
sąlygas padėti jauniesiems 
ar negabiems, B-nė turėtų 
rūpintis ir materialinių są
lygų sudarymu neturtin
giems studentams.

Čia iškeltoms mintims įgy
vendinti prie LB apygardų 
turėtų būti įsteigti jauni
mo komitetai, kurie koordi
nuotų Bendruomenės ir 
jaunimo veiklą.

Tik LP garantuoja to-_ 
limesnį organizuotą lietu
viškos išeivijos išlikimą. 
Turime lietuviškai susipra- 
tusio jaunimo, tik ne visuo
met ir ne visur mokame jį 
įtraukti į bendrą darbą, 
baigdamas pranešimą pa
brėžė V. Kleiza, daugiau ar 
mažiau išaiškinęs to įtrau
kimo būdus bei priemones.. 

Diskusijose V. Bražėnas 
pažymėjo, kad ne per su-, 
batvakarius ar simpoziu
mus, bet per laisvės kovą, 
per neatlaidžią kovą jauni
mas įsijungs į- darbą ir 
spaudą skaitys ir lietuviš
kai geriau išmoks. Ne už 
išlikimą, kaip J. Jasaitis, 
LB Centro valdybos pirm, 
sakė, turim kovoti, bet už 
laisvę. Per laisvės kovas iš
auga nauji ąžuolai, o,ne dre
bančios epušės..

Dr. Vileišis siūlė, kad 
LB apylinkės darytų pager
bimus baigusiems mokyk
las ir kviestų į bendruome
nę. židžiūnas, iš Worreste- 
rio, iškėlė nepakeičiamumo 
problemą mūsų tarpe. Rei-

SKLYPELIAI KOLCHOZUOSE
Sodybiniai sklypeliai 

tebėra krislai nepagydo
mos kolchozomanijos ap
sėstųjų bolševikijos va
dų akyse. Ir Stalino, ir 
Chruščiovo laikais vis 
užeidavo bangos sumany
mų atimti iškolchozinin- 
kų tuos žemės lopinė
lius, — tegu daugiau dir
ba dvaro žemėj, vietoj 
kapstęsi savo darželiuo
se.

Ne kitaip ir dabar. 
"Kaikurie ūkių (ar parti
jos?) E.) vadovai” — ra
šo žemės ūkio ekonomis 
tė B. Poviliūnienė Tie
soj (kovo 10), — "kelia 
klausimą, ar neatėjo lai
kas siaurinti asmeninį 
pagalbinį ūkį, padidinant 
atitinkamai kolūkiečių 
pajamas iš visuomeninio 
ūkio”.

Bandydama įrodyti, 
kad dar ne laikas, eko
nomistė pateikia smul
kesnių duomenų apie 
sklypelių reikšmę šių 
dienų kumečiams. Bū
tent:

Įvertinus, kiek pajamų 
gaunama iš darbo skly
pelyje ir dvaro laukuose, 
paaiškėjo, kad 1958 me- 

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 4% % išmokamas du kart per metus už

visas taupymo sąskaitas.
PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS 

MUTUAL Federal SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CĘRMAK ROAD • CHICAGO, IŲL. 60608 
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

kiA tik leisti jaunimui va
dovauti ir dirbti, jėgų ne
truks ir jie mus neapvils, 
ką jau parodė daug pavyz
džių.

Dr. Radzivanas kaltino 
LB, kad ligi šiol per maža 
dėmesio rodė jaunimo ap
jungimui. Be to, jis primi
nė, jog iš vadovaujančių 
organizacijų būtų daugiau 
dėmesio skiriama ir paski
riems lietuviškų dirvonų 
artojams, kitaip sakant, 
privačiai iniciatyvai. Pav., 
dažnai sakoma, tiek dirbau, 
aukojaus, tiek savo lėšų ke
lionėms ir įvairiems reika
lams išleidau, o iš tų insti
tucijų, kurioms talkinau, 
nei žodelio, nei laiškelio.

Algis Sperauskas prane
šė, kad Atlanto pakraščio 
jaunimas jau susiorganiza
vo prie LB ir sudarytas 
statuto projektas, kaip įsi
jungti į LB.

Buvo padarytas užmeti
mas, kad LB nesilaiko įsta
tų, pav., kur jaunimas ruo
šia Vasario 16 d. minėji
mus, ten aukos renkamos 
visiems pagal aukojančio 
pageidavimą, o kur rengia 
LB apylinkės, ten leidžia
ma aukoti tik ALT. Siūlė 
šį reikalą sutvarkyti.

Antras išsamus praneši
mas buvo Centro Valdybos 
pirmininko J. Jasaičio apie 
LB planus paminėti 50 
metų Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį. Suvažiavi
mas baigėsi vaišėmis, ku
rių metu buvo tęsiamos dis
kusijos.

tais už kolchozinį darbą 
žmonės buvo atlyginami 
triskart pigiau, negu vie. 
nos valandos darbo paja
mos savame sklypelyje. 
Dabar, kolchozuose at
lyginimus padidinus, 
esą išeina maždaug tas 
pats, ar kolchoze, ar sa 
vo darže dirbsi. Bet ir 
taip esant, kolchoze žmo 
gus negali uždirbti tiek, 
kiek savame darželyje. 
Tokiuose kolchozuose, 
kur atlyginimas jau "di
delis", tai yra, net 4rub 
liai už darbo dieną (pus
rublis už valandą!), kol
chozinis uždarbis suda
ro tik 60% pajamų, o 
sklypelio pajamos 40%. 
Bet apskaičiavus vi
durkį, sako, išeina, kad 
atėmus iš žmonių skly
pelius ir norint išlaiky 
ti jų pajamas dabarti
niame lygyje, reiktų tuč
tuojau padidinti atlygini 
mą kolchozuose net 2.6 
karto. Vadinasi, visų kol- 
chozininkų dabartinių pa
jamų tik 36% gaunama iš 
kolchozų, o 64% —iš 
sklypelių.

Iš 60 arų (maždaugpus 
antro akro) sklypelio,

Chicagos šauliai kovo 12 d. paminėjo sąjungos įkūrėją Putvinskį. Viršuje adv. R. Skipitis .skaito 
paskaitą. Apačioje grupė minėjimo dalyvių. Račkausko nuotrauka

Bronys Raila — LAUMIŲ JUOSTA ....................... $2.50
V. Šliogeris — A. Smetona — žmogus ir

valstybininkas ..................................... $2.00
VI. Ramojus — KRITUSIEJI Už LAISVĘ ............... $2.50
Pr. Naujokaitis — ŽYDINČIOS DIENOS ............... $3.50
J. Balys — LIETUVIŲ LIAUDIES PAŠALĖJ AUTA $3.00 
Gintarė Banaitytė-Ivaškienė —

BALTASIS STUMBRAS ............................. $3.60
A.. Baronas — TREČIOJI MOTERIS ....................... $2.50
KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON ..........  $3.00
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00 
ŠIRDIES PRIEPUOLIAI .......  „..............$3.75

Be to, Dirvoje galite įsigyti ar užsisakyti plokšteles: 
LIETUVIŲ TAUTINIAI ŠOKIAI — Stereo ........... $5.00
A. Stempužienės — D. Lapinsko — DAINOS

Stereo — $7.00, Mono — $6.00 
St. Baro — Operų arijos. Stereo — $7.00, — Mono — $6.00 
AURELIA — šokių muzika ..........  $5.00

Siunčiant čekį ar perlaidą, pridėkite 25 centus per
siuntimo išlaidoms.

DIRVA,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103

maždaug pusė paprastai 
užsodinama bulvėmis, 
apie trečdalis už sėjama 
miežiais, o likusioji da
lis — daržovėmis bei 
šakniavaisiais. Išaugina 
apie 30 (dvigubųjų) cent
nerių bulvių, 4-5 cnt. 
miežių, 4 cnt daržovių 
ir apie 16 cnt. pašarinių 
šakniavaisių. Viskas su
vartojama maistui ir pa
šarui, tik bulvių dalis 
lieka parduoti.

Vidutinė šeima laiko 
vieną karvę, dvi kiaules 
ir apie 10 vištų. Pasi
gamina 3.6-4 cnt mė
sos, 25.5 cnt pieno ir 
apie 900 kiaušinių. (Pa
šaro kiekis papildomas 
ir iš kolchozo gaunamais 
pašarais, kuriuos gauna 
darbo atlyginimo są- 
skaiton).

Sau prasimaitinti vie
na šeima (vidutinė) — 
1965 metų apskaičiavi
mu, — maistui suvarto
ja 5.4 cnt grūdų, 8.6 cnt 
bulvių, 2 cnt daržovių, 
1.5 cnt vaisių, 2.9 cnt 
mėsos ir gyvulinių rieba
lų, 19 cnt pieno ir 625 
kiaušinius.

Iš visų Lietuvoje skly
peliuose išaugintų bul
vių 1965 metais buvę par
duota tik 12.3%, nors 
maistui jų suvartojama 
tik apie 29%. Bulves pa-

vartoja ir pašarui, pasi~ tiekia 
gamina daugiau mėsos 
kurią irgi parduoda. Ša
lia bulvių, sklypininkai
užpernai pardavę 24.6% 
savo pasigamintos mė
sos, 17% (iš vienos kar
vės gauto) pieno ir 22.6% 
kiaušinių. Taip įvyksta 
"socialistinio ūkio ste
buklas": sklypininkai pa-

vartotojams vis 
dar apie 40% visų žemės 
ūkio gaminių, nors 95% 
dirbamos žemės yra dva
ruose... Jeigu sklypeliai 
būtų iš žmonių atimti ir 
įjungti į kolchozus, jie 
greičiausiai dingtų be 
naudos, kaip kibiras van 
dens, papiltas baloj.

(ELTA)

NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!
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Nuomonės ir pastabos

Prez. A. Smetona kaip 
valstybininkas (2,

Pagal pulk. V. Šliogerio atsiminimus

VYT. ALANTAS

KIENO KONSULATAI
KALKĖS UŽ JUOS?

Tokį klausimą iškėlė kongresmanas John M. 
Ashbrook (resp.-Ohio) JAV Atsto'vų Rūmuose JAV 
Kongrese svarstant konsularinę sutartį ir "tiltų 
statymą”. Jis iškėlė faktą, kad Laisvosios Euro
pos radijas jau 1959 m. pradėjo rinkti medžiagą 
apie politinius kalinius ir karo belaisvius Sibire. 
Laisvosios Europos radijo surinktais daviniais 
1966 m. vasario mėn. 250.000 belaisyių dar buvo 
Sovietijoje, įskaitant lenkus, čekus, vengrus, vo
kiečius, rusus, latvius, lietuvius, estus, ukrainie
čius, suomius, žydus, bulgarus, rumunus ir kal- 
mykus.

J. Ashbrook teisingai pastebėjo, kad šis fak
tas turėtų būti ištirtas dar prieš svarstant konsu
larinę sutartį, Fiato autobendrovės sutarimą ir pre
kybos su Sovietais išplėtimą. — Jeigu šis kaltini
mas turi pagrindo, — klausia J. Ashbrook, — tai 
į kurį konsulatą Sovietijoje galėtų kreipti s kalina
mi rumunai, lenkai, pabaltiečiai ir kiti?

J. Ashbrook priminė Clyde Farnsworth 
straipsnį "250,000 Štili in Red Slave Camps", 
tilpusį.1966. V. 8. Chicago Tribūne. Straipsnis iš
dėstė Laisvosios Europos radijo lenkų skyriaus 
pastangas atgauti iš Sovietų vergijos tūkstančius 
lenkų, ištremtų per karą ir vėliau Rusijon. 1955 
m. Laisvosios Europos radijas pradėjo transliuo
ti lenkų kacetininkų pavardes į Lenkiją. Pavardės 
buvo surinktos iš 4.000 vokiečių belaisvių, kurie 
grįžo Vokietijon po Adenauerio susitarimo su So
vietais. L. Europos radijas sudarė 10.000 belais
vių kartoteką. Sąrašai buvo įteikti Lenkijos ir So
vietų vyriausybėm per pasiuntinybes Vokietijoje 
ir per Tarptautinį Raudonąjį Kryžių. Žinoma, Len
kijos vyriausybė paneigė, kad lenk ų piliečiai dar 
laikomi Sovietų kacetuose. Bet poros mėnesių bė
gyje radijo transliacijos suintensyvėjo, perteikda- 
mos daugiau ir daugiau pavardžių. Lenkai klausy
tojai ėmė teirautis ir spausti savo valdžią. Pa
galiau valdžia paskelbė, jog lenkai grįšią iš Sovie
tų Sąjungos. To pasėkoje, iki 1959 m. maždaug 
125.000 lenkų buvo išlaisvinti iš sovietinių stovyk
lų. 1966 m. vasario mėn. Radio Free Europe pra
nešė, kad rusai vistiek dar laiko 250.000 rytų eu
ropiečių darbo stovyklose.

Kongresmanas J. Ashbrook, įsitikinęs, kad 
šitie duomenys tikri, Kongrese pareiškė: "Ame
rikos išrinktieji pareigūnai gali kelti savo balsus, 
reikalaudami, kad Laisvosios Europos radijo kal
tinimas, jog rusai laiko ketvirtį milijono žmonių 
vergovėje, būtų ištirtas ir išgvildentas. Jau eilė 
metų yra įnešimų Kongrese, kad pavergtųjų tautų 
apsisprendimo klausimas būtų iškeltas J.T -ose. 
Savo atsakymais šiuo reikalu Valstybės Departa
mentas priešinosi tokiems projektams. Projek
tai reikalavo, kad "visi politiniai kaliniai ir trem
tiniai katorgos ir kalėjimo stovyklose būtų grą
žinti į savo tėvynes."

"Aš vėl įnešiu tokį projektą, bet visvien yra 
klaiku, kad JAV linkusios prekiauti su engėjais, o 
visiškai ignoruoja engtuosius. JAV tikrai galėtų 
būti pasaulinis konsulatas, į kurį galėtų kreiptis 
pavergtieji". Tokiais žodžiais baigė savo kalbą 
kongresmanas Ashbrook.

Priede jis patiekė 56 sovietinių kacetų są
rašą. Sekančiose stovyklose, anot Radio Free Eu
rope, randasi ir lietuviai kaliniai - belaisviai: 
Lumbovka (su dviem pastovyklėm), — retų meta
lų kasyklos; Vychodnojus — aerodromų remontai; 
Noska; Viermensk-Vorkuta, Izma, Ščugoras, Uch- 
ta — gelžkelių statyba ir naftos gręžimas (sun
kios sąlygos, aukštas mirtingumas); Bereznykai 
— mašinų įmonės; Suchobezvodnojus — chemi
kalų įmonės ir miškų kirtimai; Naverskas —naf
tos gręžimas; Kaluga — perkasų darbai; Krivoj 
Rogas — celiuliozės įmonė ir kelių tęsimas; Uka 
ir Ivaška — tunelių kasimas; Kamčatkos 4 stovyk
los; Alma-Ata ir Tijupa: dvi stovyklos prie Bai
kalo ežero; ir stovykla prie Amūro upės. Be to, 
lietuvių gali būti ir kituose sąraše išvardintuose 
kacetuose.

Reikia sutikti su kong. J. Ashbrook apeliuo
jančiu klausimu, kieno konsulatai kalbės už juos. 
Lietuviams transliuojant oro bangomis lietuvių 
katorgininkų ir tremtinių pavardes, kas kreipsis 
į Sovietų pasiuntinybę jųjų labui? Kuri institucija 
reikalaus, kad 250.000 lietuvių, ištremtų Sibiran, 
nežinomi partizanai bei karo belaisviai būtų grą
žinti į savo tėvynę. .Algirdas Budreckis

"A. Smetona buvo vie
nas iš žymiausių Lietu
vos valstybės vyrų. Il
gus metus jo įtaka stip
riai reiškėsi Lietuvos 
valstybės vidaus ir už
sienio politikos srity
se", sako Šliogeris savo 
knygoje "A. Smetona 
žmogus ir valstybinin
kas" (psl. 157). Žvilg
telėkime, kaip ta jo įta
ka reiškėsi pagal Šlio
gerio atsiminimus.

Kalbėdamas apie J. 
Tūbelio vaidmenį Lietu
vos valdyme autorius 
sako, kad A. Smetona be 
galo juo pasitikėjęs ir 
gerbęs ir kad, neišklau
sęs Tūbelio nuomonės, 
Prezidentas nedaryda
vęs sprendimo jokiu 
svarbesniu vidaus ir už
sienio politikos klausi
mu. "Tūbelio nuomonė 
dažniausiai būdavo^ le
miama", tvirtina Šlio
geris (III psl.). Iš šių 
žodžių skaitytojas lyg ir 
turėtų susidaryti įspūdį, 
kad valdymo reikaluose 
didesnė įtaka reiškėsi 
Tūbelio, o ne Preziden
to ...

Betgi būdavo ir kitaip. 
Rašydamas apie kariuo
menės perorganizavimo 
planą 1935 m. Šliogeris 
tvirtina, kad tam planui 
labiausiai priešinęsis 
min. pirm. Tūbelis, nes 
to plano įgyvendinimas 
buvo susijęs su dideliu 
išlaidų padidėjimu ka
riuomenės reikalams. 
Autoriui "iš privačių pa
sikalbėjimų" su A. Sme
tona rodėsi, kad Prezi
dentas esąs linkęs pa
laikyti Tūbelį, o vis dėl 
to jis tą planą pasirašė, 
nes taip norėjęs kariuo
menės vadas gen. Raš
tikis, o antra, autoriaus 
žodžiais, "prisibijota 
kariuomenės sukilimo 
pasikartojimo" (133 psl)>

Žinoma, tuos Šlioge
rio tvirtinimus būtų ga
lima visaip komentuoti, 
bet, atrodo, jis žino ką 
rašąs. Aišku tik tiek, 
kad Prezidentas nevisa- 
da darydavo tai, ką jam 
patardavo Ministeris 
Pirmininkas. Šiuo atve
ju Prezidentas turėjo 
svyruoti tarp Ministerio 
Pirmininko nuomonės ir 
Kariuomenės Vado spau
dimo ir nusileido jėgai 
iš baimės, kad ta jėga 
nesukiltų prieš jį. Aš 
čia ir nemėginsiu 
spręsti, ar tai yra aukš
tos kokybės atestacija 
valstybininkui, bet tik 
tiek pastebėsiu, jog su
gebėjimas laviruoti 
tarp savo bendradarbių 
gal ir yra atžymėtina 
valstybininko savybė...

Toliau skyriuje "Ka
riuomenės vadovybė le
miamais valstybės gy
venimo momentais " 
Šliogeris rašo, kad, 1939 
m. prasidėjus vokiečių 
lenkų karui, mūsų ne
pasiryžimas atsiimti 
Vilnių kariams buvęs ir 
likęs nesuprantamas. 
"Beveik per 20 metų 
Lietuvoje buvo šaukta, 
kad mes be Vilniaus ne- 
nurimsir , bet kai atsi
rado proga, nesiryžo 
tam žygiui nei vyriau
sybė nei kariuomenės 

vadovybė", rašo auto
rius. (135 psl.)

Visų pirma, be reika
lo čia autorius suplaka 
vyriausybę su kariuo
menės vadovybe. Ka
riuomenės vadovybė 
nesprendžia kada ir kur 
žygiuoti, kariuomenės 
vadovybė žygiuoja vy
riausybės įsakoma. Tai
gi, skaitant tą vietą man 
susidarė įspūdis, kad 
autorius mėgina čia 
kažką suvynioti į vatą. 
Juk ar ne Prezidentas 
buvo vyriausias Lietu
vos ginkluotų pagėgų vir
šininkas, ar ne jis buvo 
Valstybės Galva, Tautos 
Vadas? Kokia buvo Pre
zidento "įtaka" Lietuvos 
apsisprendime dėl Vil
niaus prasidėjus^ lenkų 
vokiečių karui, Šlioge
ris, deja, nesako nieko. 
Aš dar gerai atsimenu, 
kad tuometinis ministe
ris pirmininkas J. Čer
nius per radiją pasaky
toje į tautą kalboje pa
reiškė, kad Lietuva 
stengsiantis atsiimti 
Vilnių "taikiu būdu". 
Kieno atsakomybe buvo 
nuspręsta laikytis to
kios, o ne kitokios po
litikos?

Vėlgi aprašinėdamas 
maskolių ultimatumo į- 
teikimą ir Lietuvos pa
vergimą 1940 m. birže
lio mėn. autorius pasa
koja, kad Lietuvos mi
ni sterių tarybos ir ka
riuomenės vadovybės 
sušauktame posėdyje 
Prezidentūroje A. Sme
tona pareiškęs, jog ul
timatumo negalim a 
priimti, jog rei
kia priešintis visomis 
priemonėmis, jei mas
koliai griebtųsi smurto, 
ir toliau Šliogeris iš
skaičiuoja, kas Prezi
dento nuomonę palaikė, 
būtent: krašto apsaugos 
min. gen. K. Musteikis, 
švietimo min. K. Jokan
tas ir valstybės kontro
lierius inž. K. Šakenis. 
Už ultimatumo priėmi
mą pasisakė: min.
pirm. A. Merkys, min. 
pirm, pavad. K. Bizaus
kas, žemės ūkio min.
J. Audėnas, kariuome
nės vadas gen. V. Vit
kauskas ir buvęs ka - 
riuomenės vadas St. 
Raštikis.

Man rodos, kad Šlio
geris, išskaičiuodamas 
kas pasisakė prieš ulti
matumo priėmimą ir kas 
siūlė jį priimti, lyg ir no
ri įtaigoti, kad už priė
mimą pasisakė daugu
mas, tačiau atidžiau įsi
žiūrėjus į tuos skaitme
nis, įspūdis susidaro ki
toks. Prieš ultimatumą 
pasisakė keturi: Prezi
dentas, Musteikis, Jokan
tas ir Šakenis, už priė
mimą pasisakė Merkys, 
Bizauskas, Audėnas ir 
Vitkauskas, taip pat ke
turi. Raštikis irgi pasi
sakė už priėmimą, bet 
jis nebuvo ministerių ta
rybos narys, o buvo pa
kviestas į posėdį kaipo 
kandidatas į Ministerio 
Pirmininko postą. Paga
liau ir Vitkauskas mi
nisterių tarybos narys ne

buvo: ministerių tary
boje kariuomenei atsto
vavo krašto apsaugos 
ministeris, o ne kariuo
menės vadas. Susisie
kimo min. J. Masiliū
nas ir teisingumo min. 
dr. A. Tamošaitis nuo 
balsavimo susilaikė. 
Tad grynai formaliai 
imant, keturi ministerių 
tarybos nariai pasisakė 
prieš ultimatumo priėmi
mą, trys — už priėmi
mą, du susilaikė, o abu 
generolai Vitkauskas ir 
Raštikis, kurie pasisakė 
už priėmimą, nebuvo 
ministerių tarybos na
riai.

Anuo metu spaudoje 
ir visuomenėje buvo ven
giama vartoti žodžius: 
"diktatorius", "diktatū
ra", betgi ko plačiausiai 
buvo linksniuojamas žo
dis "tautos vadas". Ir 
tada ne daug kas gal
vojo, kad tas pavadini
mas nebūtų turėjęs rea
laus pagrindo, nes juk 
ar šiaip ar taip tarsi
me , Prezidento valdžia 
buvo neribota. Tad užklu
pus tautą didžiajai kri
zei, visų akys natūraliai 
nukrypo į Tautos Vadą, 
o ne į jo leitenantus. Ka
da reikėjo veikti, nebe
buvo metas užsiiminėti 
balsų skaičiavimo arit
metika. Jei metų metais 
tauta savo vadą garbino, 
ant rankų nešiote nešio
jo, tai atėjus sunkiai va
landai turėjo teisės lauk
ti iš jo vadovavimo ne kal
bomis, o veiksmu. Tad 
Šliogeriui aš gal ir pa
daryčiau svarbiausią 
priekaištą tą, kad jis ne
pasisako iki galo, kad 
jis, iškeldamas Prezi
dento gyvenimo smulk
menas, lyg ir stengiasi 
užtušuoti jo vaidmenįdi- 
džiuosiuose ir tragiškuo
se tautos istorijos įvy
kiuose, kada kaip tik ir at
siranda palankiausia pro
ga išryškėti vadovaujan
čioms asmenybėms pilnu 
moję ir pasirodyti, ar jie 
yra iš tikrųjų pašaukti 
vadai, ar atsisėdo už vai
ro tik politinių aplinky
bių dėka.

Šliogeris net nė iš to
lo nekelia A. Smetonos 
kaip valstybės preziden

< -------- >

Į kokias vietoves 
galite skambinti 

nemokamai?
Tikrinkite jūsų 
apylinkės sąrašus ...

JIE YRA KNYGOJE

v

šalia jūsų telefono... 
nėra nieko iškalbingesnio

Ohio Bell

to atsakomybės klausi
mo. Juk logika, rodos, 
paprasta: jei Preziden
tas manė, kad reikia prie
šinti s, tai kodėl nesi
priešino? Tiesa, kariuo
menės vadai — genero
lai jam pareiškė, kad jie 
nesą pasiruošę. Bet 
krašto apsaugos min. 
gen. Musteikis pasisakė 
prieš ultimatumo priėmi
mą. Atseit, jis, tur būt, 
galvojo, kad kariuomenė 
vis dėlto daugmaž pasi
ruošusi? O pagaliau, jei 
kariuomenė nebuvo pasi
ruošusi, tai kas už tai 
buvo atsakingas: ar Vy
riausias Ginkluotų Pajė
gų Viršininkas, ar jopa- 
statytas Kariuomenės 
Vadas?

Aplamai, Šliogerio at
siminimuose A. Smeto
nos kaip valstybininko 
vaizdas išėjo gan blan
kus, svyruojantis, žo
džiu, nepakankamai iš
ryškintas. Skaitytojui su
sidaro įspūdis, kad au
torius vengia paimti jau
tį už ragų, o tupinėja 
aplink užsimovęs balto
mis pirštinaitėmis. Kai 
kam, gal būt, ir patinka 
žiūrėti į didžiuosius mū
sų istorijos įvykius bei 
valstybininkus, pro ruža- 
vus akinius, bet, ar ne
būtų labiau pasitarnauja
ma tiesai žiūrint į juos 
realiai? Mes jau pakan
kamai prilaistėme ro
mantinio limonado ant 
mūsų senosios Lietuvos 
didžiavyrių, tad, rodos, 
būtų pats metas imti rim
čiau ir kritiškiau žiūrė
ti į naujosios Lietuvos 
valstybės vyrus.

Kyla klausimas, ar rei
kėjo Šliogeriui rašyti sa
vo atsiminimus? Be jo
kios abejonės reikėjo ir 
labai gerai padarė, kad 
jis juos parašė ir kad J. 
Bačiūnas juos išleido. Vi
sų pirma, literatūra apie 
A. Smetoną nėra gausi 
ir todėl gerai, kad atsi
randa jos daugiau, nes 
šiaip ar taip, jis yra pir
masis ir paskutinysis 
Lietuvos prezidentas, ki
taip sakant, istorinė,kad 
ir kontraversinė asmeny
bė, ir todėl jo gyveni
mo bei veiklos kiekvie
na smulkmena registruO' 
tina. Antra, jei vyresnia
jai kartai, gyvenusiai ir 
dirbusiai A. Smetonos 
laikais, tokio pobūdžio 
atsiminimai ne daug ką 
naujo tepasako, tai jau
nesniajai kartai, norin
čiai susipažinti su ne
priklausoma Lietuva, — 
žinoma, jei ji nori susi
pažinti — Šliogerio kny
ga bus naudinga.



Nr. 36 — 4

AKIMIRKOS BRONYS RAILA

Maištininku teismas (2)
Vaizdingiausiai Keturių 

Vėjų teismo aprašymą "7 
Meno Dienos” pradeda pa
čia pirmąja pastraipa, iš 
kurios matyti, kaip tada šis 
literatūros maištininkų rei
kalas Kauno visuomenėje 
staiga buvo pasidaręs įdo
mus ir kokia gausybė pub
likos veržėsi pasiklausyti 
komedijos, žurnaliukas ra
šo: —

"Didžioji Universiteto sa
lė dar prieš aštuntą valan
dą jau braškėjo. Prielangiai 
ir visos stovimos vietos kal
te prikaltos, — tai čia lai
mingieji. Daug blogiau 
tiems, kurie tik prieš 15 
minučių atėjo. Kurie dar 
už durų, koridoriuose ir ant 
laiptų. Nėra jokių žymių, 
kur čia rūbus atiduoti, kur 
čia bilietą gauti. Užpakali
niai kelte kelia į viršų pir
mutinius. švelnesnieji, ne
statydami rizikon savo šon
kaulių, grįžta gatvėn. Pa
galiau publika "susitalpi
na” salėje ir apylinkėse".

Pirmose kėdėse susodina
mi kaltinamieji keturvėji- 
ninkai. O už teisėjų stalo 
profesoriai ir docentai. 
Teismą sudaro: Mykolas 
Biržiška (pirmininkas) ir 
nariai: V. Krėvė Mickevi
čius, V. Dubas, P. Augus- 
taitis; ekspertai — Balys 
Sruoga ir J. Tumas-Vaiž
gantas.

Atidarydamas posėdį, pir
mininkas M. Biržiška paste
bi, kad šis visuomeninis 
teismas turės savo rimtąją 
ir galbūt linksmąją pusę, 
kas iš karto nuteikia pub
liką pastarąja linkme. Se
kretoriui perskaičius kalti
namąjį aktą, ekspertas do
centas Tumas - Vaižgantas 
rūsčiu balsu išdeda nusikal
timo apčiuopiamus įrody
mus. Esą, per šešis metus 
Keturių Vėjų grupė išleido 
tik keturius numerius savo 
žurnalo, suruošė tik tris li
teratūros vakarus ir iš
spausdino tik šešias kny
gas. Narių turi trylika, bet 
sąstatas nepastovus: vieni 
išstoję, kiti naujai atėję.

★

O tada prokuroras Hen
rikas Blazas pradėjo paei
liui šukuoti Keturių Vėjų 
nusikalti mus. Tariant 
glaustais A. Nykos Niliūno 
žodžiais (iš L. E.), jis juos 
kaltino: "bravūra, visokia- 
riopu ekstremizmu, visuo

menę šokiruojančia laikyse
na, jaunuomenės tvirkini
mu, svetimųjų pamėgždžio- 
jimu, jėgoms neproporcin
gais užsimojimais etc.”

Bet ”7 Meno Dienos" pro
kuroro kalbą atpasakoja 
smulkiau ir kiek vaizdin
giau. Esą, jis pirmiausia 
pareiškęs, kad K. V. atsi
rado su 1922 m. vasario 16 
dienos šaukliu, pasisakyda
mi griausią senąjį atgyve
nusį meną ir eis su tais, 
"kurie dar nepadvėsę". Ta
čiau, anot prokuroro, bergž
džia griauti senąjį meną, 
kadangi jis pats jau yra su
griuvęs. Kovoti su tankais 
prieš miegančius yra tuš
čias darbas. Senieji dainiai 
apdainavo laisvės idealą, ir 
nepriklausomybę atgavus 
jiems neliko apie ką dau
giau dainuoti,

Bet ar ką nors naujo 
mums atpūtė Keturi Vėjai? 
Jie aklai atsidavė plakatiš- 
kumui, žodžiu ekvilibristi
kai, mašinų garbinimui, 
kam pas mus nėra pagrin
do, ir taip poeziją sutech- 
ninę, jie nesuteikė menui 
naujos reikšmės. Po to, jis 
pasmerkė keturvėjin inkų 
pornografiškumą ir nepro- 
duktingumą. Galiausiai pa
sisakė, kad jis pats asme
niškai ne visai taip manąs 
apie K. Vėjus, bet... nega
lėjęs gi kitaip kalbėti, nes 
reikėjo eiti prokuroro pa
reigas.

★
Po tokio pasisakymo, su

kėlusio šypsenas publikoje, 
aišku, gynėjams buvo jau
kiau.

Pirmuoju stojo tribūnon 
jaunesnysis — Petras Juo
delis. Jis prisipažino, kad 
sunku kaltinamuosius ginti, 
atsižvelgiant į teisėjų sąs
tato šališkumą. (Labai ne- 
advokatiška pradžia, iš 
karto ir be įrodymų inkri
minuojanti ir neigiamai nu
teikianti teisėjus). Bet to
liau buvo geriau. Anot gy
nėjo, kiekviena epocha turi 
savo meną. Futurizmas yra 
dabartinės epochos menas, 
ir todėl jis negalėjęs neat
sirasti Lietuvoje. Dabarti
nė karta į visus gyvenimo 
reiškinius žiūri daug pa
prasčiau, negu senieji, ku
rie vis tebesikankina savo 
p r o b 1 e m ose. Vaižganto 
"Pragiedrulių" žmogus vi
sai nebeatitinka šių dienų
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žmogų. Nieko nepadarysi: 
Maironis, Krėvė ir kiti tau
tiški dainiai atsidūrė veži
me, iš kurio arkliai iškin
kyti ...

Po Juodelio tribūnon už
sirito pagrindinis gynėjas
J. Baldauskas, kuris ne tik 
mintimi, bet ir fiziškai no
rėjo parodyti savo moksli
nių argumentų svorį. Jis iš 
karto pralinksmino audito
riją savo atsinešto portfelio 
storumu ir iš jo pradėjo 
traukti storiausius tomus, 
iš kurių be abejo norėjo šį 
tą pacituoti. Savo kalboje 
vis vartojo nepaprastai pai
nius svetimkalbiškus išsi
reiškimus, kaip "materia
listinis imperializmas", 
"imperialkapitaliz m a s" ir 
pan. Ir kai pirmininkas pa
galiau pareikalavo grįžti 
arčiau prie temos, gynėjas 
tada kiekvienam atskiram 
teisėjui pareiškė visišką sa
vo nepasitikėjimą(!) ir 
tuojau pat Keturius Vė
jus .. . apkaltino neturint 
jokio ideologijos, pranašau
damas jiems greitą žuvimą.

(Apie šį antrąjį gynėją 
”7 Meno Dienų” reporteris 
rašo pašiepiančiai ir neigia
mai, nieko daugiau iš jo su- 
permoksliškos kalbos neat
pasakodamas. Iš tikrųjų, 
paskutinioji Baldausko di
agnozė ir pranašystė buvo 
labai tiksli. Keturių Vėjų 
žurnalus netrukus visai su
stojo. o po metų kitų ir pa
ti keturvėjininkų brolija, 
kaip grupė, bent viešai, lio
vėsi egzistuoti).

★
Abiem šalim išsisakius, 

buvo duotas žodis kaltina
miesiems.

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj

6.
7.

2.
3.
4.
5.

Imported French Brendy .
Ricadona Vermouth 30 oz

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

. 5th — $3.35
Bot. — $1.29

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
i. St. Remy Imp. 3 Str.

Napoleon Brandy .......•.................5th — $4.39
Sunny Brook 80 proof vviskey ... 5th — $3.39 
Imported Scoth Wiskey ...........5th — $3.98
Imported French Cordials . ... 5th — $2.98 
Liebfraumilch German Wine .... 5th — $0.98

Jų visų vardu išėjo kal
bėti J. Petrėnas-Tarulis (ne 
Binkis, kaip normaliai būtų 
reikėję laukti, bet Tarulis, 
laikomas "teoretiku”). Jis 
sumaniai išnaudojo padėtį 
ir auditorijos nuotaiką, kai 
teismas susijaukė, kaltinto
jas lyg norėjo ginti, vienas 
gynėjas gi pradėjo kaltin
ti, ir byla beveik nukrypo 
daugiau prieš akademikus, 
negu keturvėjininkus.

Tarulis pareiškė negalįs 
suprasti, kurie čia kaltina, 
kurie gina ir bendrai, ko 
teismas norįs. Tik viena 
jam aišku, jog į klausimą, 
kodėl čia tiek daug publi
kos, ypač jaunuomenės su
sirinko, atsakymas bus — 
Keturi Vėjai. Dar neseniai 
doc. Tumas keturvėjinin
kus vadinęs pamišėliais ir 
jų darbą kliedėjimu (A. 
Jakštas vėliau juos išvadi
no net "šunistais”...), o 
dabar pažanga, — eksper
tas veik visą laiką tylėjo. 
Prof. M. Biržiška, ruošda
mas moksleiviams Donelai
čio raštus, taip jį apipiaus- 
tęs, kad vietomis pažinti 
nebegalima. Mes, Keturi 
Vėjai, nesiduosim apipiaus- 
tomi. Mes prisipažįstam 
pilnai kalti. Nusikaltome 
sąmoningai ir esam pasiry
žę toliau nusikalsti. Prašau 
mus nuteisti, nes išteisini
mas būtų mums "pakasynų 
maišu". . .

Publikai triukš m i n g a i 
plojant, visi kaltinamieji 
pakilo ir demonstratyviai 
išėjo iš salės. Sulaikyti ne
buvo kam: Universitetas 
savo policijos neturėjo, o 
valdžios policija neturėjo 
teisės čia įkelti kojos. Ne
bent pati publika, — bet ji 
labiau simpatizavo nusikal
tėliams ..-

★
Po gero pusvalandžio tei

sėjų pasitarimų, pirminin
kas paskelbė sprendimą. 
Pilno jo teksto mano turi-
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Algio Reivyčio helikopteris su Vyčiu Vietnamo fronte.

LIETUVIAI KARIAI VIETNAME
Iš tolimo kautynių lauko, 

Vietname, karys ALGIS 
RE1VYT1S, rašo:

"Siunčiu pora nuotraukų 
mano malūnsparnio - heli
kopterio, kurio priekines 
duris puošia spalvotas Lie- 

muose šaltiniuose nėra. Jis 
buvo sekančios dienos dien
raščiuose, bet tų numerių 
nepavyko iš niekur gauti. 
Tačiau naudojantis netie- 
s i o giniais d u o m e nimis, 
sprendimo esmė pakanka
mai aiški, ir teisėjų laiky
sena, atsižvelgiant j tokį 
kaltinamųjų įžūlumą, šian
dien tektų pavadinti labai 
išmintinga, neperžiauri, itin 
pedagogiška, kartu nesto
kojusi gudrumo ir sąmojo.

Teismas Keturius Vėjus 
pagyrė už temperamentin- 
gumą, drąsumą ir naujų 
kelių ieškojimą, ir juos nu
teisė ne mirties bausme, o 
tik "sunkiesiems literatū
ros darbams ligi gyvos gal
vos". Tačiau sprendime iš 
karto įrašė ir didelę malo
nės lengvatą, — teisę po 20 
metų apeliuoti ir vėl stoti į 
sekančios kartos literatūri
nį teismą. 

tu vos Vytis. Galiu pasigir
ti, kad tai vienintelis ame
rikiečių lėktuvas Vietname, 
puošiamas kitos šalies her
bu. Aš šiuo savo lėktuvu 
nuolat pasididžiuoju, ir nie
kuomet nepamirštu, ką to
ji Vytis reiškia.

Daug kartų buvau priešo 
užpultas ir apšaudomas. 
Net 23 kartus priešas pa
taikė į mano lėktuvą, ta
čiau lietuviškas Vytis "lai
mino" ir mano lėktuvas ne
nukrito. Kur tik teko skris
ti Vietname, visi nuolat 
klausia apie Vytį. Man bu
vo malonu pasakyti, kad 
tai yra herbas mano tėvų 
šalies, Lietuvos".

Toliau karys Algis Rei- 
vytis, rašo; "Kada turėjau 
persikelti į kitą pulką, ga
vau leidimą iš komendanto 
kartu perkelti malūnspar
nio duris su lietuvišku vy
čiu. Aš taip pamėgau Vytį, 
kad pasistengsiu Jį parvež
ti su visom malūnsparnio 
durim baigęs savo tarnybą 
apie kovo mėn. pabaigą".

Galima pasidžiaugti to
kiais kariais, kaip Algiu 
Reivyčiu, kuris ir Vietna
me karo lauke sugeba gar
sinti Lietuvą A. Trečiokas

ALBERT ENGSTROEM

SARGAI
NOVELĖ

ALBERT ENGSTROEM (1869-1940) švedų rašytojas humo
ristas ir menininkas, 1922 m, išrinktas l Švedą Akademiją. Savo 
piešiniais juoką žurnale Soendags Nisse, paskui Strix, kurio re
daktoriumi jis pats buvo, tapo populiarus šveduose. Jo sukurtas 
uoste beslankiojąs tipelis "kolingen" pasidarė klasikine figdra. 
Gausioje savo prozos kūryboje ir piešiniuose Engstroem sul
tingu humoru, tiesiog genialiu sugebėjimu charakteriams pa
gauti, džiaugsmu visam kas primityvu, vaizdavo švedą liaudies 
psichiką. Jo mėgiamiausi personažai buvo Smalando provincijos 
ūkininkai ir Roslagen gyventojai. Engstroem yra nepaprastas 
kalbos meistras ir yra pagavęs savo vaizduojamą personažą kal
bos niuansus, 1941 m. Švedijoje išleista tautinė jo raštą laida 28 
tomai.

Kai Peteris Karlsonas, buvęs laivų dailidė, 
dabar prižiūrįs teisėjo Ekebergo vasarnamį, pa
matė jog nakčia kažkas atsakančiai apskynė ge
riausią obelį sode, jis baisiai įdūko. Ir ne todėl, 
kad įtarimo šešėlis galėjo kristi ant jo (šiaip ar 
taip, tas šešėlis nebūtų buvęs pats tamsiausias). 
Pikčiausia buvo, kad visai neseniai jis taip graž
bylingai, pamargindamas savo kalbą jūreiviškais 
žodeliais, išdėstė teisėjui, kad šitas medis — nuos
tabiai našus.

Jis, Peteris Karlsonas, dabar stačiai galvą 
guldė, kad vagystė daugiau nebepasikartos.

Senos jūreivių giminės palikuonis, nagingas 
laivų dailidė, visų galų meistras, jis, kaip sakoma 
laivyne, mokėjo "sunarplioti visus galus". Laimė,

jis turi didžiausio kalibro šaudyklę, išlikusią iš 
neatmenamų laikų, — ji buvo primušama pro 
vamzdį, — o ir išmanumo jam netrūksta, tad jis 
ir užtaisys su ta šaudykle tokius spąstus, kad dau
giau niekas į sodą neįsibraus. O kad brausis, ne
buvo jokios abejonės, — juk pirmą sykį tam niek
šui taip gerai pasisekė. Bet tegul tik jis dar kar
tą pabando gvieštis į svetimą naudą: gaus į vai- 
rugalį-žemiau vaterlinijos tokią porciją druskos, 
kad negreit galės atsišvartuoti. O jau po to jį su
čiupti ir užvirinti porąkart virvagaliu per nugarą 
— vienas juokas; o paskiau atiduoti į teisingumo 
rankas. Jis, Peteris Karlsonas, galėtų iš kažin ko 
kirsti, kad taip ir bus.

Tą dieną Peteris Karlsonas užtruko savo dirb
tuvėje ilgiau nei paprastai. Jis nutašė kelis kuo
liukus, išgręžė juose skylutes, — gerai, kad jis tu
ri visą ritinį tikros jūreiviškos virvės, kuri slys
ta kaip išvaškuota. Sumeistravo taipgi pastovėlį 
šaudyklei, kurią įtaisys kampe tarp sandėliuko ir 
tvoros, po tekėlu.

Kai senė atėjo šaukti pietų, jis neįsileido 
jos. Juk moterų liežuvis — kaip puode menturis. 
To betrūko, kad visi sužinotų, ką jis čia veikia. Ta
da, aiškus daiktas, tiek ir tematysi vagį, — svars
tė sau vienas Karlsonas.

Jei prireiks, jis dežuruos ponų namo virtuvė
je kiauras naktis ir įrodys teisėjui, kad tarnauja 
jam dorai ir sąžininai ir niekad nė obuolėlio nėra 
pasiėmęs. O kad senė neplepėtų, kas nereikia, jis 
jai pasakys, kad prižadėjęs padėti Stenbergui pa
džiauti tinklus jo šėtroje Eršere, bet... velniai 
rautų... Tas gali lengvai išaiškėti ir tada pasiro
dys, kad jis tiesiog sumelavo. Reiks paprašyti Sten. 
bergą, tegul jis pasako savo senei, kad ketinąs ei
ti į Eršerą savo tinklų žiūrėti. O iš tikrųjų jis

ateidinės į teisėjo namus ir padės Karlsonui ty
koti vagies. Jei Stenbergui pastatai litrą degti
nės, juo gali pilnai pasikliauti — tą jau Karlso
nas žino.

Tokį apmetė planą Karlsonas, sėdėdamas 
savo dirbtuvėje. Žabangai bus iš tiesų gudriai 
paspęsti: visi žinos, kad Karlsono nėra namie. 
O kas gali geriau privilioti vagį?

Po pietų Karlsonas padirbo iš savo šaudyk
lės tokius velnioniškus spąstus, kokius tik bega
li sugalvoti krikščionis Ruslagene, o tikras rus- 
lagenietis, kaip žinoma, ne pirštu penimas. Pa
daryti juos buvo nelengva, nes reikėjo viską nu
matyti, — juk vagies buvo galima laukti iš dvie
jų pusių. Karlsonas sukalė kuoliukus ir ištiesė 
virves labai sumaningai, lyg takelažą burlaivy
je. Tad jei tik vagis nenusileis kaip angelas tie
siog iš dangaus, jis gaus į reikiamą vietą drus
kos užtaisą.

Kai viskas buvo baigta, Karlsonas nuėjo pas 
Stenbergą.

Na, žinoma, Stenbergo ilgai įkalbinėti nerei
kėjo. Labai jau jį viliojo perspektyva praleisti 
naktį prie butelio degtinės, be senės. O jei reikės 
pačiupti ką nors už pakarpos, vis vien ką, — 
Stenbergas visada pasirengęs. Pasiūlymas buvo 
priimtas.

Vakarop Karlsonas pareiškė savo senei, kad 
išeinąs į Eršerą padėti Stenbergui. Senė įbruko 
jam į kišenę kelis sviestainius, ir jis nuėjo į 
dirbtuvę, kur ant lentų džiūstančių palubyje, sto 
vėjo du buteliai. Jis paėmė tą, kur su smalka, ir 
nutraukė pas Stenbergą, seniai jo belaukiantį.

Ir abu seniai leidosi kelionėn,

(Pabaiga kitame numeryje)
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Iš A. Landsbergio veikalo "Barzda" repeticijos, Premjera įvyks 
New Yorke kartu su K. Ostrausko veikalu "F*ypkė", balandžio 29 d. 
Van Wyck Junior mokyklos salėje. Nuotraukoje aktoriai: K. Vasi
liauskas, A. Uknevičiūtė, E. Vaičiulaitis, P. Sandanavičius ir V. Va
liukas. G. Naujokaičio nuotrauka

ABSURDO TEATRO SIMPOZIUMAS
Pamačius HaroldPin- 

ter veikalą "The home- 
coming" kilo neišvengia
mas klausimas: ką jis no- 
rėjo pasakyti , kodėl jis 
taip pasakė? Ar tikrai 
racionaliai nebegalima 
išaiškinti šito pasaulio 
absurdo?... Bet būtų bu
vę neįmanoma išeiti iš 
tos dramos tyliai ir tik 
patraukiant pečiais, nes 
tai,kas ten buvo išgyven
ta ir gal nevisai pilnai 
suprasta, mums visiems 
buvo svarbu ir aktualu.

Vėliau, Santaros-Švie 
sos Nevv Yorke kovo 10 d. 
suruoštame simpoziume 
apie "absurdo teatrą lie
tuviškoje scenoje", daly
vaujant Algirdui Lands
bergiui ir Kostui Os
trauskui, o moderato
riumi būnant Juozui Dau- 
bėnui, teko suprasti, kad 
tai kas yra taip aišku 
Pinterio veikale, pas mū
siškius yra tikpirmojkū
rimo dienoj ir kad mūsų 
kūrybinės problemos 
yra toli nuo šių dienų pro
blematikos ir formos.

Pati simpoziumo rai
da įrodė, kad absurdo te - 
atro diskusija yra bana
li, jeigu nėra paremta 
sukurtais veikalais, pa
statytais scenoje. Iš pat 
pradžių buvo ginčyjama- 
si apie absurdo terminą 
pagal absurdo teatro kri
tiko Martin Esslin aiški
nimus ir interpretaciją. 
Minėtas kritikas daro 
savo išvadas a poste- 
riori, analizuodamas 
egzistuojančius veika
lus, tuo tarpu mūsų dra 
maturgai bandė jį išaiš
kinti priori, nes dvi

A. Landsbergis, farso "Barzda" autorius, aiškina aktoriams veikalo 27-ias idėjas: tris pagrindines, 
dešimt antrinių ir keturiolika trečiaeilių. Kiekvienas žiūrovas "Barzdoj" turėtų c rast bent po dvi sa
vo asmeniškas idėjas. Nuotraukoj aktoriai: D. Juknevičiūtė, Vyt. Valiukas (pastatymo režisierius), E. 
Vaičiulis, K. Vasiliauskas, P. Sandanavičius ir A. Uknevičiūtė. Premjera New Yorke įvyksta kartu su 
K. Ostrausko "Pypke" balandžio 29-tą d., 8 v.v. Van Wyck Junior High School, 85-05 144thSt.,Ja- 
maica, N.Y. G. Naujokaičio nuotrauka

prasmiškai buvo pasi
sakyta prieš tokio teat
ro egzistenciją lietuviuo - 
se. Nors ir buvo pripažin
ta, kad Ostrausko dramo
se yra absurdo elemen
tų, gal daugiau negu pas 
kitus dramaturgus, bet 
abudu prelegentai buvo 
labai atviri neigdami mū
suose absurdo teatro eg
zistenciją.

Vytautas Kavolis, sa
vo straipsny  j Metmeny
se (Nr. 12) aiškiai identi
fikuoja Ostrauską ab
surdo teatro kūrėju, pri
pažindamas tuo pačiu ab
surdą visoje mūsų kultū
rinėje ir visuomeninėje 
veikloje, absurdas pa

Scena iš Bostono Modernaus Teatro grupės ruošiamo Algirdo 
Landsbergio "Sudiev mano Karaliau" pastatymo, kuris įvyks ba
landžio 1 d. Piliečių Draugijos salėje. Drauge bus statomas ir 
Jean Giraudoux "Apolonas iš Belako". Nuotraukoje aktoriai Gied
rė Karosaitė ir Kazys Barunas. B. Kerbelienės nuotrauka

remtas tikrais mūsų da
bartinės gyvenimo aplin
kos faktais, iš kurių kaip 
tik ir turėtų plaukti visa 
mūsų kūryba. Faktas ta
čiau yra tas, kad mes ma
žai ar visiškai neišnaudo* 
jam mūsų absurdiškos si
tuacijos ir josneįgyven- 
dinam kūryboje.

Kas gi yra tas absur
do teatras? Taip kaip ta
pyboje yra abstraktinis 
menas, ar romanų rašy
tojuose yra anti-roma- 
nas, taip teatras tam tik
ra prasme surado savo 
anti-teatrą, kuris tą ne
viltį ir žmogaus bepras
miškumą įkūnija scenos 
veikale. Pas Samuel 
Beckett tas beprasmiš
kumas pasireiškia pri
mityviausiame realiz
me; pas Harold Pinter, 
kasdieniškame žiauru
me ir meilės instinktu, 
kuris valdo žmogaus ne- 
sugyvenimą ir barbariš
kumą jį desintegruoda- 
mas.

Viskas, kas šiandien 
normalu ir sutampa su 
žmogumi ir jo aplinka 
ir yra tuo pačiu absur
das; ta prasme ir Lands
bergio "Barzda" ir Os
trausko "Gyveno kartą 
senelis ir senelė" yra 
pilni absurdo elementų, 
bet savo forma ir gan lo
giška kompozicine raida 
jie gali priklausyti bet 
kokiam laikotarpiui. Ne* 
veltui šitam simpoziu- 

(Nukelta į 6 psl.)

Rašytojas Paulius Jurkus kalba Draugo romano laureato Prano Naujokaičio ir premijuotos kny
gos "Žydinčios dienos" pristatyme, kurį suruošė Patersone New Jersey Lietuvių Bendruomenės apy
linkė sekmadienį kovo 12 d. Iš kairės: kun. V. Dabušis, rašytoja O. Balčiūnienė, Vaclovas Čižiūnas, 
laureatas Pranas Naujokaitis, Kotryna Grigaitytė-Graudienė, Paulius Jurkus ir Patersono LB pirmi
ninkas A. Rugys. Gedimino Naujokaičio nuotrauka

lydinčios Dienos' Patersone
Lietuvių Bendruome

nės Paterson, N.J., apy
linkės valdyba, kurios 
pirmininku yra Antanas 
Rugys, š.m. kovo 12 d. 
surengė pagerbimą tos 
apylinkės nariui rašy
tojui Pranui Naujokai
čiui, šiais metais gavu
siam Draugo romano 
premiją, kuri jam įteik
ta kovo 4 d. Chicagoje.

Pagerbimas įvyko šv. 
Kazimiero parapijos sa
lėje, kur susirinko arti 
šimto artimųjų ir toli
mesniųjų vietovių lietu
vių. Keliolika artimų 
Pr. Naujokaičio bičiu
lių atvyko ir iš New 
Yorko. Pagerbimui ir 
literatūrinei popietei 
vadovaujantis A. Rugys 
trumpu žodžiu paaiški
nęs šio susibūrimo tiks- 
lą, garbės prezidiuman 
pakvietė laureatą Pra
ną Naujokaitį, Darbinin
ko redaktorių Paulių 
Jurkų, kuris buvo ir 
šios literatūrinės po
pietės pagrindiniu kal
bėtoju, rašytojas- 
poetes L. Grigaitytę - 
Graudienę ir O. Balčiū
nienę - Audronę, peda
gogą V. Čižiūną, kun. V. 
Dabušį.

MINTYS TIES KONSTITUCIJOM
Girdėjau, kad Konstan

tinas Račkauskas, buvęs 
mūsų konstitucinės tei
sės autoriteto prof. M. 
Roemerio asistentas, 
Valstybės Tarybos re
ferentas ir vėliau na
rys, o čia, Amerikoje, 
Fordhamo universiteto 
profesorius, sunkiai 
serga. (Kas šiandien iš 
tų, kurie dar nepriklau
somoje Lietuvoje buvo 
kiek iškilę savo profesi
joje, dar yra visiškai 
sveikas?) Už tat buvau 
labai maloniai nustebęs 
gavęs jo 178 psl. knygą 
"Lietuvos Konstitucinės 
Teisės Klausimais," ku
rioje po autoriaus 
pastabų ir samprotavi
mų yra Vasario 16 d. 
akto ir 5 Lietuvos Kons
titucijų tekstai, šioji 
knyga yra būtina tiems, 
kurie domisi Lietuvos 
praeitimi ir ateitimi. 
Kad tokių, kurie tuo

Apibūdindamas laure a' 
tą kaip rašytoją, P. Jur
kus ilgiau sustojo prie 
Prano Naujokaičio 
paskutinio, premijuoto, 
romano "Žydinčios Die
nos", pabrėždamas tai, 
kad toks romanas, ku
ris apimtų visą nepri
klausomos Lietuvos 
laikotarpį, nuo nepriklau
somybės iškovojimo li
gi jos praradimo su pa
žangos laimėjimais ir 
pasitaikiusiomis nesėk
mėmis, ligi tų siaubin
gųjų dienų, kada atsikū
ręs ir savy stoviu tapęs 
lietuvis klastingu smur

tu grąžintas vėl vergo pa- 
dėtin, — yra pats pir
masis mūsų literatūroje. 
Autorius šiame romane 
išryškino nepriklauso
mos Lietuvos pažangu
mą, anot šio romano pa
vadinimo, tai buvo Lie
tuvos žmonėnąs žydin
čios dienos. Vertinda
mas P. Naujokaičio 
paskutinę knygą, kalbė
tojas pabrėžė rašytojo 
sugebėjimą skaitytoju.*, 
patiekti ne tik gražų 
vaizdą, bet ir dailų sa
kinį.

Iš laureatą sveikinusių
jų bei linkėjusių jam ir 
ateityje sėkmės paaiš - 

klausimu rimtai rūpin
tųsi, yra nedaug, ge
riausiai įrodo tas fak
tas, kad šis darbas bu
vo paties autoriaus lė
šomis išleistas, kas, 
žinoma, tik padidina jo 
nuopelnus.

Terminas "konstituci
ja" plačia prasme yra 
visa schema, pagal ku
rią kraštas yra valdo
mas, siauresne prasme 
"konstitucija" yra doku
mentas, kuris nustato 
tam pagrindines taisyk
les. Kaip žinia, D. Bri
tanija neturi tokio vieno 
dokumento, tačiau tai 
nereiškia, kad ten nebū
tų konstitucinių pagrin
dinių teisių, kurių val
džia negali pažeisti. Iš 
kitos pusės, visa eilė 
labai gražiai skamban
čių konstitucijų buvo la
bai trumpalaikės. Lie-

(Nukelta į 6 psl.) 

kėjo, kad P. Naujokaitis 
skaitytojams yra patie
kęs eilę prozos ir poe
zijos leidinių.

Laureatas P. Naujokai' 
tis savo žodyj kalbėjo 
apie rašytojo vargus ir 
džiaugsmus, kaip kūri
nio veikėjai, kol jie sus
toja savo vietosna.

Šios literatūrinė po
pietės rengėjai dalyvius 
pavaišino kavute ir už
kandžiais. Čia paaiškė
jo, kad šia proga par
duota bent kelios dešim
tys "Žydinčios Dienos? 
romano egzempliorių.

LB Patersono apylinkė 
šiuo parengimu parodė 
gražų pavyzdį ir kitoms 
organizacijoms, jog rei
kia atiduoti tinkamą dė
mesį kultūrinį darbą 
dirbantiems savo na
riams.

(d.p.)

_KAS NAUJA?
• Dail. Romas Viesulas, 

pakviestas dalyvauti Van-. 
couver Tarptautinėje Gra
fikos parodoje Kanadoje. 
Dalyvaus Brazilija, Pran
cūzija, Vokietija, Austrija, 
SSSR, Anglija, Izraelis, Ita
lija, Japonija, Olandija, 
Lenkija, Jugoslavija ir 
Čilė. Ameriką atstovaus 
apie 15 grafikų.

• Vytautas Karosas, gyv. 
Chicagoje, baigia ruošti sa
vo poezijos rinkinį. Jis nuo 
pat jaunystės mėgo litera
tūrą, ja domėjosi ir kūrė, 
bet viešumoje, net ir perio
dikoje (iki šiol nesirodė.

PAVOGTA MONČIO
SKULPTŪRA"KOKETĖ"

Vasario pabaigoje iš Gal- 
lery International parodos 
salės Clevelande buvo pa
vogta (15 cm. aukščio) An
tano Mončio bronzinė skulp
tūra "Koketė”.

Galerija yra paskyrusi 
100 dolerių premiją padė
jusiam surasti pavogtą 
skulptūrą.
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KŪRYBA IR MOKSLAS MINTYS TIES KONSTITUCIJOM...

Iš K. Ostrausko "Pypkės" re
peticijos. Vyt. Valiukas ir D. 
Juknevičiūtė. Premjera įvyks
ta New Yorke.

G. Naujokaičio nuotrauka

ABSURDO
TEATRO...

(Atkelta iš 5 psl.) 
me buvo linksniuojami 
ne tik visi absurdo teat
ro šulai (Ionesco, Bec- 
kett, Genet) bet ir graikų 
dramaturgai, Shakes- 
peare ir net Commedia 
dėl Arte Italiana iš Re
nesanso laikų.

Kai buvo prieita prie 
lietuviško teatro pasta
tymų, dauguma dalyva
vusių režisierių (Valiu
kas, Žukauskas, Daubė- 
nas) turėjo sutikti su 
gan tragiška situacija. 
Vargšas lietuviškas te
atras priklausąs nuo re
žisierių, aktorių, deko
ratorių ir t.t.(kurių nė
ra! Kaip tu kalbėsi apie 
teatrą , kurio nematai? 
Chicagoje, tiesa, buvo 
pastatyta pora Ostraus
ko veikalų, o dar kitur 
Landsbergio, net angliš
kai, bet dauguma mūsų 
simpoziume susirinku
sių neesam matętųvaidi-

VANDENYNŲ 

TURTAI
Jau kuris laikas mokslinin

kai skatina vyriausybes imtis 
priemonių vandenynų turtams 
išnaudoti. Sakoma, kad inves
tavimas 1 vandenynų eksploata
vimą gerai apsimokėtų. Vande
nys sudaro daugiau negu 2/3 
žemės rutulio paviršiaus--apie 
140 milijonų kvadratinių mylių. 
Kiekvienas 330 mil. kobinių my. 
lių vandens turi 16 milijonus 
tonų druskos, 26 mil. tonų mag. 
nio, 45 mil. tonų sidabro, 25 
mil. tonų aukso ir 7 mil. tonų 
urano. Bendrai, vandenyse yra 
apie 60 elementų, iš kurių tik 
apie pusę eksploatuojama.

Vandenynai ateityje nemažai 
tieks ir maisto, ypač baltymų. 
Dabar žuvų pagaunama tik 45 
mil. tonų kas met. Tačiau leng
vai gali būti pagaunama 200 
mil. tonų kasmet ir visai ne
silpninant žuvų prieauglio. Bal
tymų iš jūrų gaunama tik apie 
12% dabartinio sunaudojimo. Nė 
vienos tonos baltymų negaunama 
iš jūrų dugno augmenijos, kuri 
duotų 4000 tonų iš kiekvienos 
kvadratinės mylios.

Jau dabar gaunama 100 mil. 
galionų gėlo vandens -- nusū- 
rinto -- kasdien. Bet ką jau kal
bėti apie energijos šaltinį. Pran. 
cūzija pirmoji pradėjo pajung
ti potvynių ir atoslūgių jėgą, 
gamindama elektros srovę. Ma
noma, kad ateityje bus gau
namas pigus deuterium ateities 
branduoliniai reakcijai varyti. 
Paskutiniu metu skiriama dau
giau 'dėmesio į jūrų mokslinius 
tyrimus. Ypač labai aktyvi veik - 
la vandenynų tyrinėjime va romą 
Prancūzijoje, kur veikia 100 la
boratorijų, sujungtų į vieną ad
ministraciją -- tautinį vandeny
nų išnaudojimo centrą.

(am) 

nimų ir turėjom vadovau
tis vien teatro skaitymu. 
Koks absurdas skaityti 
teatrą! Teatras yra gy
vas tik scenoje, už tai 
jis mažiausia tyras iš vi
sų literatūrinių žanrų, 
nes parašytas veikalas 
dar ne teatras; priklauso 
kaip režisierius per
skaitytą tekstą perduos, 
kaip aktorius įkūnys 
charakterį, kaip scena 
reprezentuos tikrai re
alią situaciją. Ir čia daž
niausiai gaunasi absur
das. Jeigu absurdo teat
ras savo pirmus bandy
mus darė kalėjimuose ir 
Paryžiaus snobų salėse, 
kodėl egzilų privilegijuo
ta situa-cija negalėtų pa
našių bandymų įgyvendin
ti?

Tokios ir panašios bu
vo diskusijos, kaip visa
dos, užsitęsusios per il
gai; kaip visados,be jo
kių konkrečių rezultatų; 
kaip visados, pasibaigu
sios su rūgščiu kvapu, 
nes vieton atviro dialo
go buvo norėta viens ki
tą pataisyti, viens ki
tam pasirodyti koks 
mandras, koks mokytas 
jis yra...

Turėdami tik du avan
gardinius dramaturgus 
( kas iš tikrųjų jau labai 
daug) ir be jokių sąlygų 
pastatyti jų veikalus kaip 
reikiant, jų dramos pasi
lieka kaip brangus skrip- 
tas geresniems laikams.

(sg)

KAS NAUJA 
LIETUVOJ?

DAIL UšINSKAS IŠLINDO 
Iš "ŠEŠĖLIO”

Maskvos žurnale ISKUS- 
TVO, šių metų pirmajame 
numeryje, yra įdėta išsami 
apybraiža apie dailininką 
Stasį Ušinską. Autorė (V. 
Kulešova), dailės meno te
oretikė, itin aukštai įverti
no S. Ušinsko scenovaiz
džius, sukurtus Kauno Val
stybiniame teatre dar prieš- 
bolševikiniais laikais. S. 
Ušinskis įrašomas greta ki
tų jau aukštai įvertintų lie
tuvių dailės įžymybių — 
skulptoriaus J. Mikėno, ta
pytojo A. Gudaičio, kera
miko L. Strolio ir dekora
toriaus L. Truikio. Pažymė
tina, kad S. Ušinskas, kaip 
ir L. Truikys, apie 20 me
tu buvo laikomi "šešėlyje”.

(E)

SOVIETŲ RAŠYTOJŲ 
DEKANAS LIETUVIS
Kovo mėnesį išleistas So

vietų Sąjungos rašytojų in
formacinis biuletenis pažy
mėjo, kad sovietinėj rašy
tojų sąjungoj esą 6560 na
rių,’ rašančių 72 kalbomis. 
Jų tarpe vyriausias ir jau
niausias amžiumi — abu 
lietuviai. (Lietuvoje vei
kianti rašytojų sąjunga irgi 
laikoma tik sovietinės, dau
giausia rusų, rašytojų są
jungos padaliniu). Tie Lie
tuvos ir net visos sovietinės 
imperijos "čempionai” yra 
Marcelinas šikšnys (šiaulė
niškis Senelis), 93 metų 
amžiaus, ir Algimantas Mi- 
kuta, dar tik 23 metų am
žiaus. (E)

SCENOS MĖGĖJAI IR — 
SKAITOVAI

Kovo 10-15 d. Vilniuje 
buvo vadinamųjų saviveik
linių (mėgėjų) teatrų var
žybos. Ta proga buvo pa
minėti scenos mėgėjų būre
lių skaičiai. Būtent, varžy
bose dalyvavo ”877 dramos 
ratelių, 13 liaudies teatrų, 
477 meninių agitbrigadų 
kolektyvų dalyviai, 1,365

(Atkelta iš 5 psl.) 
tuva, pavyzdžiui, jų tu
rėjo net 5, 3 laikines 
ir dvi nuolatines, tačiau 
svarbiausias dokumen
tas, K. Račkausko nuo
mone, yra Vasario 16 d. 
aktas, nes jis skelbia 
nepriklausomybę. Vėles 
nės konstitucijos, pagal 
laiko reikalavimus ir 
konstitucijų leidėjų įsi
tikinimus, tik siekė pa
tikrinti nepriklausomai 
Lietuvai egzitenciją ir 
tęstinumą. Dėl to nė vie
na jų — anot autoriaus — 
nėra smerktina.

Toks paaiškinimas iš
duoda, kad autorius pa
lietė gana keblią temą, 
kuri gali tuojau sukelti 
ginčų, būtent, kuri iš 
dviejų nuolatinių konsti
tucijų yra geresnė. Pir
moji buvo demokratinė, 
beveik visą valdžią pa
vojingai pavedusi sei
mui, antroji autoritari
nė — šiandien turbūt 
beveik niekam nepriim
tina. Ją, mano nuomone, 
galima suprasti turint 
galvoje ne tik Lietuvoje 
buvusias nuotaikas ir 
sąlygas, bet ir visoje 
Vidurio bei Rytų Euro
poje būklę. Autorius jų 
plačiau nenagrinėja, pa- 

skaitovai”. Suprastina, kad 
iš tiekos ratelių bei brigadų 
tik geriausieji dalyvavo 
Vilniuje, atranka jau anks
čiau buvo atlikta.

Dramos rateliais vadina
mi nereguliariai veikiantie
ji vaidinimo mėgėjų būre
liai, o liaudies teatrai — re
guliariau veikiantieji ne
valstybiniai teatrai, suren
giantieji vieną kitą vaidini
mą kasmet. "Meninės agit- 
brigados" — dviejų, trijų 
ar kelių asmenų grupės, be
siverčiančios maždaug po
litinės satyros vaizdelių vai
dinimais, kupletais ir pan. 
Skaitovai — deklamuotojai, 
prozos skaitytojai.

Skaičiai rodo, kad vaidi
nimų mėgėjų gana apstu. Į 
šiuos skaičius neįjungti 
chorai ir orkestrėliai. (E)

Lituanistinės bibliotekos 
leidinių eilėje Vilniuje iš
leistas įdomus kultūros is
torijos paminklas — Myko
lo Lietuvio memuarai "De 
moribus tartarorum, litua- 
norum et maschorum" 
(Apie totorių, lietuvių ir 
maskvėnų papročius), pa
rašyti lotynų kalba, 16-tojo 
amžiaus vidury, Žygimanto 
Augusto laikais. Tuo metu 
kilo Maskvos galybė, Lietu
va jau buvo netekusi eilės 
jos valdytų žemių. Mykolas 
Lietuvis (Michalo Litua- 
nus) — kas jis buvo, nėra 
galutinai išaiškinta — buvo 
didžiai susirūpinęs mask
vėnų įsigalėjimu ir Lietu
vos silpnėjimu. Kaltino tų 
laikų Lietuvos bajoriją dėl 
dorovinio suglebimo ir ne
sugebėjimo palaikyti tinka
mą tvarką. Aiškino totorių 
ir maskvėnų papročius bei 
susitvarkymą ir iš palygi
nimų siūlė daryti išvadas. 
Maskvą laikė pavojingiau
siu Lietuvos priešu.

Veikalo išleidimą tvarkė
K. Korsakas ir redakcinės 
komisi jos nariai — A. Venc« 
lova, R,, šarmaitis, J. Jur
ginis, J. Lebedys, A. Mal
donis. (E)

BALTARAGIO MALŪNAS 
MASKVOS TEATRE...

Kovo 15 d. Maskvoj savo 
pasirodymus (rusų revoliu
cijos sukakties proga) pra
dėjo Kauno dramos teatras. 
Vaidino neseniai inscenizuo 
tą K. Borutos "Baltaragio 
Malūną”. (E) 

sitenkindamas tik kons
titucijų tekstu ir trum
pu paaiškinimu.

Aplamai imant, valsty
bės santvarkos klausi - 
mas yra nuolatinis visų 
kraštų galvosūkis. Taip, 
pavyzdžiui, Walteriui 
Lippmannui paskutinie
ji prancūzų rinkimai 
priminė mūsų laikų ir 
Nepriklausomoj Lietu
voj buvusią degančią 
problemą: ar efektyvi
valdžia gali būti suda
ryta su valdančiųjų pri
tarimu? Kaip žinia, 
Prancūzijos rinkimų dau
guma pasisakė už seną 
'liaudies fronto’ formu
lę, nors de Gaulle vy
riausybė, aplamai imant 
sėkmingiau ir naudin - 
giau kraštą valdė negu 
bet kokia buvusi 'liau
dies fronto’ vyriausybė, 
ūkiškai ir politiškai 
vedusi kraštą prie bank. 
roto. Lippmannas net 
abejoja, ar dabartinė D. 
Britanijos politinė sis
tema galės išspręsti jos 
ūkines problemas. Ir 
klasiška amerikoniška 
sistema šiandien neatro
do galėsianti išspręsti 
visų problemų, kilusių iš 
gyventojų nepaprasto 
prieauglio ir urbaniza
cijos.

Tai turbūt todėl, kad 
teisės ir pioralės nor
mos paprastai seka gy
venimą, kuris greitai 
keičiasi. Už tat jos nuo
lat reikalauja peržiūrė
jimo, nes jei jos nebus 
keičiama evoliucijos ke
liu, bus susilaukta re
voliucijos.

Konstitucija, — anot 
nelaimingos Kinijos 
respublikos steigėjo 
Sun Yat Seno — yra 
kompromiso mašina 
tarp laisvės ir valdžios. 
Teoriškai, mūsų 1922 m. 
konstitucija davė laisvę 
visiems, bet praktiškai 
dar ilgą laiką buvo val
doma apskrities virši
ninkų ir karo komendan
tų įsakymais, kurių ne
buvo kam apskųsti. 1938 
m. konstitucija iškėlė 
valstybės pirmavimą, 
tačiau toji valstybė ne
galėjo apginti savo pi
liečių.

Gale autorius padaro 
optimistines išvadas. 
Pasaulio gyvenimo rai
da rodo, kad kiekviena 
tauta siekia politinės ne
priklausomybės, nes 
tik turėdama nepriklau
somybę ji gali vystytis 
kaip atskira tauta. Už 
tat Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymas jam 
tėra laiko (ir tai ne la
bai ilgo) klausimas. Kad 
tada kils didelių konsti
tucinių problemų — de
du jau dabar galvą.

Konstantinas Rač
kauskas: LIETUVOS
KONSTITUCINĖS TEI
SĖS KLAUSIMAIS. Iš
leido autorius, spaudė 
Tėvų Pranciškonų 
spaustuvė. 1 7 8 psl., 
kaina 2 dol. Gaunama 
Dirvoje.

V. Meškauskas

S C H O O L S

SACRED HEART
ANDOVER. MASS.

Resident school for boys in 
GRADES 4—8

Conducted by Brothers of 
The Sacred Heart-: 

Modern Fireproof Building 
—Large Campus.

(28-42)

Amerikos Revoliucijos Dukterų organizacijos atstovė įteikia DAR 
medalius. Iš kairės į dešinę: latvė solistė ir visuomenės veikėja Ly- 
dia Venta-Voldemar Dobrovolsky, žurn. Vytautas Kasniūnas, Lie
tuvos generalinis konsulas dr. Petras Daužvardis ir DAR atstovė 
Robertą Gross. - V. Noreikos nuotrauka

PAGERBĖ VYTAUTĄ KĄSNIUKĄ
liūno pasakos, klausyto
ją atvesdamas į Ameri
kos Revoliuciją ir pasiek
tus laimėjimus.

Visi tie Vytauto Kas- 
niūno darbai ir lėmė jo 
parinkimą būti atžymė
tu šios garbingos organi
zacijos žymeniu.

Pagerbtuosius sve
čiams pristatė ARD Illi— 
nois skyriaus viceprezi
dentė Mrs. R. Gross, pa
žymėdama, kad abu kan
didatai atitiko organiza
cijos reikalavimus ir 
kvalifikacijas ir iteikė 
medalius su atitinka
mais pažymėjimais.

Prezidentė Mrs. E. 
Hopewell pareiškė, kad 
pagal organizacijos nau
jus reikalavimus, meda
liai įteikiami pirmą kar
tą ir nuoširdžiai pasvei
kino V, Kasniūną ir L. 
Venta-Dobrovolsky.

Dėkodamas už ypatin
gą dėmesį V. Kasniū
nas kalbėjo apie komu
nizmo kėslus ir kaip nuo 
jų reikia saugotis. Čia 
pat plačiai citavo mūsų 
rašytoją Aloyzą Baroną 
iš Laiptai ir Bedugnės 
angliško vertimo, kas 
svečiams darė ypatingą 
įspūdį. Baigęs kalbą, Vy
tautas Kasniūnas įteikė 
Aloyzo Barono Laiptai 
ir Bedugnės anglų kalba 
po knygą: Revoliucijos 
Sūnų prezidentui, įžy
miam advokatui Frank 
Sullivan iš Springfieldo, 
kuris knygą priimdamas 
pareiškė: "Pirmasis ma
no darbas bus tuoj grįžus 
namo perskaityti šią įdo
mią knygą."

Antra knyga buvo įteik
ta Amerikos Revoliuci
jos Dukterų prezidentei 
Mrs. E. Hopewell ir tre
čia viceprezidentei Mrs. 
R. Gross.

Pagrindinę kalbą pa
sakė advokatas Sulli
van, labai įdomiai inter
pretuodamas Amerikos 
revoliucijos ir bendrai 
šio krašto gyvenimą.

Džiugu, kad tokia reta 
proga ir tarp tokios gau
sybės kandidatų Vytau
tas Kasniūnas pasiekė 
gražaus pripažinimo ir 
įvertinimo amerikiečių 
organizacijos. Gi lietu
viai mielam Vytautui lin - 
ki ir toliau savo plunks
na, patriotine mintimi ir 
darbu skaidrinti kartais 
labai ūkanotą lietuvių kul
tūrinį gyvenimą.

Jurgis Janušaitis

Amerikos Revoliuci
jos Dukterys (The Natio
nal Society oftheDaugh- 
ters of the American Re- 
volution) kovo 18 d. She- 
raton Black Stone vieš
butyje Chicagoje iškil
mingų pietų metu pager
bė lietuvį žurnalistą ir 
visuomenininką Vytau
tą Kasniūną, apdovano- 
damos jį Amerikos Re
voliucijos Dukterų spe
cialiu medaliu.

Toks pat medalis tapa
čia proga buvo įteiktas ir 
latvių tautybės atstovei - 
solistei ir visuomeninin< 
kei Lydijai Venta Dobro
volsky.

Šiame pagerbime daly, 
vavo ir Lietuvos gen. 
konsulas dr. P. Dauž
vardis bei estų ir lat
vių visuomenės atsto
vai.

Pažymėtina, kad šiam 
pagerbimui iš Illinois 
valstijos buvo prista
tyta įvairių tautybių 318 
kandidatų, ir iš jų tebu
vo atrinkti tik du. lietu
vis Vytautas Kasniūnas 
ir latvė Lydija Venta Do
brovolsky. Kandidatai tu
rėjo atitikti tam tikras 
kvalifikacijas: turi būti 
atvykę iš kitų kraštų, tu
rėti Amerikos pilietybę 
nemažiau kaip penki me
tai, būti pavyzdingi pilie
čiai ir plačiai besireiš- 
kią vienoje ar keliose vi
suomeninio gyvenimo, 
meno, mokslo ar kito
se srityse savųjų tautie
čių ir amerikiečių tar
pe.

Vytautas Kasniūnas 
yra mūsų žurnalistas, 
puikiai valdąs žodį ir min
tį, nuolatos parašąs ir da
bartinėje mūsų spaudoje 
įdomių straipsnių įvai
riomis kultūrinio gyve
nimo temomis. Jis yra 
reiškęsis Margučio ir 
Sophia Barčus radijo va
landėlėse su gražiais pa
sakojimais apie mūsų tė
vynės grožį. Jo pasako
jimus tada su pasigerė
jimu klausėsi visi radijo 
klausytojai ir mūsų jau
nimas. Jis gražiai reiš
kiasi ir lietuvių visuome
ninėje veikloje, dalyvau
damas Korp! Neo-Lithu
ania, žurnalistų sąjun
goje, skautų ir kitose or
ganizacijose.

1955 metais jis kalbė
jo Festival ofNation, Chi
cagoje, istorijos muzie
juje 800 žmonių. Ta kal
ba sutapo ir su mūsų va
sario 16—tąja. Kalbėto
jas supažindino susirin
kusiuosius su Lietuva ir 
jos kančia bei politiniais 
išgyvenimais. Antrą kar
tą Vytautas Kasniūnas 
kalbėjo ten pat 1956 m. 
3 tūkstančiams,baigusių 
Amerikos istorijos,.kon
stitucijos ir literatūros 
mokyklą. Jis davė daug 
gražių palyginimų iš Bi

HELP WANTED MALĖ

WANTED EXPERIENCED 
MACHINE REPAIRMEN 

Steady work for qualified men. Daya 
only, 53 hrs. week.

Apply in Person
CORBAN SCRAP1NG & MACHINERY 
8905 Dickens Cleveland, Ohio

216 — 721-3737
(32-39)
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LB APYLINKIŲ 
NAUJOSIOS VALDYBOS

Kovo 19 d. įvykusiuose 
LB abiejų Clevelando 
apylinkių metiniuose su
sirinkimuose išrinktos 
šio sąstato valdybos:

I Apylinkėje: F.Eidim- 
tas, R. Grincius, J. Mi- 
konis, A. Pautienis, A. 
Razgaitis, J. Smetona ir 
J. Šarkauskienė.

II Apylinkėje: M. Ba
lys, A.L. Jonaitis, V. 
Miškinis, K. Pautienis, 
B. Pautienytė; V.L. Ra
manauskas, P.Tamulio- 
nis.

* PRANAS MAINELIS, 
ramovėnų valdybos na
rys ir daugelio kitų or
ganizacijų talkininkas, 
nakties metu laukiant au
tobuso Clevelando vaka
rinėje dalyje buvo užpul
tas plėšikų ir sunkiai su
žalotas.

* INŽ. V. KAMANTAS 
po operacijos sveiksta 
namuose.

* LB TARYBOS rinki
mams pravesti, LB Cle
velando I ir II apylin
kėms rinkimiĮ komisiją 
sudaro: pirm. Antanas
L. Jonaitis, sekr. Leo
kadija Balienė ir nariai 
— Ignas Stankevičius, 
Ramunė Širvaitytė, Juo
zas Kaklauskas.

Visais rinkimų klausi
mais ir kandidatų į Ta
rybą pristatymu, prašo
me kreiptis į rinkimų ko
misijos pirm. A.L. Jo
naitį adresu: 1223 E.175 
St., Cleveland, Ohio 
11419 Telef. 531-4608.

LB Centro Valdybos 
patvarkymu kandidatų į 
Tarybą pristatymas pra
tęstas iki balandžio

INSURED SAVINGS

tINCf l*O«
13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

HOME «nd 
REMODELING 

LOANS

JAKUBS & SON
FU NĖRA L HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 -1763 KE 1 - 7770

LIETUVIU NAMŲ CLEVELANDE 

REIKALU
Dirvoje buvo rašyta, 

kad Clevelando Lithu
anian Village, Ine. nori 
organizuoti lietuviškų na
mų statybos vajų. Šis 
Lithuanian Village Ine. 
sumanymas yra labai įdo
mus ir turėtų būti remia
mas visos Clevelando lie
tuviškos visuomenės. 
Lithuanian Village Ine. 
yra stiprus ekonominis 

mėn. 7 d. imtinai (paš
to anspaudas).

* PRANEŠAME lietu
vių visuomenei, kad pa
kvietimus į Šv. Jurgio 
Parapijos naudai rengia
mą koncertą-balių, ku
ris įvyks š.m. balandžio 
mėn. 22 d., jau galima 
užsisakyti stalai po 10 
žmonių bei pavieniems 
pas Pr. Stempužį, telef. 
486-6055, pas kitus Pa
rapijos K-to narius bei 
Vysk. M. Valančiaus Li
tuanistinės Mokyklos Tė
vų komitetą.

P ar. komitetas

METROPOLITAN OPERA 
atidaro pavasario festivalį 
Clevelande savo iškilia ope
rų programa ir pasaulinio 
masto solistais.

Kovo mėn. 27 d. prasidė
jo bilietų pardavimas 25000 
operos muzikos mėgėjams, 
kurie balandžio 24-29 d. lai
kotarpyje užpildys Public 
Auditorium erdvę.

Bilietai gaunami: 299
Euclid Avė., Broadview 
Savings & Loan Co.

Opera atvyksta net su 38 
geležinkelio vagonais, už
pildytais scenos reikmeni
mis, ne tik 350 artistų, ba
leto ir orkestro sąstatu, bet 
ir su pasaulinio masto ope
rų žvaigždėmis, kaip Rena
ta Tebaldi, Franco Corelli, 
Leontyne Price ir kt. Mums 
malonu, kad tų žvaigždžių 
tarpe yra ir Lilija šukytė.

Operos sezonas Clevelan
de bus uždaromas Verdi 
opera ”Otello”, kur Gabrie- 
la Turci pasirodys Desde- 
monos vaidmeny. 

vienetas ir turi apčiuo
piamą' kapitalą, kuris jau 
įrodo, kad ta organizaci
ja moka tvarkyti pinigi
nius reikalus. Tačiau lie
tuvių namų statyba yra 
per didelis darbas ir per 
didelė atsakomybė vie
nai organizacijai. Cle
velande yra ir kitų eko
nomiškai besitvarkančių 
organizacijų, turinčių ne
kilnojamą turtą, būtent 
Vilties Draugija ir Čiur
lionio Ansamblis. Vi
siems suprantama, kad 
jų dabartinės vietovės 
praranda ekonominę ver
tę ir tuo mažina jų pa
grindinį kapitalą. Atro
do, kad šios trys organi
zacijos, sudėjusios savo 
kapitalus į vieną lietu
viškų namų fondą, gau
tų didesnį lietuviškos vi
suomenės pritarimą ir 
ekonominę pagalbą.

Niekas negali užgin
čyti, kad Clevelandui 
reikia lietuviškų namų - 
lietuviško centro, kuria
me vyktų ne tik kultūri
nis, bet ir mūsų jaunimo 
sportinis bei kitoks pra
moginis gyvenimas. Mes 
gerai žinome, kad lietu
viškos kultūros tęstinu- 

• mui išlaikyti reikia pri
augančio jaunimo, kuris 
domėtųsi mūsų tauti
niais reikalais bei lietu
viškais idealais. Gi kad 
mūsų jaunimas neatitrūk
tų nuo vyresnės kartos ir

HELP WANTED MALĖ

THE
CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

Cleveland, Ohio 
341-1700 

A Subsidiary of 
PNEUMO-DYNAMICS 

Corp.
MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL
BORING
M1LLS

TURRET
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DR1LLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.

Liudas Sagys, kurio naują tautinių šokių programą matysime ba
landžio 1 d., Vys. Valančiaus mokyklos pavasario baliuje.

galėtų palaikyti glau
desnį ryšį tarpusavyje, 
tam reikia turėti vieta, 
kurioje jie galėtų su
sirinkti, linksmintis bei 
sportuoti. Pats jaunimas 
tokių sąlygų sukurti ne
gali, todėl čia ir turėtų 
prisidėti finansiniai pa
jėgesnė lietuviška vi
suomenė.

Pradžioje toks cent
ras galėtų talpinti skai
tyklą, spaustuvę ir spor
to bei pasilinksminimo 
sales, gi prie gerų norų 
ateityje iš jo galėtų iš
sivystyti didelis ne tik 
kultūrinis, bet ir ekono
minis centras, kuris be 
salių, sporto aikštės, 
baseino galėtų turėti ir 
prekybines įmones bei 
taupymo ir paskolos ka
są.

D. Degesys

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

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

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

HELP 1VANTED MALĖ

WAREHOUSEMEN
Immediate full-time openings avail- 
able for men who:

1— Are willing to work nights
(9:30 p.m. to 6 a.m.)

2— Have had 3 years’ work ex- 
perience

3— Are H.S. Grads or eąuivalent 
preferred

Excellent working conditions and 
liberal employee benefits.
Apply in person (9 a.m. to 4 p.m., 
Mvnday thru Friday)

TO 
PERSONNEL DEPARTMENT

ROYAL DAIRY PRODUCTS,Inc.
631 Division St. Elizabeth,N.J.

(36-38)

INDIANA OPPORTUNITY!
O. J. SHOEMAKER CO., INC.

SOUTH BEND. INDIANA

CHIEF ENGINEER 
(MECHANICAL)

Exper. in design of coninierciąl heat- 
ing- and air conditioning .systems, 
build, develop and direct engineering 
dept.

Generous salary commensurate with 
individual qualifications:—

SEND RESUMES TO:

O. J. SHOEMAKER CO., INC.
BOX 418

SOUTH BEND, INDIANA
(32-38)

HELP VVANTED FEMALE
PUBLIC HEALTH NURSE Immedi- 

ate opening for staff nurse in a 
small espanding public health 
agencv in a scenic area near a 
cultural-educational center. Mušt 
meet minimum public health nurs
ing certification requirements. Sa
lary commensurate with education 
<ind experience. Applv Public 
Health Nursing Office, Monroe 
Counly Courthouse, Sparta. Wisc.

(30-36)

PETROIT

DETROITO LIETUVIŲ 
FONDO UGDYTOJAI IRi 

BIČIULIAI
Kad neįkyrėtume vis 

tiem patiem aukotojam 
(rinkdami L. F. aukas), ku
rie jau yra LF paaukoję, 
Detroito LF Komitetas nu
tarė paskelbti pavardes vi
sų LF narių įmokėjusių ne
mažiau 100 dolerių.

Antanas ir kun. (broliai) 
Bronius Dagiliai paaukojo 
2000 dol.

Aukojo po 1000 dol.: J. 
Andriulis su žmona, M. 
šnapštys, A. L. Inž.-Arch. 
S-ga, Ona ir Juozas Brie
džiai, Napol. ir dr. Martyna 
Miškiniai, dr. P. šepetys, 
Stasė ir Vac. Urbonai.

500 dol.: dr. Leonas ir 
Marija Bajorūnai (pridėjo 
400 dol.).

325 dol.: a. a. M. Ručins
kienės atmint. įnašas.

250 dol.: JAV Liet. B-nės 
Detroito apylinkė.

225 dol.: St. Butkaus 
vardo šaulių kuoua.

215 dol.: a.a. Prano Mi
siūno atmin. įnašas.

204 dol.: a. a. M. Rimuly- 
tės-Augaitienės ir K. Au- 
gaičio atmint. įnašas.

Po 200 dol.: J. Butkus 
(pažadėjo papildyti iki 1000 
dol.), S. Dryža, L. Fr. Bi
čiulių C. V., Liet. Veteranų 
S-ga Ramovė — Detroito 
sk., inž. Jurgis Mikaila, J. 
Mitkus ir žmona; B. Sta- 
niškis ir žmona, Jonas še
petys, dr. P. žemaitis ir 
žmona.

Po 150 dol.: Gen. Zenono 
Gerulaičio atmin. įnašas 
(pridėjo 50 dol.).

120 dol.: a. a. V. Viskan
tos atmint. įnašas.

Po 100 dol.: Amer. Liet. 
Balso radijo kl. Detroite, 
Ateitininkų sendraugių s-ga 
A. Banėnas, S. Bartkus, S. 
Barvydas, M. Baukys ir 
žmona, V. Bauža ir žmona, 
Fel. Blauzdys, dr. V. Bub- 
lys, L. Bulgaris, P. Bulota, 
P. Cečkus ir žmona, gen. J. 
Černius ir žmona, K. čiuže- 
lis, P. Dalinis, K. Daugvy- 
das if žmona, Detroito 
Skaučių "Gabijos” tuntas, 
E. Gerulaitienė, A. Grinius 
ir žmona, P. Griškelis, L. 
Grunavas, E. Jankus, dr.
S. Juzėnas, K. B. K. S. d-jos 
Detr. sk., Jer. Karalius, P. 
Kausteklis, Kęst. Kodatis ir 
žmona, A. Kripkauskas ir 
žmona, J. Kučinskas ir žmo
na, Č. Kupetis, inž. Vyt. 
Kutkus ir žmona, L. K. K. 
S. s-gos Detr. sk., J. Leš
činskas ir žmona, Liet. gyd. 
s-gos Detroito sk., Lietuvių 
žurn. s-gos Detr. sk., J. Ma- 
čiulaitis, J. Marcunas, A. 
Mikalkėnas, J. Mikulionis, 
E. O. Milkauskas, K. S. Mil- 
takis, J. Mockaitis, a. a. M. 
Mozūras, J. Murinas, K. 
Mykolaitis ir žmona, Alf. 
Nakas ir žmona, J. Paskųs,
VI. Pauža, Liong. Pečiūra ir 
žmona, A. Petrauskas, a. a.
K. Plechavičienės atmint, 
įnašas, J. Racevičius ir žmo
na, K. Ražauskas ir žmona, 
Jurg. Rekašius ir žmona, 
V. Ruseckas ir žmona, VI. 
Selenis ir žmona, K. Sra-

gauskas, inž. č. Staniulis ir 
žmona, J. Staugus, ė.- Ša-_ 
deika ir žmona, Juozas Te- 
levičius ir žmona, M. Tylas 
ir žmona, Br. Valiukėnas, 
V. Valys ir žmona, P. Ve- 
deika, dr. P. Vilinskas, M. 
Vitkus ir žmona, F. žukai- 
tis, Placidas ir Vanda Baly- 
nai, Simon Blaskevičius, 
kun. Kaz. Simaitis, Vladas 
Staškus, kun. VI. Stanevi
čius, Marius Sayus-Sajaus- 
kas.

Viso surinkta LF Detroi
te ir jo apylinkėse virš 20,- 
000 dol. Aukojo daugiau 
100 lietuvių. Yra mažiausia 
2000 lietuvių, kurie ilgai
niui numato irgi įnešti sa
vo įnašą Lietuvių Fondui. 
Lietuvių Fondo C. V. pa
skyrė Detroitui ir jo apylin
kėm surinkti 100,000 dol. 
kvotą. Tai jau labai daug! 
Bet detroitiečiai apie tiek 
galėtų surinkti, jeigu visi 
bent po kelis dolerius au
kotų. Juk Detroite ir jo 
apylinkėse gyvena apie 20,- 
000 lietuvių. Pastebėję šia
me aukų sąraše kokią klai
dą, malonėkite paskambinti 
L. F. K-to vykd. vicepirm. 
inž. Vyt. Kutkui tel. TA 
6-6332, jo adresas: 1636 
Scotten Avė., Detroit, Mich. 
48209. Mielai aplankysiu 
kiekvieną apsispr e n d u s į 
tapti LF nariu lietuvį. Ma
no tel. TO 7-0153.

V. Mingėla 
(Sk.)

PAKEIČIAMAS LAIKAS
Amerikos Lietuvių Balso 

radijo programa balandžio 
mėn. 2 d. pradedama 8:30 
vai. ir sutrumpinama iš va
landos į pusvalandį. Kovo 
mėn. 26 d. programos pra
džia 8 vai. ir tęsis ištisą va
landą paskutinį kartą. Gai
la.

ATSTOVAI Į PABALT. 
KOMITETĄ

ALB Detroito apylinkės 
valdyba į Pabaltiečių Komi
tetą atstovais pakvietė A. 
Astašaitį, D. Majauskaitę, 
R. Sukauską ir A. Tamulio- 
nytę.

BALFO KONCERTO 
BELAUKIANT

Balfo 76 sk. vakaras-kon
certas įvyksta šių metų ba
landžio mėn. 1 d., šeštadie
nį, prieš Atvelykį. Progra
mą atliks Brolių Dautartų 
Kvartetas iš Clevelando, 
Liet, tautinių šokių grupė 
"Šilainė” ir "Atžalyno” or
kestras.

Koncerto pradžia 7:30.

MASKVOS AKIS VISKĄ 
PRIŽIŪRI...

Kovo 13 d. Vilniun atvy
ko Lenkijos prekybos dele
gacija. Pranešimuose apie 
tai bandomas sudaryti įspū
dis, lyg čia vyktų preky
bos derybos tarp Lietuvos 
ir Lenkijos, be tarpininkų. 
TIESA (kovo 15) net į ant
raštę iškėlė lenkų delegaci
jos pareiškimą "Mes pasi
ryžę stiprinti prekybinius 
ryšius su Lietuva". Bet iš 
pranešimo pagaliau aiškėja, 
kad Vilniuje vyksta ne de
rybos, o tik rodoma dele
gatams, kas iš Lietuvos te
ritorijoj gaminamų prekių 
siūloma užsieniams. Vadi
namasis respublikinis pre
kybos ministras (A. Miku
tis) svečius vaišino ir rodė 
turimas prekes. Bet jo mi
nisterija yra tik sąjunginės 
(Maskvos) ministerijos pa
dalinys, ir tik jo viršinin
kai Maskvoj gali sudarinėti 
su Lenkija prekybos sutar
tis. Net ir prekių pavyz
džius rodant, buvo atvykęs 
viršininkų atstovas, mask- 
vinės prekybos ministerijos 
pramoninių prekių importo 
kontoros valdytojas L. ša- 
povalovas. Jo akivaizdoj 
Mikučiui atiteko garbė pa
sirašyti Maskvoj jau sura
šytą sutartį. (E>



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

JAV LIETUVIŲ BEND
RUOMENES TARYBOS 

RINKIMAI
JAV Lietuvių Bendruo

menės Tarybos rinkimai 
įvyks 1967 m. gegužės mėn. 
6-7 dienomis. Jiems pra
vesti vyriausia rinkimų ko
misija sudaryta Bostone. 
Ją sudaro: Antanas šku- 
dzinskas — pirm., Kazys 
Šimėnas — sekretorius ir 
nariai — Vytautas Izbickas, 
Jackus Sonda, Jonas Valiu- 
konis. Vyr. komisijos adre
sas: Kazys Šimėnas, 45 Al- 
ban St., Dorchester, Mass. 
02124. Tel. 825-3352.

I- sios rinkiminės apygar
dos rinkimų komisiją suda
ro: Algis P. Raulinaitis 
(pirm.), Adelė Balsienė, 
Balys Graužinis, Feliksas 
Kudirka ir Kazys Prišman- 
tas. Komisijos adresas: Al
gis P. Raulinaitis, 1501 Ri- 
verside Drive, Burbank, Ca- 
lifornia.

II- sios rinkiminės apy
gardos rinkimų komisiją 
sudaro: Birutė Vindašienė 
(pirm.), Ignas Kazlauskas, 
Gvidas Valentinas, Vikto
ras Motušis ir Vacys Kup
rys. Komisijos adresas: Bi
rutė Vindašienė, 6443 So. 
Washtenaw Avė., Chicago, 
Illinois, 60629.

III- sios rinkiminės apy
gardos rinkimų komisiją 
sudaro: Vladas Braziulis 
(pirm.), Regina Nasvytie- 
nė, Ona Žilinskienė, Vladas 
Blinstrubas ir Antanas 
Garka. Komisijos adresas: 
Vladas Braziulis, 17421 
Schenely Avė., Cleveland, 
Ohio 44119.

IV^ios rinkiminės apy
gardos rinkimų komisiją 
sudaro: Valerijonas Balčiū
nas, Zigmas Strazdas, Al
gimantas Dragūnevičius ir 
ponia Dapkus. Komisijos 
adresas: Valerijonas Bal
čiūnas, 87 Englewood St., 
West Hartford, Conn.

V-sios rinkiminės apy
gardos rinkimų komisiją 
sudaro: Juozas Maurukas 
(pirm.), dr. E. Radzivanie- 
nė ir Vaclovas Alksninis. 
Komisijos adresas; Juozas 
Maurukas, 84-23 116 St., 
Richmond Hill 18, N. Y.

Apylinkėse rinkimų ko
misijas sudaro apylinkių 
valdybos. Vietovėse, kurio
se neveikia organizuotos 
Lietuvių Bendr u o m e n ė s 
apylinkės, Tarybos rinki
mams pravesti komisiją 
gali sudaryti atskiri asme
nys, arba bet kuri vietoje 
veikianti lietuvių organiza
cija susitarusi su JAV LB 
Centro valdyba.

Būti renkamu į LB Tary
bą turi teisę kiekvienas lie
tuvis, įtrauktas į apylinkės 
rinkikų sąrašą.

Kandidatų sąrašą rinki
minės apygardos rinkimų 
komisijai gali siūlyti ne 
mažiau kaip 10 rinkikų gru
pė. Atskiru sąrašu gali bū
ti pasiūlyta ne daugiau kaip 
7 kandidatai.

Kandidatų sąrašai rinki
minių apygardų rinkimi
nėms komisijoms įteikiami 

New Yorko vyrų oktetas atvyksta į Chicagą- koncertui.

f-
\

■

i F'S
k!imi

ne vėliau kaip iki 1967 m. 
balandžio mėn. 7 d. (pašto 
antspauda). Pastaba: kan
didatų siūlymo laikas pra
tęstas iki balandžio 7 d.

Prašome laiku sudaryti 
rinkimų komisijas, laiku 
pasiūlyti kandidatus ir 
ruoštis sėkmingam rinkimų 
pravedimui.

JAV Lietuvių 
Bendruomenės 

Centro Valdyba

• BALFo vicepirmininkė 
dr. Armanienė tarnybos rei
kalais lankėsi Vokietijoje. 
Š. m. kovo 6 d. krašto val
dybos pirmininkas J. K. Va
liūnas, iždininkas Fr. Skė
rys, sekretorius J. Barasas 
ir gimnazijos direktorius 
dr. P. Bačinskas susitiko su 
dr. Armaniene Frankfurte. 
Plačiai aptarta Vokietijos 
lietuvių bendruomenės rei
kalai bei gimnazijos padė
tis. Direktorius ir Krašto 
Valdyba padėkojo BALFui 
už ligšiolinę paramą ir pra
šė ją padidinti, nes tik ga
lint pasiūlyti pilnaverčius 
atlyginimus, būtų vilčių su
rasti bent pagrindiniams 
dalykams tinkamai kvalifi
kuotus mokytojus, šia pro
ga buvo iškelta mintis, kad 
ir kitų kraštų, ypač Ame
rikos lietuviai galėtų siųsti 
savo vaikus į Vasario 16 
Gimnaziją.

• Vokiečiu paminklų ap
saugos komisija buvo atvy
kusi Vasario 16 gimnazijon 
ir apžiūrėjo pilį, kurioje 
yra bendrabutis. Pilis yra 
pripažinta kultūros pamink
lu, kuriam iš lauko atre
montuoti komisija pažadė
jo lėšų.

• Vasario 16 gimnazijos 
4 abiturientai balandžio 10 
pradės laikyti abitūros eg
zaminus.

CHICAGO

MES ŽENGIAM SU DAINA
New Yorko vyrų oktetas, 

Įsikūręs 1953 m. Romo Ke- 
zio iniciatyva, pasivadino 
New Yorko Skautų Vyčių 
oktetu. Jam pradžioje vado
vavo muz. Mykolas Liubers- 
kis. 1960 m. oktetas pasiva
dino New Yorko Vyrų ok
tetu, vadovu pakvietus 
energingą pianistą ir buv. 
Kauno Valstybinio Radijo- 
fono koncertmeisterį muz. 
A. Mrozinską.

Putnumo Seselių Rėmėjai 
ėmėsi iniciatyvos pakviesti 
oktetą Į Chicagą. Pelnas ski 
riamas lietuvaičių vienuolių 
gausiems darbams paremti. 
Oktetas yra daug prisidė
jęs prie lietuviškos veiklos, 
kone ertuodamas nemoka
mai įvairiom religinėm ir 
t a u tinėm organizacijoms. 
Net ir okteto sutartis, ku
rią kiekvienas jo narys yra 
pasirašęs, sako: ”PŪOŠE- 
LėTI LIETUVIŠKĄ DAI
NĄ, SKLEISTI JA VISUO
MENĖS TARPE IR GAR
SINTI LIETUVOS VAR
DĄ”, tai okteto pagrindinis 
tikslas. Okteto dvasią iš
kalbiai nusako jų pirmosios

Kovo 12 d. Adeline Kutchins namuose Palos Parko apylinkėje įvyko būsimo šių metų Chicagos Lie
tuvių Moterų Klubo "Gintaro" baliaus debiutančių ir jų mamyčių susipažinimo arbatėlė. Susitikimo šei
mininkėmis buvo Helen Allen, Adeline Kutchins ir Sophie Vizgard. Šiais metais "Gintaro" baliuje de
biutuos dešimt jaunų lietuvaičių. Balius įvyks birželio 19 d. South Shore Country klubo patalpose. Ba
liaus rengimo komiteto pirmininkė yra Sylvia Petroshus, jos pavaduotoja yra Adeline Kutchins.

"Gintaro" baliaus pelnas skiriamas suteikti stipendiją gerai besimokančiai lietuvių kilmės mergai
tei. Praėjusiais metais 500 dolerių stipendija buvo pakartotinai suteikta panelei Lucijai Satkoff-Sat- 
kauskaitei. Nuotraukoje debiutantės susipažinimo arbatėlėj. Sėdi iš kairės: M. Prunskytė, J. Šulmist- 
raitė, E. Sobutaitė, P. Petrošiūtė, B. Šarkaitė, L. Kučinskaitė, V. Kašubaitė, E. Razminaitė, E. Gri- 
bauskaitė, Nuotraukoje trūksta debiutantės V. Hoferytės.

ilgo grojimo plokštelės pa
vadinimas — ”Mes žengiam 
su Daina”.

Jų pirmasis koncertas 
Chicagoje įvyks balandžio 
8 d. Jaunimo Centre, (mr)

• MEČYS ŠIMKUS, teisi
ninkas, kviečia visus Dirvos 
skaitytojus, gyvena n č i u s 
Chicagoj ar apylinkėse tuoj, 
pat atvykti jo kordoron su
tvarkyti savo 1966 metų 
pajamų mokesčius. Jis tai 
atliks Jums tikrai tvarkin
gai, tiksliai ir greitai, nes. 
toje srityje turi ilgą ir di
delį patyrimą. Jei nesi dar 
jo klijentas^būk — būsi pa
tenkintas.

4259 So. Maplewood Avė. 
Chicago, Illinois.
Telef. CL 4-7450. 
Vai. 9-3 ir 5-8-

BRAIŽYTOJŲ KURSAI
Susidarius pakankamam 

skaičiui asmenų, Amerikos 
lietuvių inžinierių ir archi
tektų sąjungos Chicagos 
skyrius yra numatęs pra
vesti elektros, mechanikų, 
statybos braižytojų paren
gimo kursus. Asmenys su
interesuoti minėtais kur
sais, dėl informacijų prašo
mi skambinti telef. LU 
2-5939 arba telef. 325-1691.

ROCHESTER

• Pulk. R. Liormanas ir 
žmona, 7 savaites atostoga
vę Miami, Floridoje, gerai 
pailsėję grįžo Į Rochesterį.

BOSTON
PADĖKA

Bostono skautai dėkoja 
visiems skautų tėveliams ir 
rėmėjams už pagalbą su
rengti šaunią Kaziuko mu
gę. Be visų nuoširdaus.ben
dradarbiavimo būtų neįma
noma tokio mąsto parengi
mo suruošti. Ypatinga pa
dėka tenka dabartiniam tė
vų komitetui: Bacevičienei, 
Žiaųgrienei, Gineičiui, Venc 
kui ir Kuncaičiui. kurie 
daug triūso pridėjo organi
zuojant maistą.

Visoms ir visiems bet kuo 
p r i s idėjusiems, nuoširdus 
skautiškas ačiū. Didis dė
kui aukojusiems pinigais: 
A. škudzinskui, A. Valiui,
T. Bogušai, E. Juciutei, I. 
Sirutavičiams. T. Vilkui, O. 
Gegužienei. O. Andrulienei.

Baltijos ir Žalgirio tuntų 
skautai ir vadovai

NEW YORK

• Mažosios Lietuvos Bi
čiulių Draugijos Ne\v Yor
ke sausio 15 d. išrinktoji 
nauja valdyba pasiskirstė 

pareigomis: pirmininkas — 
kun. Petras Dagys, 84-03 
89 Street, Woodhaven, N. 
Y. 11421, vicepirm. — V. 
Leskaitienė, Martynas Gel- 
žinis, iždininkas — dr. Ma
rija Kregždienė, iždo glo
bėjai — Albertas Kynastas 
ir inž. Aleksandras Šilga- 
lys, sekretorius — Alfonsas 
Koncė.

Valdyba aptarė veiklos 
planą. Nusistatyta Mažąja 
Lietuva vadinti., ne tik Klai
pėdos kraštą, bet visą bu
vusį Prūsų (vok. Rytprū
sių) kraštą, šiam kraštui 
skirtą laikraštį ”Lietuvos 
Pajūris”, leidžiama Kana
doje, paremti, paskirta 20 
dolerių. (A. Kc.)

• Rasa Miklienė, iš Great 
Neck, N. Y. susilaužė koją. 
Šiomis dienomis grįžo iš li
goninės ir dar daug savai
čių turės gulėti namie.

Henrikas ir Rasa Miklai 
yra aktyvūs New Yorko 
LB, skautų ir lituanistinės 
mokyklos tėvų komitetų 
darbuotojai.

TORONTO

METINIS
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Namų nariai 
buvo susirinkę kovo 19 
d. savose patalpose ap
tarti su jų veikla susi
jusius įvairius reikalus. 
Pirmininkas dr. J. Kaš- 
kelis trumpu įžangos 
žodžiu pradėjęs susi
rinkimą pakvietė į pre
zidiumą pirmininku P. 
Kvedarą ir sekretorium 
V. Petraitį. Perskaičius 
praėjusio metinio narių 
susirinkimo protokolą 
ėjo valdybos ir revizi
jos komisijos praneši
mai. Bendrą Lietuvių 
Namų veiklą savo prane 
Šime nušvietė pirm. dr. 
J. Kaškelis. Ižd. A. Sta- 
tulevičius patiekdamas 
balanso aktyvus, pasy
vus ir 1966 pelno-nuos- 
tolio sąskaitą, smulkiau 
jų įrašus detalizuoda
mas davė platesnių pa
aiškinimų. Revizijos ko
misijos vardu praneši
mą padarė dr. M. Any- 
sas pažymėdamas, kad 
kasos, knygos vedamos 
tvarkingai ir visi įra
šai turi pateisinamus 
dokumentus. Tačiau jo 
kai kurios sugestijos 
sukėlė gana gyvas dis
kusijas. Po diskusijų 
praėjusiųjų metų apy
skaitos patvirtintos ir 
tuo pačiu buvo priimta 
1967 m. pajamų ir iš
laidų sąmata.

į. valdybą, kurios sąs
tate yra 7 asmenys šiais 
metais buvo renkami 3, 
Slaptu balsavimu išrink
ta: A. Statulevičius, P. 
Bastys ir J. Novogroc- 
kis. Revizijos komisija 
paliko ta pati: dr. M. 
Anysas, M. Abromaitis 
ir V. Bačėnas. Einamuo
siuose reikaluose buvo 
iškelta visa eilė ūkiškų 
lietuvių namus liečian
čių klausimų, kuriems 
galutinis sprendimas 
padaryti pavesta valdy
bai.

J LIETUVĄ JAU 
SUGRĮŽO PEMPĖS...
Nors žiema Lietuvoj ir 

šiemet šalta, Žuvinto rezer
vato direktorius kovo 12 d. 
(TIESOJ) rašė, kad. varnė
nai (špokai) Žuvinte jau 
pasirodė vasario vidury, 
pasirodę jau ir vieversių, o 
kovo pradžioj pradėję grįž
ti ir pempės. Trumpiausiai 
iš Žuvinto buvo pasitrau-

L. ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joseph F. Gribauskat 
Executive Secretary
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Mailed Ouarterly

Court
CORO/IUIMOIS ♦ 

Phone (Area Code 312) 656-6330
Men. M; Tw«.( Ttoh., FA 9-5; Sat. Klf Wed. Goaed

S«via$» la ly TOM Qf T*e MooM Wltt £«rn frotn

60650

AUKOS DIRVAI
V. Mazoliauskas,

Oleveland ............... $2.00
V. Tauras, Chicago .... 5.00 
A. Stapulionis,

Dorchester ............. 1.00
A. Barčas, Bellvvood .... 4.00
J. švarplaitis,

Wingdale ............... 2.00
A. Ramanauskas,

New Haven ........... 3.00
J. žmuidzinas,

Los Angeles ........... 5.00
J. Vilutis, Chicago .... 4.00
P. Matiukas, Rochester 5.00
F. Gaudušas, Chicago 3.00
V. Venckus, Venezuela 9.00
J. Kalnietis,

Baltimore ............... 4.00
J. Petkūnas, Chicago 4.00 
J. Rinkus, Cleveland .. 4.00 
J. česekas, Toronto .... 2.00 
V. Matulevičius,

Weston, Canada .... 9.00 
J. Ramunis, Victoria 4.00
B. Makaitis, Norvvood 9.00
G. A. Mironas, Delran 4.00 
E. Jablonskis, Cleve. 4.00 
Br. Utenis, Dorchester 4.00 
V. Dedulionis, Cleve. 1.00

ATITAISYMAS
Dirvos 19 nr. paskelbta

me aukotojų sąraše D. Pe- 
nikas teisingai pastebėjo 
korektūros klaidą: jo paau
kota ne 1, o 4 dol. ir jo. 
gyvenamoji vieta yra ne iš 
viršutinės eilutės per klaidą 
pakartota vietovė, o New 
Yorkas. „

Šiuo skaitome įsibrovusią 
klaidą atitaisę.

Dirvos Administracija

Geriausiai RAŠYSI visa
da turime ir liet, raidynu ir 
SKAIČIUOSI mašinėle. Ge
riausia muzika yra STE
REO — ir mažais tranzist. 
pagausite visą pasauli. Ge
riausia TV yra SPALVO
TA. Burroughs, Grundig, 
Olympia, Roval, Telefun- 
ken, Zenith ir kt. firmos. 
NEPERMOKĖKITE kitur 
pirma nepalyginę m/kainas. 
Pranešę kuo domitės dykai 
gausite spalvotus katalo- 
gėlius. Rašykite: J. L. Gied
raitis, 10 BARRY Drive, E. 
Northport, N. Y., 11731.

kusios gulbės. Paskutinės 
išskrido gruodžio 13, o pir
mosios grįžo jau vasario
7. (E)

ON BONUS SAVINGS 
Unitą of $1,000.00 

For 3 Years 
Dividendt Pald 

Ouarterly 
or Compounded
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