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ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PIETŲ AMERIKOS GEROVE 

SVARBI WASHINGTONUI

ALT S-gos SEIMO RENGIMO KOMITETAS

LOTYNŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ PREZIDEN
TŲ SUSITIKIMAS PUNTA DĖL ESTE KUROR
TE URUGVAJUJE NEŽADA JOKIŲ YPATIN
GŲ STAIGMENŲ — NORS JOS SVARBIAU
SIAS TIKSLAS SUKURTI KĄ NORS PANA
ŠAUS Į VAKARŲ EUROPOS BENDRĄJĄ RIN
KĄ VISUS DALYVIUS LABAI VILIOJA, TA
ČIAU KARTU JI SUSITINKA SU SUNKIAI NU

GALIMOMIS KLIŪTIMIS.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Prezidentas Johnso- 

nas praeitą pirmadienį 
iškilmingai sutiko savo 
viceprezidentą H. H. 
Humphrey grįžusį iš Eu
ropos ir tą pačią dieną 
pats išskrido į Urugva
juje prasidėjusią Ame
rikos žemyno prezidentų 
konferenciją. Tarp abie
jų kelionių yra daug pa
našumo. Ir prezidentas, 
ir viceprezidentas turė
jo daugiau klausytis negu 
duoti nurodymų, daugiau 
teisintis, negu įsakyti. 
Vakarų Europa, su ame
rikiečių pagalba tvirtai 
atsistojusi ant kojų, da
rosi gana sunkiai sukal-

IŠ VISO PASAULIO

* NATO VYR. ŠTABO virš, 
gen. Lemnitzeriui Paryžiuje at
sisveikinant su prancūzų štabo 
karininkais, Prancūzijos gen. 
Štabo viršininkas gen. Charles 
Ailleret, paaiškindamas, kodėl 
prancūzų kariuomenė išeinanti 
iš NATO (o NATO iš Prancūzi
jos), mandagiai, Prancūzijos 
vardu, palinkėjo "geriausios 
sėkmės taikos išlaikymo dar
be".

Jei taika nebūtų išlaikyta, 
Prancūzija viena iš pirmųjų tai 
pajustų...

* ŽINOMA AMERIKOS LEI
DYKLA išleido Mao Tse-tungo 
kalbų citatų angliškąją laidą. 
Knyga turi gerą pasisekimą stu
dentų bendrabučiuose. Savo ang- 
liškajai laidai papildyti, R. Ki
nijos vyriausybė yra užsisakiu
si šimtais egz. amerikoniško
sios laidos, kuri, pagal R. Ki
nijos žinių agentūrą "šviečia 
kaip žiburys tamsiausiuose pa
saulio kampuose". Sovietų hu
moro laikraštis Krokodilas vie 
noje iš paskutiniųjų savo laidų ir 
klausia, ar tųraštųamerikoniš- 
kąja laida nesiekiama Mao pa
daryti "doleriniu milijonie
rium".

* VALSTYBES DEPARTA
MENTAS turi naują galvosūkį: 
Sov. S-ga pasisiūlė statyti di
džiulę turbiną Amerikoje Grand 
Coule užtvankoje. Paprastai to
kie darbai atiduodami varžyti
nėms, bet gi visiems aišku, 
kad Sov. S-gai kainos tokiu at
veju nedaug ką reiškia. Be to, 
atrodo, kad Valst. Departa
mentas -- tiltų statyme ne ka
žin ką laimėjęs -- siekia nors 
sovietiškos turbinos...

* RESPUBLIKONŲ SENATO
RIUS Th. Morton, prisidėjęs 
prie konsuląrinės sutarties su 
Sov. S-ga pravedimo Senate, 
dabar aktyviai reiškiasi rem
damas prez. Johnsono siekius 
Rytų - Vakarų prekybos santy
kiams išplėsti ir pagyvinti.

* 1.155 RYTŲ VOKIETIJOS 
pabėgėliams pavyko nugalėti mū
ro sieną ir minų laukus 1966 
metais. Toji statistika nesako, 
kiek yra prie sienos ir minų 
laukuose žuvusių ar pagautų.

* PASAULINIŲ LEDO RU
TULIO pirmenybių metu Vie
noje 67 žmonės iš Rytų Euro
pos valstybių paprašė Austri
jos vyriausybės pabėgėlių tei
sių.

bama ūkiškoje srityje, o 
Lotynų Amerika nori di
desnės Šiaurės Ameri
kos pagalbos tam, kad pa* 
sektų Europos pavyz
džiu. Čia pat reikia pa
stebėti, kad Lotynų Ame
rika kultūriškai turi žy
miai daugiau bendro su 
Europa negu su JAV.

Nepaisant to, Washing- 
tonas ilgesnį laiką žiū
rėjo į Lotynų Ameriką, 
kaip savo išimtinos įta
kos teritoriją. Preziden
tas James Monroe, po to 
kai Lotynų Amerikos 
valstybės atsikratė Ispa
nijos viešpatavimo ir vėl 
buvo pavojus, kad jos pa
teks kai kurių Europos 
valstybių įtakon, 1823me
tais pareiškė:

"Mes turime laikyti 
kiekvieną jų (Europos 
valstybių) bandymą iš
plėsti savo sistemą įbet 
kurią šios hemisferos 
dalį pavojingu mūsų tai
kai ir saugumui”.

Tai taip vadinamos 
Monroe doktrinos esmė, 
tačiau didesnė Amerikos 
žemyno dalis yra toliau 
nuo Washingtono negu Va
karų Europa. Ir šiandien 
JAV priešo įsigalėjimas 
Vakarų Europoje sudary
tų didesnį pavojų JAV 
saugumui negu jo įsitvir
tinimas tolimoje Argen
tinoje ar Čilėje. Iš kitos 
pusės, visos Lotynų Ame
rikos valstybės, išsky
rus Braziliją, yra tos pa
čios kultūros (ispanų)pa- 
likuonės ir. iš šalies žiū
rint, sunku suprasti, ko
dėl jos neranda tarp sa
vęs bendresnės kalbos vi
sose srityse.

***
Bandymai apjungti 

Lotynų Ameriką faktinai 
prasidėjo kartu su jos iš
sivadavimu. Simonas 
Bolivaras jau 1825 mė

i

tais buvo sušaukęs tam 
reikalui vadinamą Pana
mos kongresą. Pirmoji 
interkontinentalinė kon
ferencija įvyko 1889- 
1890 metais Washingto- 
ne. Po to sekė visa eilė 
tos' rūšies konferencijų, 
tačiau rezultatai kol kas 
buvo ne kažin kokie.

Keitėsi ir Washingto- 
no pažiūros į savo pieti
nius kaimynus. Jei anks
čiau į juos buvo žiūrėta 
kaip į kolonijas, kurias 
galima ūkiniai išnaudoti, 
tai nuo paskutinės Mon- 
tevideo konferencijos 
1933 m. JAV politika ra
dikaliai pasikeitė. "Nė 
viena valstybė neturi tei
sės kištis į kitos vals
tybės vidaus ir užsienio 
reikalus" — buvo ten pa
skelbta, ir prezidentas 
Rooseveltas žadėjo lai
kytis geros ’kaimynys- 
tės politikos’. Preziden
tas Kennedy 1961 m. ta
me pačiame Punta Dėl 
Este kurorto, lįetoliMom 
tevideo, konferencijoje 
įsteigė taip vadinamą 
santarvę pažangai (Al- 
liance forProgress), ta
čiau rezultatai nebuvo 
per daug įspūdingi.

Dabartinėje konferen
cijoje buvo kalbama dau
gi au apie ūkinius, negu ki- 
tu s reikalus, nes prieš 
akis stovi Vakarų Euro
pos Bendrosios Rinkos 
pasisekimas. Tačiau są
lygos yra skirtingos, 
nors čia yra ir tokių pa
lankių aplinkybių kaip 
bendra ispanų kalba0 Eu
ropa yra kompaktiška, 
sujungta gerais susisie
kimo keliais. Tuo tarpu, 
pavyzdžiui, tokios Mek
sikos gaminiai, kad pa
siektų Argentiną, turi nu
keliauti didesnę distan
ciją negu Europos gami
niai.

Tiesa, sujungta Loty
nų Amerika sudarytų im
pozantišką 243 milijonų 
gyventojų bloką, kurių ga
mybos vidurkis vis dėlto 
siekia 75 bilijonų dolerių 
sumos. Už tat tenka su
tikti su New YorkTimes 
teigimu, kad kiekvienos 
pastangos ta kryptimi, 
nors jos ir nesusilauktų 
pasisekimo, yra vertos 

(Nukelta į 2 p si.)

Amerikos Lietuviu Tautinės Sąjungos Chicagos skyriaus nariai, Vilties Draugijos vicepirmininko 
Kazimiero Pociaus vadovaujami, sudarė ALT S-gos Seimo rengimo komitetą, kuris balandžio 4 d. buvo 
susirinkęs Br. Paplėnienės namuose pasiskirstyti pareigomis ir svarstyti banketo reikalus. Pakvietimai 
i banketą yra sukoncentruoti Bronės Paplėnienės žinioje ir gaunami paskambinus telefonu RE 7-8186. 
Nuotraukoj komiteto nariai. Sėdi iš kairės: Elena Matutienė, Bronė Paplėnienė, pirm. Kazimieras Po
cius. Stovi Petras Vėbra, Genovaitė Modestavičienė, Severiną Juškienė ir Algis Modestas.

V.A. Račkausko nuotrauka
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Balandžio 1 ir 2 d. 
Vilniaus komrežiminėj 
Tiesoj "pirmuoju smui
ku grojo" V. Vazalins- 
kas ir P, Vasinauskas, 
bolševikinio režimo 
nepriklausomos 
vos paveldėti agrono
mai. Vieno 
straipsniai buvo įdėti ve
damųjų vietose.

V. Vazalinskas 
ko kita rašė:

"Daugelis ūkių, 
tingai po pereitųjų 
kių metų, yra išsimušę 
iš dobilų — jų plotai su
mažėję, esamų žolių sąs
tatas blogas... Turime 
vos apie 200 tūkstančių 
hektarų kultūrinių ir pa
gerintų ganyklų bei pie
vų, tuo tarpu kai natūra
lių pievų ir ganyklų, duo
dančių labai mažus der
lius, plotai sudaro apie 
milijoną hektarų. Kultū
rinių ganyklų poreikis pa
gal turimą gyvulių skai
čių yra 450-500 tūkstan
čių hektarų".

Nė žodžio apie kuku
rūzus... Vazalinskas, Va 
sinauskas ir kiti jau ka
dai bandė skatinti "ža
lienų plėtimą", t.y.,kul
tūrinių pievų, ganyklų 
rengimą. Bet, esą, "rei

kalas dar tik pradėtas 
spręsti". Vazalinskui to 
ir nepaminėjus, visi at
simena, kodėl tik pradė 
tas: kai bandė pradėti 
anksčiau, tai Chruščio
vas pats asmeniškai tuos 
pradininkus (įskaitant ir 
Vazalinską su Vasinaus- 
ku) suniekino, išjuokė 
(patardamas atsiklausti 
karvių nuomonės...) ir 
liepė auginti kukurū
zus... Tik kai "pasikei
tė laikai", vėl gavo žo
dį "žalienininkai".

P. Vasinauskas giria 
savo gimtinės — Pasva-

ŽADA LEISTI ŽEMĖS ŪKIO
ENCIKLOPEDIJĄ

Partijos-valdžios lei
dykla Mintis Vilniuje 
(anksčiau buvo vadinama 
politinės ir mokslinės 
literatūros leidykla )_nu-- 
tarusi leisti Žemės Ūkio 
Enciklopediją, kuri bū
sianti 10 ar net 15 tomų 
po 400 puslapių kiekvie
nas. Pirmasis tomas pa
sirodysiąs 1969 metais, 
o paskui kasmet būsią 
leidžiama po 2 ar tris 
tomus, atseit, visas rin
kinys būtų baigtas maž
daug 1975-1978 metais.

Tokios enciklopedijos 
reikalingumas aiškina
mas tuo, kad "Ūkių vado 
vams, žemės ūkio spe
cialistams, gyvulininkys
tės darbuotojams ir net 
eiliniams žemdirbiams- 
dažnai prisireikia tai vie
nokių, tai kitokių žinių 
apie žemės ūkį, kurios 
iki šiol išmėtytos po 
įvairiausius žinynus". 
(Valst. Laikr., kovo 31)

Dėl to sumanymo iš
kyla dviguba abejonė.

Viena, — argi tikrai 
ta leidykla gali gauti lei
dimą vykdyti tokį planą? 
Prieš beveik lygiai 10 
metų ta pati leidykla už
simojo stoti į rungtynes 
su Juozu Kapočium ir pa
siskelbė išleisianti lietu-

lio apylinkių kolchozų va
dovus ir siūlo iš jų pa
simokyti, nes jie įgyven
dinę svarbų agronomijos ' 
principą — betkuriai kul
tūrai gerai paruošti že
mę ir laiku pasėti. "Nie
ko jie nedaro tik dėl pla
no, ir jei yra reikalas, 
ryžtingai daro patai
sas". Tai pagyrimas už 
šiokį tokį savarankišku
mą, ne aklą ministerijo 
se kuriamų planų ir ins
trukcijų sekimą, pasisa
kymas prieš ūkininkavi
mą iš ministerijų viršū
nių.

(Nukelta į 2 p si.)

višką enciklopediją, 10- 
ties tomų, dvigubai dides
nių už Bostone leidžia
muosius tomus. Irgi ža
dėjo leisti po 2-3 tomus 
per metus, taigi baigti 
maždaug 1961-62 me
tais. Bet paskui tą pla
ną teko perplanuoti. Iš 
planuotų 10-ties tomų be
liko trys, kurių pirma
sis pasirodė tik 1966 
metų gale, ir tai ne tiek 
enciklopedija, kiek (dau
giau kaip dviem trečda
liais) tik komunistams 
šiuo tuo nusipelniusių 
asmenų trumpų biogra
finių duomenų rinkinys.

Antra — užsimojimas 
leisti enciklopediją, kaip 
rinkinį žemės ūkio spe
cialistams bei papras
tiems žemdirbiams rei
kalingų žinių, tėra liu
dijimas, kokia milžiniš
ka instrukcijų našta yra 
užgulusi kolchozinį ūki
ninkavimą. TiX tos ins
trukcijos ne vien vienos 
kitoms "ant kulnų lipa", 
bet ir keičiasi, lygiai 
kaip nestovi vietoj nė 
žemės ūkio mokslas. 
Tad klausimas, kokia 
bus belikusi pirmojo to
kios enciklopedijos to
mo vertė, ligi pasirodys 
paskutinysis... (ELTA)
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Nuomones ir pastabos

Kas mus skiria -- amžius ar 
asmens struktūros būdai?

Bronys Raila labai 
vykusiai išdėstė ketur- 
vėjininkų maišto pasi
reiškimą Lietuvos ne
priklausomybės pra
džioj ir patiekė jo ver
tinimą. Jis sako, kad tai 
nebuvo vien vaikelių pa
sireiškimas prieš sene
lius, kaip j į aiškino maiš
tininkai ir suprato stebė. 
tojai.

Iš tikrųjų, tai buvo vi
suomeninis sąjūdis lite
ratūriniu pavidalu, kurio 
šaknys siekė gilesnį po
litinį pagrindą. Norėčiau 
savo trigrašiu prisidėti 
šiai problemai aiškinti.

Visuomenė ir valdžia 
susideda iš žmonių, ku
rie yra skirtingų dvasi
nių ir energetinių būdų, 
ir turi tam tikrus santy
kiavimo pavidalus. Pas
taruosius mėgino nusa
kyti Sokratas, Platonas,.

PIETŲ

AMERIKOS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

ir naudingos. Jos naudin
gos ir Jungtinėm Ameri
kos Valstybėm, nors tos 
dar mažiau tinka partne - 
riu į Amerikos Bendro
sios Rinkos rėmus negu į 
Vakarų Europos. Tai dėl 
to, kad Lotynų Amerika 
gamina žaliavas, kurių 
kainos pasaulinėje rinko
je yra labai žemos, o 
pirkti iš JAV jos turėtų 
pramonės gaminius, iš 
kurių uždarbis yra daug 
didesnis. Kitaip sakant, 
JAV turėtų daugiau nau
dos iš tos prekybos ne
gu Lotynų Amerika. Už 
tat Lotynų Amerikos 
valstybės pirma nori pa - 
galbos iš Amerikos savo 
gamybos priemonių pato, 
bulinimui ir pramonės 
įsteigimui. JAV tai iki 
šiol darė, nors ir nela 
bai plačiu mastu. JAV 
pagalba Lotynų Ameri
kai siekia per bilijoną 
dolerių, kas nėra labai 
daug. Juk Vietnamo ka
rui išleidžiama 24 bili
jonai dolerių į metus.

Prieš išvykdamas į 
Punta dėl Este, prezi
dentas Johnsonas norė
jo gauti Kongreso 'palai
minimą' specialios rezo- 
liucios forma. Atstovų 
Rūmai ją priėmė 2 prieš 
1 balsų santykiu. Tačiau 
prezidento Vietnamo po
litikos kritikas senato 
užsienio komisijos pir
mininkas Fulbrightas 
(dem. Ark.) tą rezoliu
ciją sulaikė savo komi
sijoje, aiškindamas, kad 
ji gali įvelti JAV į Loty
nų Amerikos reikalus, 
panašiai kaip 1964 m. va - 
dinama Tonkino įlan
kos rezoliucija davė 
prezidentui laisvas ran
kas Vietname. Ful
brightas norėjo siūlomą 
rezoliuciją paversti tik 
apytuščių žodžių rinki
niu ir prezidentas apsi
sprendė geriau važiuoti 
be jokio kongreso 'pa
laiminimo' negu visai 
skystu. Mat,nėra jokios 
abejonės, kad Lotynų 
Amerikos gerovė yra la - 
bai svarbi Washingtonui 
ir kad jis talkininkaus vi
sose pastangose jai pa
siekti.

Dr. MARTYNAS KAVOLIS

Montesąuieu, Rousseau 
ir kiti. Jie nebuvo vals
tybės valdžios vyrai. Jų 
principų negalima leng
vai perkelti kitosna gy
venamojo laikotarpio ir 
vietos sąlygosna. Yra 
lengva kritikuoti, kas da
roma, bet sunku sukurti 
kas geresnio.

Pedagogas Kazimie
ras Jokantas sakydavo, 
kad lietuvių suvažiavi
muose rusų laikais pasi
reikšdavo dviejų rūšių 
žmonės, kurių vieni va
dovavosi politine lietu
vių tautos nepriklauso
mybės idėja ir antri va
dovavosi ekonominio ger
būvio siekiu aukštesnių 
kainų už kiaules pavida
lu, paliekant valdymą val
džiai, ir rusų valdžia val
dė kurstydama vienus 
prieš kitus. Dviejų skir
tingų politinių pažiūrų 
žmonės pasireiškė Lie
tuvos nepriklausomybės 
laikais 1926 metais, kai 
dogmatikai stengėsi iš
laikyti demokratinį ide
alą kiekviena kaina, o 
praktikai griebėsi per
versmo lietuvių tautos 
nepriklausomybei nuo ru
sų agresijos gyvenamuo
ju komunistų pasaulinės 
revoliucijos metu ap
saugoti. Bet žmonės yra 
riboti savo dvasiniais ir 
energetiniais gabumais, 
kurie gali juos iškelti ar 
sunaikinti krizės metu. 
Nėra žmogaus, kuriame 
būtų darniai sujungti 
gero planuotojo ir vykdy
tojo gabumai. Generoluo
se vieni geri generalinio 
štabo strategai, kiti ge
ri fronto kovotojai, o 
treti gal neturį savo 
struktūrinio veido. Ge
ro valstybininko ir ad
ministratoriaus uždavi
nys yra parinkti geriau- 
sį asmenį susidariu
siai vietai.

Perversmo vykdytojai 
1926 m. tautai vadovauti 
krizės metu parinko An
taną Smetoną, kuris bu
vo mąstančios asmeny
bės simbolis, ir Augus
tiną Voldemarą, kuris bu
vo veikiančios asmeny
bės simbolis. Tat atitiko 
maždaug europejinei 
konstitucinei santvar
kai, kad valstybės pre
zidentas būtų valsty
bės smegenys ir minis- 
terių pirmininkas būtų 
valstybės raumenys. 
Tuo tarpu Smetona dog
matiniai mėgo graikų fi
losofus ir praktiškai ide
alizavo prezidentinę san
tvarką Amerikos Jungti
nėse Valstybėse, pagal 
kurią išrinktas prezi
dentas yra nepriklauso
mas vadovas su ministe- 
riais ir jų pirmininku 
kaip prezidento sekreto
riais.

Visuomenė ir valdžia 
pasireiškia demokrati
niais ir autoritariniais 
pagrindais, pritaikytais 
gyvenamojo laiko ir vie
tos sąlygoms. Naujai 
susikūrusi Lietuvos vals
tybė negalėjo kopijuoti 
tokią demokratinę san
tvarką, kuri veikė seno
se demokratinėse vals
tybėse; ir ji negalėjo 
įvesti politinį vienos vaP 
dančios partijos rėžimą, 

kurį matėm bolševikų ir 
fašistų santvarkose, nes 
mūsų visuomenėj tam 
trūko sąlygų ir žmonių. 
Bet visvien Lietuva turė
jo turėti savo tautos at
stovybę. Tuo tarpu Sei
mas buvo sutrukdytas 
1926 m. perversmo pasi
reiškimais. Bet Lietu
vių Tautininkų Sąjunga, 
kaipo organizuotos lietu
vių tautos dalis, stengė
si reikšti šiokį tokį tau
tos atstovybės pakaitalo 
balsą valdžiai, kol geres
nio atstovybės pasireiš
kimo neturėjome. Pagal 
prezidento Smetonos pa
geidavimą, šalia sąjun
gos centro valdybos ei
linių posėdžių savoj būs
tinėj, jos centro valdy
ba kas savaitę rinkosi 
pirmiau pas ministerių 
pirmininką ir vėliau pas 
prezidentą visuomenės 
balsui valdžiai pareikš
ti. Buvo daug kalbama, 
bet trūko akcijos. Kartą 
Prezidentas Smetona 
pareiškė, kad kariuome
nė jį pastačiusi valdžios 
priešakyje ir jis nereika
lingas sąjungos skatini
mo. Ta proga centro val
dybos vadovybė pareiš
kė, jog sąjunga dažnai 
nematanti, kad Tautos 
Vado valia siektų už jo 
asmeninio kabineto sie
nų.

Autoritarinės val
džios pasireiškimuose 
pastebėdavome netobu
lumų. Ji nepateisina
mai pasielgė su savokai- 
kuriais politiniais opo
nentais. Jų tarpe buvo 
Jonas Lapėnas ir kaiku- 
rie sukilėliai kariuome
nėj. Maištaujantiems ūki
ninkams nuraminti .teis
mo valdžia 1935 m. iškė
lė kaltinimą Lapėnui dėl 
neteisingo pasipelnymo 
Maisto bendrovės biz
niais. Jam buvo paskirta 
kardomoji priemonė iki 
teismo laikyti jį kalėji
me "kad nepasislėptų 
nuo teismo". Jis buvo iš 
ten paleistas su sugadin
ta širdies sveikata ir mi
rė 1937 m. nesulaukęs 
savo galutinio pateisini
mo teismo sprendimu. 
Vėliau jo turto vos užte
ko skoloms apmokėti. Ka
lėjimo kardomųjų prie
monių iki teismo buvo 
skirta kaikuriems "su
kilėliams" kariuomenėj, 
kuriems ji buvo nepatei
sinama dėl kaltinimo ob
jekto, jų intencijos ir 
sveikatos, bei jiems vė
liau teismo suteiktos 
bausmės ar pateisinimo. 
Kaikur mums reikėjo 
daugiau esminio teisin
gumo vietoj formalinio 
teisingumo kevalo. Kas 
galvojo apie atlyginimą 
už moralines skriaudas? 
Ar nereikėjo mums le
galaus tautos balso pasi
reiškimo šalia savo Pre
zidento gerbimo?

Lietuvių Tautininkų 
Sąjungą susidėjo iš se
nesnio ir jaunesnio am
žiaus, nors jautėm, kad 
dauguma pageidauja veik
lesnės akcijos plano su
daryme ir jo vykdyme.

Antanas Merkys buvo 
laikomas akcijos tigras, 
kol jis buvo laisvas pi
lietis, bet pasirodė avi
nėlis, kuomet buvo įkin
kytas valdžion. Jis pa

sirodė pasyvus jau Kau
no miesto burmistro pa
reigose, tuo labiau mi
nisterių pirmininko pa
reigose, pradedant 1939 
m. lapkričio mėn., kada 
silaukėm rusų įgulas 
Lietuvoj. Jis susmuko 
1940 m. birželio 15 d. ry
tą, kai susilaukėm rusų 
okupacijos ir reikėjo sku
biai veikti tose nenuma
tytose sąlygose. Jo vy
riausybė pasirodė nein
formuota apie gręsiantį 
rusų okupacijos pavojų. 
Teisingumo ministeris 
Antanas Tamošaitis bir
želio 14 d. pietumis iš
leido 30 asmenų lietuvių 
teisininkų delegaciją va
žiuoti latvių teisinin
kams vizituoti Daugpilyj 
ir Rygoj, nieko nepasa
kydamas apie didįjį pa
vojų. Tuo tarpu Pane
vėžio geležinkelio sto
tyje apie 5 vai. po pietų 
sužinojome, kad rusai 
braunasi Lietuvon. Aš su 
Jonu Staškevičium su
grįžome, o kiti dalyviai 
tęsė kelionę. Kai birže
lio 15 d. rytą pasiekė
me Kauną, gatvėse pa
matėme jau rusų tankų 
patrulius.

Lietuvos valdžia pa
sirodė be plano krizės 
metui. Lietuvos visuo
menė pasirodė neparuoš
ta rusų okupacijai pa
sitikti. Mūsų kariuome
nė pasirodė neparuošta 
smūgiui prieš visas mus 
iš užsienio ištikusias 
agresijas. Ji nepasireiš
kė lenkų ultimatumo pro
ga 1938 metais, Klaipė
dos netekimo metu 1939 
m. kovo mėn., rusų įgu
lų įvedimo metu 1939 m. 
rudenį ir, pagaliau, ru
sų kariuomenei okupa
vus Lietuvą 1940.VI.15 d. 
Mes nebūtume sulaikę pa-> 
saulinės revoliucijos 
bangos, bet galėjome pa
sirodyti esą bent ne lep
šiai.

NEBER CHRUSCIOVO KUKURŪZŲ...
(Atkelta iš 1 psl.)

O rusiškoji bolševiki
nė valdžia vistiek tebe- 
ūkininkauja iš Maskvos. 
Ne kas kitas, o partijos 
centro komitetas ir cent 
rinė imperijos valdžia 
nurodė priemones, kaip 
apsaugoti dirvas nuo ero
zijos, tai yra, nuo vėjų 
išpūtimo ar vandenų iš
plovimo. Tiesa, tų bėdų 
daugiausia esti Kazach 
stane, Pavolgyje, dar 
Ukrainoj, Moldavijoj. Ta
čiau ir Lietuvoj visi laik
raščiai tą, apie du treč
dalius puslapio užėmu
sią instrukciją nuolan
kiai skelbė. (ELTA)

JUOKIASI IŠ 

SAVĘS...
Vilniuj išeinanti Tie

sa (Nr. 78) atspausdino 
savo bendradarbio M. 
Antanaičio surinktus 
Tiesoj ir kituose vieti
niuose laikraščiuose pa
stebėtus žurnalistinius 
"deimančiukus".

Šeimos galva -- bulius — 
palaidas triumfuoja vidury ban
dos, dargi be "auskaro" šner
vėse. Taip sakant, entuziastin
gai organizuoja veislinį darbą, 

(iš straipsnio)

Pagal gautą straipsnį "Šeima 
ir buitis" padarytas nuorašas 
ir iškabinta vairuotojų-konduk- 
torių kambaryje savęs atpažini
mui. (Iš atsakymo redakcijai)

Nelaimingo atsitikimo apra
šymas (ligonio žodžiais): "Už
sigavo, mušdamas žmoną..."

(iš ligos istorijos)

Ateitis priklauso bekonams. 
(Straipsnio pavadinimas)

Pas mus klientai su rūbais 
neaptarnaujami.

(Skelbimas valgykloje)
###

Labiausiai patinka oro prog. 

nozės skelbimai todėl, kad jie 
retai tepasitvirtina ir tik žmo 
nems nuotaiką pataiso.
(Iš atsakymo į laikraščio anketą)

Atsakydami į Jūsų kritiką, 
kad... kolūkiuose iš paršave
dės gauta labai maža paršelių, 
pranešame, kad šiais metais 
minimuose kolūkiuose išrinkti 
kiti pirmininkai. Taip pat pa
keisti fermų vedėjai. Ir padė
tis žymiai pagerėjo.

(Iš atsakymo redakcijai)

Daugiau dėmesio fermoms, 
žmonėms.

(Straipsnio pavadinimas)

Gerti reikia mokytis, drau
gai! .
(Iš kalbos prieš girtuokliavimą) 

###
A.B. dirba mėsos kombinate 

nuo 1960 metų. Jis užsirekomen
davo kaip sąžiningas ir tvarkin
gas darbuotojas. Kolektyve turi 
gerą autoritetą. 1965 metų lie
pos 23 d. pavogė 3,4 kilogramo 
mėsos, už ką buvo nubaustas 10 
rublių bauda...

(Iš charakteristikos)

Kokią išspausdintą medžiagą 
jūs laikote nevykusia ir kodėl? 
— Esu bemokslis ir negaliu at
sakyti...
(Iš atsakymo į laikraščio anketą)

Žmonai prašant, pavardės ne- 
nurodau...

(Iš laiško redakcijai)

Nelaimingo atsitikimo ant van
dens atveju skambinti telefonu 
3-28.
(Skelbimas ant kelto per Nemu
ną ties Druskininkais)

O kodėl tokios alinės nevalia 
paversti tik kultūros židiniu, kur 
būtų vedamas rimtas priešalko- 
holinis aiškinamasi? darbas, jei 
prekybininkų norai vesti šitaip 
priešalkoholinį auklėjimą sual- 
koholinių gėrimų pagalba būtų 
tikrai nuoširdūs.

(Iš laiško redakcijai)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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Kad neprabėgtų...
Įvairių esame turėję "metų". Skelbėme pa

vienių tautai ir jos kultūrai užsitarnavusių veikė
jų ir kūrėjų metus, skelbėme bendrinius, kaip pvz., 
Jaunimo Metus ir pan. Vieni prabėgo blankiai, 
nepasiruošus, tik jų aidui kaž kur toli nuaidėjus. 
Jaunimo Metai paliko pėdsakų, ir tų metų reikšmė 
dar laukia tinkamesnio įvertinimo.

Artėja visiems dėmesį ir susirūpinimą ke
lianti Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 50 
metų sukaktis. Nors tai ir bus sekančiais metais, 
bet Mūsų Pastogės redaktoriaus V. Kazoko įspė
jimas, kad tai būtų ne etiketiniai, o sąjūdžio me
tais, yra vietoje ir laiku skelbiamas. Ruoštis ruo
šiamasi, komitetai paskirti, bet būtų gaila, jei tie 
komitetai liktų Dievo valioje minėjimo programą 
ruošiant.

"Neišleiskime iš akių fakto, kad švęsdami 
nepriklausomybės paskelbimo jubiliejų mes tos 
nepriklausomybės neturime. Tas ir verčia rūpin
tis, kad ateinantieji metai neprabėgtų vien pasy
vumo ženkle", rašo V. Kazokas.

Kur ir kokie komitetai ką bedarytų ir ruoštų, 
didele dalimi daug kas priklausys ir nuo to, kiek 
tai ruošai į talką jungsis visos lietuvių organiza
cijos ir pavieniai aktyvesni visuomenės nariai. O 
ruoštis galima ir reikia ne vien tik gyvenimiško
mis ir įvykdytinomis idėjomis bei sumanymais, 
bet ir tvirtu nusistatymu — kiekvienam asmeniš
kai ryžtantis tuos metus atžymėti kokiu specialiu 
įsipareigojimu, kiekvienai organizacijai susikau
pus tuos metus atžymėti ne prakalba ar vėliavos 
atsinešimu į minėjimą, bet taip pat kokiu ilgai pa
liekamu ir atmintinu darbu ir įnašu.

Mūsų visai visuomenei svarbu, kad tie me
tai nebūtų vien tik jos dėmesio nukreipimu į kie
no nors ruošiamas iškilmes ir jose pasireiškian
čius asmenis, bet kad tiems metams tinkamai at
žymėti būtų įtraukta visa visuomenė.

Kaip ir ką daryti, pasiūlymų būtų galima su
rasti ne vieną. Bet svarbu taip pat ne vien tik iš 
spaudos iniciatyvos išplaukią siūlymai. Todėl ir 
kviečiame visas organizacijas ir veikėjus gerai 
apgalvotai paruoštais planais pasirodyti organi
zacijų susirinkimuose. Būtų gerai, jei jau dabar 
vienas kitas geras sumanymas pasirodytų ir spau
doje. Svarbu ne tiek skubėti su gerų norų sumany
mais, kiek juos turint dar ir apgalvoti jų įgyvendi
nimo būdus ir galimybes.

MINTYS IR
ŽVILGSNIU

Pasiryžusiems kreip
tis į Tarptautinį Tribu
nolą Haagoje (Olandijo
je) įsidėmėtina, kad to 
Tribunolo vicepirminin
ku išrinktas Sov. S-gos 
atstovas Vladimir M. 
Mkorecky. Šiuo metu tri
bunolui pirmininkauja 
Peru atstovas Jose Louis 
Bustanante y Rivero.

Kažkas buvo pasi
nešęs tam Tribunolui ap
skųsti Anglijos vyriausy
bę už Baltijos valstybių 
aukso pasisavinimą...

***
Garsiajame Amerikos 

Princetono (N. J.) uni
versitete . 15% studentų 
vartoja marijuaną, ha
šišą, LSD ar kitus nar
kotikus. Iš tų 15%dutreč
daliai priklauso "dean's 
list" — iškilesniųjų są
rašui.

Universitete buvo pra
vestas nuodugnus studen
tų apklausinėjimas. Mat, 
6 studentai buvo suimti 
vertęsi narkotikų preky
ba. Apklausinėtųjų dau
guma pasisakė narkoti
kus naudosią ir ateity
je.

The Lithuanian Newspaper 
Established 1915

15% — tai reiškia 480 
studentai iš 3.200.

***
Ar pavojus politi

kams?
Clevelando pirmiesty- 

je Parmoję reiškiasi jau
nas, labai energingas tei
sininkas Ronald M. Mot- 
tle. Jis buvo Parmos 
miesto tarybos pirm., 
kandidatavo į Kongresą 
ir, kad kiek būtų laimė 
jęs prieš ilgametį ir pri' 
tyrusį kong. M. Feigha- 
ną. Galėjo būti Parmos 
burmistru, bet buvo iš
rinktas į "Ohio Senatą. 
Galėjo būti ne tik kylan
ti žvaigždė politikoje, 
bet ir — laiminga šei
mos galva, 2 vaikų tė
vas.

Jo žmona Vivian lai
mėjo skyrybų bylą, nes 
Ronaldas pirmenybę ati 
duodąs politikai, o ne 
šeimai. Pavojus politi- • 
kams? Kažin. Bent lietu 
vių šeimose tokių pavojų 
nėra. Gal priešingai — 
žmonos labai remia mū
sų politikierius..»

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

Lietuvių Operos vyrų choras repeticijos metu. V.A. Račkausko nuotrauka

Skubėkim
— Užeikit šį sekma

dienį į Jaunimo Centrą. 
Repetuosim "Gražinos" 
trečiąjį veiksmą. Vien 
tik vyrai. Man tas veiks
mas labiausiai ir patin
ka, — pakvietė Chica
gos Lietuvių Operos val
dybos pirmininkas Vy
tautas Radžius. — Tai 
ginklų pašventinimas 
prieš mūšį, pagal mūsų 
senojo tikėjimo apeigas.

Teisybę pirmininkas 
šnekėjo: didžioji repeti
cijų klasė perpildyta bal
singa vyrija. Ir jų maldos 
skirtos ne kam kitam, o 
pačiam karo dievaičiui:

Tau kiek norėsi, Kove, 
Baltųjų žirgų paaukosim. 
Vėliavom kelią
Į tavo šventyklą nuklosimi
Tu tik palaiminki mūsų ginklus...

Prisėdu prie popierių 
krūvose paskendusio re
žisieriaus Kazio Oželio. 
Jis pieštuku užsirašinė- 
ja pastabas storoje ope
ros klavyro knygoje ir 
braižo kažkokius ženk
lus atskirame lape.

— Mėgstu šį veiksmą 
pritaria pirmininkui re
žisierius. — Čia choro 
sutartinės, atrodo, pa
čios skambiausios. O vė - 
liau — vien orkestru iš
reiškiama mūšio scena. 
Tikrai įspūdinga!

— Žinau, "Gražiną" 
esate matęs ir Lietuvo
je. Papasakokite, kas dė
josi prieš mūšį, — su
sidomiu.

Mes turime kalbėtis 
pašnibždomis, nes repe 
ticija yra pačiame įkarš
tyje. Chormeisteris Da
rius Lapinskas jau nusi
metęs švarką: — .. da
bar buvo gerai, tik "šven
tykla" neskambėjo... Ant- 
rieji tenorai, neužmirš
kite: "Tahavo šventyhyk- 
lą..".

— Operos veiksmas 
vyksta Vytauto Didžiojo 
laikais. Naugarduko sri
ties kunigaikštis Liutau
ras yra vedęs Vytauto gi
minaitę Gražiną. Didy
sis kunigaikštis jam kaip 
pasogą yra pažadėjęs Ly
dos kunigaikštystę, bet 
vis delsia su jos atidavi
mu. Tada Liutauras,pa
sitaikinęs Lietuvos prie
šus kryžiuočius, rengia
si smurtu Lydą iš Vytau
to pasiimti.

— Sužinojusi apie są
mokslą ir negalėdama 
savo vyro atkalbėti nuo 
jo vykdymo Gražina nu
taria gelbėti kraštą pati. 
Ji Liūtauro vardu su
grąžina kryžiuočių pa
siuntinius, pasakydama 
jiems, kad kunigaikštis 
savo susitarimą atšau-

prie kylančių dūmų!...
kęs. įsiutinti kryžiuo
čiai rengiasi pulti Nau
garduką. Gražina užsi
deda savo vyro šarvus ir, 
niekeno neatpažįstama, 
su karo vadu Rimvydu ve

Operos "Gražina" dirigentas muz. Aleksandras Kučiūnas ir chor
meisteris muz. Darius Lapinskas repeticijos metu.

V.A. Račkausko nuotrauka

da pulkus į mūšį... Prieš 
jums ateinant čia vos 
tik nuaidėjo kryžiuočių 
kovos dainų aidai. "In 
Gottes namen fahren 
wir...", — pasakoja K. 
Oželis. — Beje, jūs tur 
būt žinote, kad "Graži
nos" libretą parašė po
etas Kazys Inčiura, pagal 
Adomo Mickevičiaus po
emą.

Vyrai gi jau žvangina 
ginklais:

Mes visi prisiekę 
Ginti kraštą mūs, 
Saugoti gimtinę 
Ir tėvų namus...

— Kai kurie tenorai 
"ginti kraštą" pradedant 
žemyn traukti, — įspė
ja chormeisteris Da

Chicagos Lietuvių Operos valdyba: pirm. Vytautas Radžius, Antanas Grina, Regina Smolinskienė, 
Bronius Mačiukevičius, Kazys Skaisgirys, Margarita Momkienė ir Gediminas Kazėnas. Ant jų pečių 
guli operos "Gražinos" pastatymas Chicagoje gegužės 21 ir 22 dienomis. V.A. Račkausko nuotrauka

rius. Šiandien jis, pia
nistui Arvydui Vasaičiui 
atliekant muzikinę paly
dą, gali pilnai pasišvęsti 
dirigavimui. —Dar kar
tą, su baritonais: Viens, 

du...
Daugiabalsis vyrų pa

siryžimas drebina sie
nas.

— Mūšį, aišku mes lai
mime, — tęsia K. Ože
lis. — Jame labai pasižy
mi mūsiškių pusėje pasi
rodęs paslaptingas Juo
dasis Raitelis. Tik pati 
karvedė Gražina yra sun
kiai sužeidžiama ir ne
trukus ... miršta. Dabar 
visi ją atpažįsta. Pama
to ir kad Juodasis Rai
telis yra patsai Liutau
ras, pasiryžęs savo klai
dą išpirkti... Gražinos 
kūną deginant ant laužo 
jis irgi šoka paskui ir 
žūva liepsnose... Visa 
tai, žinoma jau vyksta 
ketvirtajame veiksme, 

kurio čia šiandien nedai
nuos...

Vartau storoką didelio 
formato sąsiuvinį, iš
margintą įvairiais brai
žiniais ir matavimais. 
Tai operos dekorato
riaus dailininko Vytauto 
Virkau ir jo pagelbinin- 
ko Rickabaugh’o eski
zai ir detalės.

— Dekoracijos bus 
gražios ir įdomios, — 
paaiškina režisierius. 
— Žinoma čia reikalą 
buvo galima visaip spręs- 
ti... b iudžeto ribose... 
Dailininkas, atrodo, ne
silaikė nei romantiško
sios, nei tradicinės lini
jos.

— Ar jau repeticijas 
su judesiu pradėjote?

— Taip, neseniai. Tu
rim porą veiksmų susta- 
tę, o dabar ir trečią pra
dėsime. Sunkiausias bus 
patsai paskutinis... Su 
laužu ir kitokiais sudė
tingesniais efektais. 
Lauksim, kol pats maest
ro muzikas Aleksandras 
Kučiūnas atvažiuos. Jis 
operą geriausiai žino. 
Šio mėnesio paskutinę 
savaitę turėtų jau čia bū
ti, o tada ir pasiliks iki 
galo.

Trumpos pertraukos 
metu vyrams dūmus pu
čiant Vasaitis dirba su 
Algirdu Braziu, pasto
viausiu mūsiškės ope
ros solistu. Jis dainavęs 
visose devyniose(!) Chi
cagos Lietuvių Operos 
statytose operose. "Gra
žina" — trisdešimt pir
mas spektaklis. Joje at
lieka karo vado Rimvydo 
partiją.

— Patinka man "Gra- ' 
žiną". Ir Rimvydo par
tiją mėgstu, nors ji ma
no balsui kiek žema, — 
prakaitą braukdamas kal
ba A. Brazis.

Antroje repeticijos 
dalyje pasikeičia ir pa
gyvėja tempas ir nuotaika. 
Įsijungia Krivis — so
listas Jonas Vaznelis. 
Bosu, iš gilumos, jis šau - 
kia dievus ir vėles:

O protėvių dvasios!
Palikit buveines tamsiąsias!
Skubėkit iš upių,
Iš dugno gilių ežerų!...

Visą vyrų kareiviją 
Krivis netrunka uždegti 
maldai. Jų šauksmai stip
rėja ir kyla vis tankes
nėmis bangomis: sku
bėkit, skubėkit iš pievų, 
iš upių, iš drevių, iš mie
gančių krūmų!... Skubė
kit prie kylančių dū
mų!... Plasnokit nema
tomais savo sparnais... 
Sustokit greta, šali
mais...

— Sustot! — rankos 
mostu nutraukia dirigen- 

(Nukelta į 4 psl.)
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AKIMIRKOS

VAKARE PRIE UGNIAKURO
Ir štai atėjo akimirka, kai 

manyje susilieja švelnus jaus
mas ir skaudi tragiką. Praei
tis ir dabartis.

Dabartis -- tai Petro Tarulio 
romanas "Vilniaus rūbas"... Tie 
jo 500 puslapių, prašyti gražiai, 
rūpestingai, itin stilingai, bene 
penkerius metus sunkiai dir
bant, gal net besikankinant. Bet 
žiūrint šios dienos skaitytojo 
akimis, kaip čia besakytum, -- 
vis dėlto parašyti labai senoviš
kai, "klasikiškai", per nuobo
džiai, per lėto veiksmingumo^e 
tempo ir be mažiausia maištin
gos keturvėjiškos dvasios pa
dvelkimo.

Nuo ’pat pradžios atsisakiau 
smulkiau kritikuoti romaną ir 
jo autorių. Svarbiausia dėl to, 
kadangi Tarulis buvo pirma
sis gyvas mano prozos kriti
kas ir mokytojas. O jis tada 
man buvo palankus ir geras. 
Kaip galėčiau dabar būti kiauši
nis, kuris pradėtų vištą moky
ti? Tai būtų negražu ir nepa
doru iš mano pusės, ir šir
dis man to neleistų.

Tiesa, asmeniškuose santy
kiuose Tarulis buvo man šal
čiausias iš keturvėjininkų - dau
giausia uždaras, atokus, su re
zervais, kiek ironiškas ir vis su 
tokiu "iš aukšto" žvilgsniu. Ta
čiau jo pirmieji prozos darbai, 
bent man, atrodydavo labai im
ponuojantys. Didžiajame Ketu
rių Vėjų numeryje jo apysaka 
"Nuovakarių skiauterės" buvo 
pritrenkianti .ir gąsdinanti lig- 
tol mūsų prozoje neregėtu mo
dernizmu. Savo forma ir turiniu 
tokia makarkliokiška ir fantas
tiška, kad jis pats jos nebedėjo 
į netrukus išleistą savo novelių 
rinkini. Čia buvo sudėtos kitos, 
bet gana gaivios, šviežesnės for
mos novelės, iš kurių ir- ligi 
šiandien ypač prisimenu man pa - 
tikusią "Marytę jaunamartę".

Tada ir aš pradėjau rašyti 
trumpas noveles, žinoma, tik 
sau, ne spaudai. Pasisakiau kar
tą Binkiui, kad jau užbaigiau vie
ną modernišką (tai tik mano iliu
zija, nieko "moderniško" ten ne
buvo), o tas ir pataria: - Eik 
pas Tarulį, parodyk jam, gal ga
lės panaudoti Naujam Žodyje...

Tai buvo beveik prieš ketver
tą dešimtmečių, berodos, 1928 
metais, kai netrukus po Keturių 
Vėjų sustojimo Tarulis pradėjo 
redaguoti iliustruotą, J. Palec
kio Įsteigtą, plataus tiražo Nau
jo Žodžio magaziną. Užėjęs re- 
dakcijon su rankraščiu, jo ne
radau. Ten pasakė, kad redakto 
rius serga, guli namie. Bet pa
skambinus, Tarulis trumpai at
siliepė: - Užeik pas mane, dabar 

kaip tik turiu laiko, pažiū
rėsim...

Jo žmona buvo Lietuvos Ban
ko tarnautoja, ir abudu nuomo
jo gerą butą Banko tarnautojų 
specialiuose namuose Putvins
kio gatvėje prie Aušros Tako. 
Kai atėjau, Tarulis jau laukė, 
įsivilkęs Į chalatą - nepersun
kus ligonis, susirgęs tik sloga. 
Pirmą kartą patekau Į jo pri

Rašytojas Juozas Petrėnas - Petras Tarulis.

vatų butą, ir šeimininkas da
bar žymiai Šiltesnis, malonus, 
tuoj vaišina papirosais, net pa
siūlo kavos ir taurelę.

Aš tačiau jaučiu, kaip V. 
Kavolis dabar pasakytų, aiškų 
generacijų skirtumą. Man 19 
metų, o Taruliui per 30. Man 
jis jau - senas, daug žinąs ir 
prityręs, pasižymėjęs rašyto
jas ir redaktorius, vedęs, gyve
na gražiame bute. O aš - beže
mis, pasimetęs ir visko ieškan
tis, bet dar nieko neatradęs, 
besiblaškantis tarp visokių kuL 
tūrų, visomis abejojantis, ypač 
nepasitikintis seniais, Žaliakal
ny nuomoju tik mažą studentiš
ką kambarėlį, tautai nežinomas 
ir niekeno nepripažintas, noriu 
kovoti, pasenusias vertybes 
griauti ir iš naujo statyti ge
resnį pasaulį, bet kad tie se
niai nepasiduoda, dėmesio ne
kreipia, ignoruoja ir tik pašie
pia, - ir štai man dabar la
biausiai rūpi, ar savo novelę 
gausiu progos išspausdinti, ir 
sprendimas priklauso nuo to 
draugo nedraugo, betvistiek"se
nio".

Ilgai negaišdamas išsitrau
kiu savo naujausią kūrinį, var
du "Traukinyje", ir perskaitau 
rankraščio keturius ar penkis 
puslapėlius. Tai buvo sugalvo
ta istorijukė apie nusmaugimą 
važiuojant traukiniu, kažkas taip 
niūraus ir dirbtino, kad šian
dien nebegaliu net turinio prisi-

BRONYS RAILA

minti. Bet turinys ten ir neturė - 
jo reikšmės, svarbiausia buvo 
forma, stilizacija, nuotaikos su
darymas.

Tarulis viską ligi galo išklau
sė rimtai, nei šyptelėdamas, nei 
raukydamasis, kaip ir pridera 
svertiant rimtus ir svarbius kū
rybos darbus. Po to, vėl užsi- 
rūkėm, sriubtelėjom kavos ir 
šį tą stipresni stikliukų, o 

jis per kelias minutes nieko ne
kalbėjo, vis tartum giliausiai 
mąstė. Paskui staigą pradėjo:

- Pakeisk antraštę. Tavo pa
rinktoji nieko nesako ir be dina
mikos. Geriau pavadink, pavyz
džiui, Mėlyni krumpliai. Bus di- 
namiškiau...

Be abejo, tuoj sutikau ir užsi
rašiau. Man net nesuspėjo atei
ti į galvą, kad Tarulis mėgsta 
mėlyną spalvą, kuria pats dar 
visai neseniai savo novelių rinki - 
nį buvo pavadinęs - Mėlynos kel
nės. O tada jis pradėjo mano apy
sakaitę nagrinėti smulkiau: kons
trukciją, atskiras vietas, saki
nius, net žodžius, labai gerai 
atsimindamas ir teksto nepažiū
rėdamas. Tėviškai ar broliškai,
- kad ir vis truputį "iš aukšto", 
na, kaip atsakingas redakto
rius, ekspertas, autoritetas, - 
jis surado ir nurodė keletą aiškių 
ydų ir čia pat davė patarimų, 
kaip ir ką galima pakeisti, iš
braukti, pridėti, idant vaizdas bū - 
tų ryškesnis ir tinkami žodžiai 
išreikštų tinkamą nuotaiką.

Pagaliau, krito sprendimas:
- Pataisyk, kaip kalbėjom, per 
rašyk dar kartą, už dviejų sa
vaičių įdėsim ateinančiam nu
meryje. Gerai dar būtų, kad 
ir savo fotografiją atneštum...

Ir iš tikrųjų Naujas Žodis 
netrukus išėjo su mano novele 
pirmuose puslapiuose. Vardas 
buvo "Mėlyni krumpliai", ir šo

ne nedidukė pradedančio rašy
tojo nuotrauka. Eilėraščių prieš 
tai jau daug kur buvau spaus
dinęs. Bet novelė buvo pirmuti
nė ir mano nuotrauka spaudoje 
pirmą kartą. Plačiai skaitoma
me magazine tai jau buvo už
tenkamai stambaus masto liu
dijimas "visai tautai"... Ir dar 
honoraro gavau apie 20 litu!

Be abejo, visa tai smulkme
nos ir gal tuštybė. Bet prade
dančio literato gyvenime tokie 
momentai yra dideli ir niekada 
nepamirštami.

Kai šiandien prisimenu Taru
lio "Nuovakarių skiauteres" ar 
"Marytę jaunamartę", mane ap
ima mistiškos ir painios, beveik 
filosofiškos mintys apie rašyto
ją ir jo likimą laiko tėkmėje.

Slaptame minties kamputyje 
lyg ir labai norėčiau, kad mano 
pirmųjų rašto dienų mokytojas 
ilgesio lėktuvu... grįžtų į anuos 
neramius laikus ir vėl iš naujo 
pradėtų eksperimentuoti, laužy
ti kanonus ir vis, kaip prižadėjo, 
nusikalsti, "žiloms tradici
joms".

Bet ar tai galima? Maištas 
ir klasikinė ramybė, moderniz
mas ir konservatyvumas, gry
nos spalvos ir pražilęs plaukas 
yra du priešingi poliai ir kartu 
tik dvi akimirkos, kurios labai 
greitai keičiasi, ir nespėsi ge
rai apsidairyti - susimaišo. Va
kar dienos pranašas - šiandien 
melagis. Vakarykštis melagis - 
ateitį nuspėjęs burtininkas. Va
kar dienos revoliucininkas - 
Šiandien senovininkas. Vakar už 
tempą ir drąsą, šiandien už lė
tumą ir atsargumą. Vakar siau
biantį gaisrą sukurti - šian
dien sėdėti vakare prie ugnia
kuro. Balkšvos liepsnelės lai
žo spragančias malkas, saulė 
jau seniai paskendo už akira
čio, lauke nutilo vėjai, tik ke
lios žvaigždės spindi tolybėje 
sustingusios ir vienišos... 
Viešpatie, gal tai pačios Gam
tos ir Tavo Nesuprantamybės 
logika, ir gal taip yra gražiau
sia.

Kur glūdi rašytojo vertė ir 
gilybė? Greičiausia nei jo ma
dingame modernizme, kuris ne
trukus pasensta* nei sukalkė- 
jusiame įprastinių formų kon
servatyvume, kuriuo greit bodi - 
masi. Rašytojo įdomumas ir 
magiškumas turbūt pirmiausia 
trykšta iš jo sudėtingo būdo ir 
trąšaus intelekto, galinčio ap
imti visokius prieštaravimus ir 
kraštutinybes. Ir kartu iš jo 
nuostabaus atsparumo amžiaus 
keitimuisi, tekančio laiko sko
niams ir madoms.

Pavyzdys, tarp daugelio, ga
lėtų būti Honorė de Balzac 
(1799-1850), stilistine prasme 
ne ypatingas virtuozas, o tačiau 
ir po šimtmečio tebeišliekantis 
prancūzų prozos milžinas, apie 
kurį jo didžiai gabus tautietis 

Andrė Maurois neseniai parašė 
turtingą biografiją, vardu "Pro
metėjus". Ją paskaityti vertėtų 
kiekvienam beletristui.

O tas storulis Balzac, tarp kit
ko, sakydavo: -

"Pats menininkas nežino savo 
minties paslapčių. Jis nepriklau
so pačiam sau. Jis atiduotas ma
lonei impulso, kuris yra labai 
kapriziškas... Aš mėgstu ypa
tingas būtybes. Pats toks esu. 
Aš turiu išryškinti mano pap
rastus charakterius. Mane la
biau, negu jus, domina eiliniai 
charakteriai. Aš juos prapla
tinu, atvirkščiai išidealizuoju 
jų biaurumą ir kvailybę. Jų trū
kumams aš pridedu gąsdinan
čių ir groteskiškų dimensijų".

"Mano žemas ūgis suima vi
sus galimus nenuoseklumus ir 
kontrastus. Tie kurie randa ma
ne esant tuščią, ekstravagan
tišką, užsispyrusį, lengvabūdį, 
neologišką, apsileidėlį, paiką, 
tinginį, neatidų, betikslį, nepa
stovų, plepį, netaktišką, šiurkš
tų ir nepoliruotą, apkvaišusį ir 
nelygaus temperamento yra ly
giai tiek pat teisingi, kaip ir tie, 
kurie sakytų, jog aš esu taupus, 
kuklus, drąsus, atsparus, ener
gingas, pastovus, rūpestingai 
dirbantis, nuosaikus, manda
gus, kupinas subtilumo (finesse) 
ir visuomet linksmas. Kas ma
ne vadina bailiu, bus nemažiau 
klaidingas už tą, kuris sakytų 
jog esu nepaprastai narsus. 
Trumpai kalbant, mokytas ar 
nežinėlis, talentingas ar nie
kam tikęs, aš labiausia stebiuo
si pats savimi. Ir darau išva
dą, kad paprastų paprasčiau
siai aš esu instrumentas, ku
riuo groja aplinkybės".

Visų tų laiko ir likimo gro
jančių aplinkybių vakarinis kon
certas turbūt bus ir Petras Ta
rulis. Maištininkas keturvėjinin- 
kas savo amžiaus trečiojoje de
šimtyje, - senovininkas realis
tas ir vietomis beveik romanti
kas septintojoje.

Kai pavasario lietus už lango 
mano kalnelyje vėl gaivina gel
tonųjų aguonų žiedus, kai žiūriu 
į jų dainuojančias spalvas ir per
mainas, gera sugalvoti ir tuojau 
pat nusišypsoti iš tokių, taip sa
kant, išmintingų išvadų. O vis 
dėlto šios amžinos dramos aki
vaizdoje dar ir liūdna kai kada.

7 SKIRTUMAI
GALVOSŪKIO NR. 4 SPREN

DIMAS. 1. Užuolaidos kairiojo 
šono linija skirtinga. 2. Stalo 
vidurinė koja kitoj vietoj; 3. 
Moters rankovė platesnė; 4. 
Matyti fotelio antroji atrama; 
5. Moters rankos mažasis pirŠ' 
Čiukas labiau atlenktas; 6. Pa
veiksle juoda dėmė yra žemiau; 
7. Kairiosios lempos apačia skin 
tingos formos.

SKUBĖKIM PRIE 
KYLANČIŲ DŪMŲ!

(Atkelta iš 3 psl.)
tas. — Tenorai, akcen
tuoki tą vieną savo gai
dą... Pirmi tenorai: ne
žeminki! Turi skambėti 
taip, lyg girdėtųsi trimi
tai! Dar kartą nuo "pro
tėvių dvasios”, prašau...

Kirtis krinta ant teno
rui O jų ir taip veidai 
gana raudoni. Matau kele
tą senų pažįstamų, saky
tum, veteranų tenorų: 
Petrą Čelkį, Vincą Vait
kevičių, Jeronimą Gaižu
tį, Antaną Koverą, Jurgį 
Vidžiūną...

Dievai! Jūs saugojat
Žmonių gyvybės giją — 
Neleiskit žūti
Svetimoj vergijoj! —

— maldauja Vaznelis.
— Sunkus dainavimas 

šitame veiksme, — pa
kraipo galvą K. Oželis.

— Šitaip pakiliai mels
tis negalėtum daugiau ne 
gu dešimt minučių, -- 
šluostydamas kaktą at
sidusta choristas-karei 
vis.

Nuščiūva ir vėjas už 
lango tik ką judinęs pir
maisiais žaliais pumpu
rais nubertas medžių ša 
kas.

a. pavėjis

GRĮŽO ZIKARO 
SKULPTŪRA

Grįžo viešumon, nors ir ne 
senojon savo vieton, J. Zi
karo skulptūra LAISVĖ — 
nuo 1928 metų (Lietuvos 
nepriklausomybės 10 metų 
sukaktuvių) stovėjusi Kau
no Karo Muziejaus sodelyje 
kaip Lietuvos nepriklauso
mybės paminklas. Po karo 
paminklas buvo nugriautas 
ir skulptūros likimas dau
giau kaip 20 metų buvo vie
šai nežinomas.

Dabar LITERATŪROS IR 
MENO balandžio 1 d. nu
meryje pranešama, kad 
Kauno Skulptūros - vitražo 
galerija (kuri įrengta Kau
no įgulos bažnyčioj) pra
džiugino lankytojus nau
jais rodomais meno kūri
niais. Tarp tų naujų kūri
nių, rašo, "turime progos 
pamatyti žymaus lietuvių 
skulptoriaus J. Zikaro skulp
tūras LAISVĖ bei MĄSTY
TOJAS." (ELTA)

JOHANNES M. SIMMEL

ŠPIONAŽO 
PINKLĖSE

(7)
-- Tai kvaila istorija, -- atsakė Tomas Lievenas.
Iš bylos buvo matyti, kad "Marlock & Lieven" prieš keletą metų 

apstatė Tretįjį Reichą. Pasinaudojant politine situacija, kai Vokieti
jos hipotekos popieriai Zuricho biržoje buvo pardavinėjami tik už 
penktadalį savo vertės, "Marlock & Lieven" per savo agentus Švei
carijoje supirko didelį skaičių tų akcijų, mokėdami nelegaliai išvež
tom iš Vokietijos markėm. Vėliau vienam šveicarui buvo pavesta 
Vokietijoj nupirkti keletą "dekadentiškų" meno kūrinių, kurie buvo 
laikomi beverčiais Vokietijoje, bet labai brangūs pasaulyje. Naciai 
lengvai davė leidimą išvežti paveikslus, norėdami nusikratyti "ne
pageidaujamu" menu ir gauti iš užsienio valiutos, reikalingos ginkla
vimuisi, nes šveicaras už paveikslus mokėjo 30% šveicarų valiuta. 
O kitus 70% jis sumokėjo, ką tik vėliau naciai pastebėjo, hipotekos 
akcijomis, skaičiuojant normaliu kursu, tai yra penkis kartus dau
giau negu "Marlock & Lieven" mokėjo Zuriche.

Dabar Lievenui buvo aišku, kad Marlock viską sukombinavo. 
Jis žinojo, kad vokiečiai ieško ir Liucija sekama. Areštavus, nie
kas jam netikės. Visa tai buvo sugalvota, kad juo galėtų nusikraty
ti ir banką sau pasilaikyti.

-- Ar žado netekote? -- ironiškai paklausė Haffneris.
Lievenas minutę mąstė. Staiga jam šovė galvon idėja. Ne ypa

tingai gera, bet geresnei nesant...
-- Ar galiu telefonuoti?
Haffneris primerkė akis ironiškai:

-- O su kuo jūs norite kalbėti?
Dabar reikėjo drąsiai laikytis.
— Su baronu von Wiedeliu.
— Nepažįstu.
-- Jo ekscelencija baronas Bodo von Wiedel, -- suriko Tomas, 

-- yra ypatingasis ambasadorius užsienių reikalų ministerijoje! Ne
pažįstat?

- Aš... aš...
-- Ištraukit iš dantų krapštuką, kai su manim kalbat:
-- Ką... ką jūs norite iš barono? -- sumikčiojo Haffneris. Jis 

jautėsi nepatogiai su areštuotuoju, kuris rėkė ir pažinojo tokius 
aukštus pareigūnus.

Tomas toliau rėkė:
-- Baronas yra mano geriausias draugas.
Dar 1929 metais Tomas susipažino su baronu Wiedeliu, žymiai 

vyresniu už save, vienoj studentų organizacijoje. Wiedelis jį įvedė 
į aristokratinius ratelius. Tomas mokėdavo sąskaitas, kartais baro
nui protestuojant. Bet tas juodu suartino iki to momento, kai Wie- 
delis įstojo į partiją. Tada Tomas nutraukė draugystę, smarkiai iš- 
sikoliojus.

-- Tuoj pat man duokite baroną, arba rytoj jums teks pasi
ieškoti kitos vietos! — rėkė Tomas.

Haffneris pakėlė ragelį.
-- Prašau mane sujungti tuojau pat su užsienių reikalų minis

terija Berlyne. Skubiai!
Už minutės Tomas išgirdo ragely savo seno draugo balsą.
— Čia von Wiedel.
-- Sveikas, Bodo, čia Lievenas! Tomas Lievenas, tu prisime

ni mane?
Kitame telefono gale pasigirdo stiprus juokas.
— Tomas! Koks siurprizas! Anais laikais tu man sakei pa

mokslus, o dabar pats dirbi Gestape!
Tomas pamatė, kad įvyko nesusipratimas, bet leido baronui 

kalbėti.
— Keista, dar aną dieną Ribbentropas ar Schachtas man sakė, 

kad tu turėjai banką Anglijoje! '
-- Visai teisingai. Klausyk, Bodo...
-- Suprantu, tai priedanga. Aš tik juokauju. Pagaliautu įsitikinai, 

kad aš buvau teisus anais laikais?
— Bodo?
-- Kokias tu užimi pareigas. Ar tave reikia vadinti viršininku?
-- Bodo, išklausyk mane. Aš netarnauju Gestapo! Aš esu areš

tuotas!

Ragely įsiviešpatavo trumpa tyla.
Haffneris patenkintas atsilošė kėdėje. Jis turėjo antrą telefono 

kiaušy tuvą.
-- Bodo! Ar tu supratai?
-- Taip! O kuo tave kaltina?

' Tomas keliais žodžiais papasakojo atsitikimą.
-- Tai blogas reikalas, Tomai. Aš negaliu maišytis. Jei tu tik

rai nekaltas, tau nėra ko bijoti. Sėkmės! Heil Hitler!
— Kaip matot, jūsų geriausias draugas plaunasi rankas! --pa

stebėjo Haffneris.

Tomui atėmė kaklaraištį, petnešas, batų šniūrelius, portfelį, 
laikrodį ir uždarė celėn. Čia tomas praleido likusią dieną ir naktį. 
Jo smegenys sunkiai dirbo. Reikėjo rasti būdą iš čia išeiti. Bet nie
kaip negalėjo rasti.

Gegužės 27 rytą Tomas Lievenas iš naujo buvo nuvestas Įstai
gon tardymui. Čia be Haffnerio jis pamatė dar Wehrmachto majo
rą. Haffneris buvo blogoj nuotaikoj. Atrodė, kad abu vyrai turėjo 
smarkiais diskusijas.

-- Štai jūsų žmogus, majore, -- pasakė Haffneris. — Pildy
damas Įsakymus, aš jus palieku vienus.

Jam dingus, majoras paspaudė Tomui ranką.
-- AŠ esu majoras Loos. Baronas von Wiedelis man telefonavo 

ir prašė jumis pasirūpinti.
-- Pasirūpinti manimi?
— Taip. Yra aišku, kad jūs nekaltas. Tai jūsų partneris Įvėlė 

jus šiton aferon.
— Džiaugiuos, majore, kad priėjote šios išvados. Ar aš laisvas? 

-- Laisvas? Jūsų laukia sunkiųjų darbų kalėjimas.
Tomas sudribo kėdėje.
— Bet juk aš nekaltas!
— Paaiškinkit tai Gestapui. Tikėkit man, jūsų partneris visa 

tai numatė.
Tomas susimąstė. Čia turėjo būti kaž kur šuo pakastas.
— Klausykit manęs, -- tęsė majoras Loos.-Aišku yra viena 

išeitis. Jūs esate vokietis, kultūringas žmogus, daug keliaujantis. 
Jūs kalbate laisvai angliškai ir prancūziškai. Šią valandą mes rei
kalingi tokių žmonių.

-- Kas reikalingai?
-- Mes. Aš esu kontražvalgybos karininkas. Aš galiu jus iš čia 

ištraukti su sąlyga, jei pasižadėsite dirbti Abwehrui. Pagaliau,mes 
už tai jums gerai mokėsime.

(Bus daugiau)
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JAUNOJI KARTA

Bostono Nemuno tunto jūrų skautai J. Kriaučiūnas, P. Duoba ir 
Ed. Matjoška ruošiasi plaukiojimui. M, Manomaitis apsirengęs 
naro rūbais, tikrina vairą.

BOSTONO JŪRŲ SKAUTŲ 

VEIKLA
LJS Nemuno tuntas 

yra dar jaunas vienetas, 
žengiąs tik į šeštuosius 
savo veiklos metus, bet 
kaip jūrų skautų jungi
nys yra vienas stipriau 
šių Atlanto pakraštyje. 
Jo gretose yra 57 jūrų 
skautai ir skautės.

1967 m. sausio 28-29 
d. 5 Naručio laivo jūrų 
skautai, vadovaujami M. 
Manomaičio, BSA žie
mos ištvermės stovyklo 
je, sėkmingai išsilaikė 
ir įsigijo praktinių ži
nių.

Vasario 4 d. tuntas 
iškilminga sueiga minė
jo 44 m. Klaipėdos at
vadavimo ir 49 m. Lie
tuvos nepriklausomybės 
atgavimo sukaktis. Jūrų 
skautai-tės skaitė raši
nius, liečiančius Klaipė' 
dą, Baltijos jūrą ir Lie
tuvos istoriją, be to su

vaidino Klaipėdos sukilė 
liūs. Po sueigos buvo 
Klaipėdos mugė. Jūrų 
skautės vad. I. Manomai, 
tienės pardavinėjo įvai
rius kepsnius, rūkytus 
ungurius, riestainius ir 
pravedė laimės šulinėlį 
Povilas JanČauskas su 
žmona išstatė puikų ir 
turtingą rinkinį gintaro 
išdirbinių ir įvairių tau
tinių juostų, kaklaraiš
čių, takelių ir staltiesių. 
Visiems -sueiga ir mugė 
paliko gerą įspūdį.

Vasario 16 d. Tauti
nės Sąjungos namuose 
Nemuno tunto būstinėje 
įvyko Bostono BSA Chal- 
lenge apylinkės vadovų 
sueiga, kurios metu ame 
rikiečių skautų vadai lin 
kėjo lietuvių skautams iš 
tvermės ir stiprybės 
tremtyje ir išaušus lais
vės rytui, Lietuvai atkur

ti skautus brangioje tė
vų žemėje. Ta proga, p. 
Jančauskai vėl išstatė 
parodon, Lietuvos auk
są: gintarą ir tautinių 
raštų audinius. Šiais 
eksponatais amerikie
čiai labai domėjosi, be- 
to žingeidžiai klausinė
jo apie tautinių namų 
lietuviškus ornamentus 
ir jų prasmę. Sueigos 
dalyvius, skaniais sa
vais tortais ir kavute ma
loniai vaišino S. Gruzdie- 
nė ir I. Manomaitienė.

Balandžio 18 d. ir 19 
d. Nemuno tuntas dalyvau 

ja Bostono BSA didžioje 
parodoje Commonwealth 
Avė., Armory.

Gegužės 13 d. 7 vai. v. 
Tautinės Sąjungos na
muose tuntas minės lie
tuvių jūrų skautų 45 m. 
įsisteigimo sukaktį. Po 
sueigos vaišės. Tėvai ir 
svečiai maloniai kvie
čiami dalyvauti.

Šiais metais baigiantieji K. Donelaičio Aukšt. lit. mokyklą Chicagoje. Sėdi iš kairės: V. Petkūnaitė,- 
J. Kupcikevičiūtė, R. Stravinskytė, R. Briedytė, I. Marenholcaitė, J. Kolytė ir M. Gutauskaitė. Stovi: 
G. Šukelis, E. Pocius, klasės auklėtoja mokyt. B. Vindašienė, J. Umbrasas, G. Valiukėnas ir V. Mik- 

V. Noreikos nuotraukaGegužės 21 d. jūrų 
skaučių Undinių valties 
iškyla į New Bedford, 
Mass., susipažinti su is
toriniu laivu U.S. Massa 
chusetts. Sesės kviečia 
brolius kartu dalyvauti.

Birželio 3 d. Tauti
niuose namuose tunto 
darbo sueiga.

Birželio 11 d. Natik, 
Mass. Cochituate eže
re atidaromas plaukioji 
mo sezonas. Laukiami tė 
vai ir svečiai.

Rugpiūčio 12 d. Nemu
no tuntas išvyksta stovyk 
lauti į Jubiliejinę Lietu
vių Jūrų Skautijos sto
vyklą, Kanadoje, apie 70 
mylių nuo Toronto, Ont. 
New Wasaga — Tėvų 
Pranciškonų vasarvie
tėje. Grįžtam į Bostoną 
rugpiūčio 21 d. Nemuno 
tuntas savo atskiros sto
vyklos šiemet nedarys. 
Suinteresuoti Nemuno 
tunto planais smulkes
nių žinių gali gauti pas 
laivų vadus, arba tunti- 
ninką Bronių Kovą, 25 
Sunset Avė., Norwood, 
Mass. 02062. Tel. 762- 
6864.

Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos Clevelande tautinių šokių grupė "Grandinėlė", vadovaujama 
L. Sagio, šoka "Klumpakojį".

A. Giedrius

VANAGAS IR ŽVIRBLIAI

Ant stogo žvirbliai pasišokinėdami čežėjo, 
o lėkė vanagas ir pastebėjo.
Kaip šūvis puolė žvirblelius jisai, 
ir būtų buvę jiems riestai, 
tik spėjo į šakas sulisti.

Nutūpęs ant šakų krūvos,
Jiems sako vanagas: "Ar ne kvailystė 
taip sprukti į šakas kaip be galvos!
Juk aš dabar visai kitoks pasidariau.
Tikėkite manim, nuo šios dienos 
ir valandos 
gyvensiu padoriau:
Jau nieko gyvo nedraskysiu, 
jau niekam pikto nedarysiu 
ir būsiu kaip karvelis.
Ar didelis, ar mažas jau paukštelis 
ramiai galės lakioti - 
nereiks manęs bijoti.
Ir jūs be baimės būkit — lįskit iš šakų!

Bet vienas senis žvirblis žvilgt pro šaką 
ir sako:
"Jieškok paikų!
O mums ne pirmas toks: ir žebenkštį, ir katę 
jau esam matę.
Ir tuodvi mums gražiai kalbėjo, 
o tik žvirblienos tenorėjo.
Ir tu gražius žodžius sakai,
O ką gi rodo tavo snapas ir nagai?..."

GAIDYS IR ŪKININKAS

Pavasarį į žemę ūkininkas grūdus sėjo, 
paskui gerai juos įakėjo.
Pamatė jį gaidys ir sako: "Tai kvailumas —
i žemę grūdą berti 
ir dar užžerti!
Dabar nė paukščio akylumas 
jah nieko nepadės: nors dieną naktf kasi, 
kas išbarstyta, nesurasi!"

Atėjo vasara. Javai užaugo ir nunoko. 
Pradėjo sunkios varpos linkti.
Ir vieną dieną ūkininkas šoko 
auksinio derliaus imti.

Štai ir gaidys su savo dideliu pulku. 
Nutvėręs brandžią varpą aižo 
ir gėrisi: "Puiku, labai puiku! 
Pavasarį žmogus tai veltui gaišo. 
Dabar jis tiesia ranką 
ir grūdą renka!"

ATLANTO 

RAJONO SKAUTŲ 

SĄSKRYDIS
LSS - LSB Atlanto Ra- 

jono skautų-čių ir vado
vų sąskrydis įvyks š. 
m. balandžio mėn. 29- 
30 d. Kennebunkport 
Maine, Šv. Antano gim
nazijos patalpose. Šio 
sąskrydžio globėjais ir- 
šeimininkais busKenne- 
bunkporto Kretingos tun
tas, talkininkaujant Tė
vams Pranciškonams.

Dalyvių registracijos 
mokestis už abi dienas 
$4.00 suaugusiems skau
tams ir svečiams, ki
tiems skautams $3.00. 
Registracija nuo 1:00 — 
2:00 vai. šeštadienį,bal. 
29 d. Visiems skautams 
-ėms nakvynės bus pa
rūpintos gimnazijos ra
jone. Tėvams ar sve
čiams bus iš anksto už
sakyta vietos artimiau
siame motelyje prieina
ma kaina. Pageidauja
ma, kad skautai ir 
skautės atsivežtų savo 
miegamus maišus. Ren
gėjams būtų palengvina
ma, jei vietovių vadovai 
galėtų iš anksto praneš
ti dalyvių skaičių.

Į šventę žada atvykti 
LSB Vyr. Skautininkas 
s. Vladas Vijeikis.

Šeštadienio vakare 
gimnazijos salėje bus 
dainų ir šokių vakaras.

Vyr. sk. v. si. B. 
Kindolienė, SLB 
Atlanto Rajono Spau
dos ir Informacijos 
Skyriaus Vedėja ‘

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

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

2212 WEST
OFFICE 

Thursday 9

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

CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL. 60608
HOURS: Monday. Tuesday, Friday 9 to 4;
to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed. ^ĮĮBĮĮBy

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKiLLED 

MACIŪNE MAINTENANCE 
REPAIRMAN

MILLING MACH1NE or LATHE 
HAND

lnterview hours 8 A. M. to 4 P. M. 
or by appointment

MART1NDALE ELECTR1C CO. 
1367 Hird Avė. 
Lakewood, Ohio 

216 — 521-8567
(44-46)
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Mums kalba didvyrių mirtis...
VLADO RAMOJAUS KNYGOS "KRITUSIEJI UŽ LAISVE"C

PRISTATYMO PROGA

Atsimenu, kai prieš po* 
rą metų Draugo pusla
piuose pasirodė Vlado 
Ramojaus rašiniai apie 
partizanų kovas paverg
toje Lietuvoje, mokytoja 
istorikė Alicija Rūgytė, 
baigusi pamokas lituanis
tinėje mokykloje, pama
čiusi autorių belaukiantį 
savo vaikų, priėjo ir sa
ko: renku tavo rašinius ir 
juos skaitau su moki
niais klasėje. Rašyk dau
giau ir išleisk knygą. 
Tai puiki medžiaga mū
sų istorijai. Tie didvy

ANCHOR STEEL & CONVEYOR CO.
OF

DEARBORN, MICH.
URGES YOU TO 1NVEST1GATE THE, FINE OPPORTUN1T1ES THAT 
EXIST IN THE RAP1DL.Y EXPANDING MATERIAL HANDLING 
INDUSTRY.
ANCHOR HAS BEEN A LEADER IN THE CUSTOM ENG1NEERED 
CONVEYOR F1ELD S1NCE 1925 AND IS ST1LL GROWING.
WE OFFER YOU A CHANCE TO GROW WITH US, 1F YOU CAN 
MEET THE FOLLOWING M1NIMUM REQU1REMENTS:

ESTIMATORS—MECHANICAL ENGINEERING 
BACKGROUND

DESIGNERS—MECHANICAL OR ELECTRICAL 
ENGINEER

DRAFTSMEN—MECHANICAL ENGINEERING 
BACKGROUND

DETAILERS—MECHANICAL DRAWING EDUCATION
CALL OR WR1TE

MR. ADE CZARNECKI—VICE PRES. ENGINEERING
MR. GEORGE GARRISH—CHIEF EST1MATOR

(43-52)

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joseph F. Gribauskat 
Executive Secretary

313 — 846-6000
6906 KINGSLEY AVĖ.

DEARBORN, MICH. 48126
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

$

ON INVESTMENTS
Units of $100.06 
Dividend Checks 
Mailed Ouarterly

ON BONUS SAVINGS
Units of $1,000.00

For 3 Tears
Dividends Paid 

Ouarterly 
or Compounded

1447 So. 49th Court
CICERO, ILLlNOiS ♦ 60*50

Phane (Area Code 312) 656-6330
HOORS-. Mcn. 9-B; Tom.. Thurs., Fri. 9-5; Sat. 9-1; Wed. Closed 

Savings /n The T0*h The Monfh Wift Fa r n Protu The laf.

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖIE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
1. Asbach Uralt Import. brandy .... 5th — $5.49
2. M. & Moore 5 years old

86 proof Whiskey .......................5th — $3.19
3. Cointreau Liųueur & Brandy .... 5th — $4.95
4. Chateau De PARAMA

New York Statė Shamp............. Bot. — $2.98
5. French Bordeaux Wine ....... . 5th—$0.98

6. May Wine Imported
From Germany ............................ 5th — $0.98

7. Imported 5 Star Greese Brandy. 5th — $4.98

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

riai dabar kalba mūsų 
jaunajai kartai ir gyvu 
pavyzdžiu rodo, kaip rei
kia mylėti ir aukotis tė
vynei.

Ir taip ne vienas iš mū
sų rinko tuos rašinius ir 
laukė kada spaudoje jų pa
sirodys daugiau.

Vlado Ramojaus rašy
mo stilius lengvas, kalba 
gyva, vaizdi. Periodi
nėje spaudoje jis reiš
kiasi reportažais. Lite
ratūros kritikas T.A. An
tanaitis sako ir neturė
damas laiko, Vlado Ramo

r

jau reportažus visados 
perskaitau. Rašo jis ir 
feljetonus, trumpas gyve
nimo apybraižas, turi ir 
platesnių užsimojimų.

Kaip žurnalistas Vla
das Ramojus Chicagoje 
yra vienas iš populia
riausių. Nė vienas di
desnis kultūrinis paren
gimas neapsieina be jo 
pagalbos. O to laiko juk 
taip maža, kada grįžti 
iš darbo tik vakaro po
ilsiui.

Todėl nenuostabu, kad 
į Lietuvių operos reng
tą Vlado Ramojaus "Kri
tusieji už laisvę" kny
gos pristatymą prisi
rinko pilna salė žmonių.

Vytautas Radžiu s, ati
daręs vakaro programą, 
pasidžiaugė, kad naujai 
išleistoji knyga sukėlė 
tokį didelį susidomėjimą 
mūsų visuomenėje. Ji ke
liauja iš rankų į rankas. 
Ją skaito jaunimas ir se
nimas.

Programos vedėja 
Margarita Momkienė pa
kvietė rašytoją Aloyzą 
Baroną pristatyti kny
gą visuomenei. Vieni ją 
jau buvo skaitę, daugu
ma susipažinę iš perio
dinės spaudos, o apie 
šimtas čia nusipirko ir 
nekantriai vartė pusla
pius.

Aloyzas Baronas įp
rastu stilliaus lengvumu 
kalbėjo apie knygą, žmo
gų ir jo didžiausią auką 
— mirtį.

"Kritusieji už laisvę" 
knyga nėra koks nors 
šventinis ir estradinis 
šūkių deklaravimas ir pa
toso sakiniai, — sako 
jis. Joje, su mažomis iš
imtimis, yra tik konkre
ti kalba, konkretūs var
dai ir žygiai. Abstrakčių, 
ne kovos žygių aprašy
mu, tiems žygiams pa
siruošimų ir su visu tuo 
susijusių šalutinių isto
rijų mes turime daugiau, 
tačiau Vlado Ramojaus 
knygoje aprašome kova 
ir kritusieji, liudiją tą 
kovą...

— Filosofai yra pri
kalbėję apie mirtįir įvai
riai aptarę jos prasmę, 
vieni ją niekindami, kiti 
vadinami ją išlaisvinto
ja. Nesvarbu kokie bus 
aptarimai, mirtis yra 
mirtis ir tas žodis toks 
realus, kad visi aptari
mai sudūžta į tą realu
mą...

— Kai šiandien kal
bame apie patriotizmą 
ir auką čia išeivijoje, ką 
tada tenka pasakyti apie 
aukas, kurias padarė šio
je "Kritusiųjų už laisvę” 
knygoje minimi žmonės.

— Autorius knygoje 
labai kondensuotai tesu- 
mini knygos herojus ir

K. Donelaičio lit. mokyklos Chicagoje parengiamasis skyrius (darželis) su mokytoja M. Plačiene.
V. Noreikos nuotrauka

labai paviršutiniškai, 
nors kiekvienas toje kny
goje minimas žmogus 
pergyveno dvasines ir 
fizines kovas, kurios 
taip pat vertos knygos 
puslapių. Knygoje mi
nima daug vardų ir tiek 
turėtų būti knygos to
mų...

— Vladas Ramojus 
knygą suskirstė į tris da
lis. Aukštaitiją, Žemai
tiją ir Dzūkiją bei Suvab 
kiją. Skaitytojui jau tam 
tikra prsme sudaro 
smalsumą ne tik kokie 
vyrai kovojo, bet ir kur 
ta kova vyko.

— Dar tam tikra pras
me Vlado Ramojaus kny
ga turi ir moralinės pras
mės ir atsilyginimo žu
vusiesiems. Tegu tai bū
na ir gėlės ant kapo, 
bet mes dedame ir gė
les. Mes pabėgom iš mū
šio ir kančios lauko ne 
tam t kad patogiai ilsėtu- 
mėmės, bet, kad bent tą 
kovą liudytume. O au
torius yra ;atbėgęs iš 
kovos lauko ryšininkas 
liudijąs mirtį...

Daug turėjome susi
kaupimo minučių ir pra
kalbų, bet kalbos lieka 
kalbomis. Iš kitos pusės, 
žuvusiems labiau tinka 
meniškas, o ne deklara
cinis pagerbimas, todėl 
labai vertingais tenka lai
kyti Lietuvių operos "Re 
quiem" ir "Vilniaus var
po" pastatymas ar Myko
lo Vilties eilėraščių rin
kinys "Neparašyti laiš
kai", nes menas ne dek
laruoja, bet priverčia 
kauptis ir išgyventi...

— Daug turėjome ty
los minučių, gi Vlado Ra
mojaus knygos "Kritusie
ji už laisvę" ištarimui už
tenka penkių sekundžių, 
bet ji kalbės ilgus metus 
pačia prasmingiausia 
kalba, minint mūsų nau
jųjų Pilėnų Margirius...

Rašytojui Aloyzui Ba
ronui už knygos litera
tūrinę kritikos apžvalgą 
nesigailėta katučių.

Aktorius Jonas Kele- 
čius, kaip programos ve
dėja M. Momkienė pri
statė skaitytinio žodžio 
subtilus perteikėjas,per
skaitė iš knygos ištrau
ką "Sudeginta partizanų

GIESMIŲ TEKSTU KONKURSAS
Jury komisija, [konkurso ju- 

ry komisiją yra pakviesti ir su
tiko Įeiti Aldona Augustinavičie- 
nė, Vacys Kavaliūnas ir Juozas 
Stempužis.

1968 minėsime didelės reikš
mės Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo 50 metų sukaktį. 
Ją švęsdami, turime siekti ne 
tik tautinio dvasinio savo paki 
limo, bet ir kūrybinių laimėji
mų. Šiam tikslui PLB Valdyba 
skelbia sukaktuvinių metų lietu
viškų giesmių tekstų konkursą.

Paskirtis. Sukaktuvinėmis 
giesmėmis siekiama kuriuo 
nors atžvilgiu atžymėti Lietu
vos Nepriklausomybės atstaty
mo 50-ties metų sukaktį. Teks
tų autoriams paliekama motyvo 
ir formos pasirinkimo laisvė. 
Tačiau autoriai turės galvoje, 
kad viena sukaktuvinė giesmė 
skiriama suaugusiųjų chorams, 
o kita lituanistinių mokyklų 
chorams.

Giesmė čia suprantama ne 
bažnytine, o patriotiškai tauti
ne prasme.

Rankraščio paruošimas.Teks
tai turi būti parašyti mašinėle 
ir pasirašyti slapyvardžiu. At
skirame voke užlipinama auto
riaus pavardė, adresas ir tele
fono numeris. Giesmių tekstai 
turi ribotis maždaug 16 eilučių 
bet bus taip pat toleruojami ir 
nedideli nukrypimai. Tas pats 
autorius gali dalyvauti ne dau
giau kaip dviem giesmių teks
tais kiekvienam chorui. Nelai
mėjusių autorių vokai su pavar
dėmis nebus atplėšiami.

Konkurso adresas. Rankraš
čiai siunčiami šiuo adresu:

Suaugusiųjų Chorų Giesmės 
Konkursui (arba: Mokyklų Cho
rų Giesmės Konkursui) c/o Juo, 
zas Stempužis, 4249 Lambert 
Rd., Cleveland, Chio 44121.

Konkurso laikas. Paskutinė 
data rankraščiams įteikti — 
1967 liepos 31 diena (vokuose 
pašto antspaudo data).

Premijos. PLB Valdyba už 
premijuotąjį tekstą suaugusių- 
chorui skiria 150 dol. ir už pre. 
mijuotąjį tekstą lituanistinių mo
kyklų chorui -- 100dol.Tam pa
čiam autoriui gali būti skiriamos 
abi premijos. Premijuotieji 
tekstai lieka PLB nuosavybė, 
bet autoriams teikiama laisvė 
juos dėti į savo poezijos rinki
nius.

Premijos įteikiamos 1968 
PLB Seime.

motina" ir Mykolo Vil
ties naujausią poeziją.

Apie Reąuiem kalbė
jo ir pats knygos auto
rius Vladas Ramojus.

Jo jausmingas, širdin
gas žodis buvo lyg. ta 
graži rožė visą progra
mą apvainikavusiame ra
te.

Darbas tik pusiauke
lėje, energijos daug, me
tų našta nedidelė, o už
simojimų kalnai, — lin
kėjo kovų draugas Jonas 
Paštukas, vienas iš mū
sų energingųjų kultūros 
darbuotojų.

Lietuvių operos cho
ras, diriguojant muzikui 
Dariui Lapinskui, padai
navo ištrauką iš ope
ros "Gražina".

Po to žmonių būrys 
apstojo Vladą Ramojų. 
Atverstos knygos pusla
piuose jis rašė vardus ir 
pavardes, kiekvienam su
rasdamas vis naują žo
dį, naują mintį.

Vytautas Kąsnis

VILNIEČIAI 
"LIBERALĖJA”...

Ankstesnieji Vilniaus lan
kytojai iš Amerikos prieš 
keletą metų stebėdavosi te
nykščiu gatvių švaros prie
žiūros griežtumu. Ne tiek 
gėrėdamiesi, kiek nustebę 
pasakodavo, kaip milicinin
kai "rašo tikėtus” net už 
nuorūkos ar degtuko nume
timą ant šaligatvio. Ameri
koj, mat, dažniausia tik ge
ruoju prašo to nedaryti, ar
ba iš viso niekas į tai ne
kreipia dėmesio.

Dabar, pasirodo, bent šioj 
srity, esama žymaus ”suli- 
beralėjimo” ir publikos ”su- 
amerikonėjimo”. Kovo 28 d. 
TIESA rašė:

”žmogus perėjo gatvę 
neleistinoj vietoj, ir tuoj^ 
pat pasigirdo milicininko 
švilpukas ... Tačiau, štai, 
tas pats pilietis nusviedė 
ant šaligatvio nuorūką, tuš
čią cigarečių dėžutę, o švil
puko nepasigirdo, nors mi
licininkas irgi tai matė ... 
Ant šaligatvių — primėty
ta nuorūkų, saldainių popie
riukų, dėžučių nuo ledų”...

(ELTA)

KIEKYBĖ, BET 
NE KOKYBĖ ...

Kadangi bolševikinu o s e 
planuose ir statistikoj der
liai vertinami tik grūdų 
(vistiek kokių) centnerių 
skaičiais, tai daugelis kol
chozų Lietuvoj, stengda- 
mies lengviau pasiekti pla
nuose įrašytus skaičius, 
ima sėti mažiau rugių, dau
giau miežių kadangi mie
žiai esą grūdingesni už ru
gius ir greičiau padeda iš
kopti į pirmutines vietas 
statistikoj, laimėti pagyri
mus ar premijas. VALS
TIEČIŲ LAIKRAŠTIS (ko
vo 22) įspėdinėjo, kad tai 
nėra geriausias ūkininkavi
mo būdas, bet kartu ir pa
teikė dar vieną pavyzdį, 
kaip bolševikinė sistema vi
sus stumia rūpintis visų 
pirma kiekybe kokybės sąs
kaitom (ELTA)

SERGA PUTINAS ...
Rašytojas V. Mykolaitis- 

Putinas vasaras praleidžia 
Kačerginėje, vasarv i e t ė j 
prie Nemuno, netoli nuo 
Kauno. LIT. IR MENAS 
bal. d. rašė, kad aktorius 
Laimonas Noreika, iš Vil
niaus dramos teatro, Ka
čerginės ŽIBUTĖS sanato
rijos salėj skaitė Putino ei
lėraščius, ir kad tai kačer- 
giniečiams buvęs "naujas 
susitikimas su poetu”. V. 
Mykolaitis-Putinas šiuo me
tu Vilniuje. Yra žinių, kad 
jau kuris metas, dėl ligos 
neišeinąs iš savo buto. (E)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ!
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* COUNTY AUDITOR 
RALPH J. PERK,lietu
viams gerai pažįstamas 
Tautybių Sąjūdžio vado
vas, kasmet skelbia vie
šai savo pajamas. Ir 
šiais metais jis prista
tė viešam paskelbimui 
savo Income Tax Re- 
turn formą 1040, iš ku
rios matosi, kad kartu su 
žmona pajamų 1966 m. 
jis turėjo viso 16.989.50 
dol.

Skelbdamas savo paja
mas, Ralph J. Perk tvir
tina, kad "tai yra prisie
kusio pareigūno pareiga, 
nes visuomenė privalo 
žinoti, kad tie pareigūnai 
nėra suvaržyti pašalinių 
įsipareigojimų, investi
cijų ar kitokių sutarčių, 
varžančių jų pastangas, 
kurios galėtų būti prie
šingos mokesčių mokė
tojų interesams".

Toliau jis pabrėžia, 
kad tokie valdžios parei
gūnų įsipareigojimai ir 
pajamos šalia pagrindi
nės algos verčia juos 
eiti įkompromisus su įsi
pareigojimais, duotais 
mokesčių mokėtojams. 
Tuo tarpu jie privalėtų tu ■ 
rėti pilną visuomenės pa 
sitikėjimą skelbiant sa-

HELPWANTED MALĖ

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

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 
BOR1NG 
M1LLS

TURRET 
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DR1LLS

NUMER1CAL
CONTROLLED

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you. 

vo pajamas ir neslepiant 
šalutinių įsipareigoji
mų.

R. J. Perk yra pirmas 
tokių pareigūnų , skel
biąs viešai savo paja
mas. Tuo pačiu jis pa
šalino įtarimus, kad ne
matomos pašalinės ran
kos gali turėti įtakos į 
jo valdomos įstaigos rei
kalus.

PAIEŠKOJIMAS
Vladas žickis, gyvenąs 

Lenkijoj, ieško savo pusbro
lio Jono židžiūno, s. Prano.

Jo tėvas kilęs iš Alytaus 
apskrities, gyvenąs Penn- 
sylvania — Macono.

žinantieji prašomi pra
nešti Vladui arba jo drau
gui neseniai atvykusiam 
Amerikon. 1089 E. 169 St., 
Cleveland, Ohio. Telefohas 
486-7795.

* 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- 
len| td. 531-2211.

CLEVELANDO PARENGIMŲ 
_ KALENDORIUS -

BALANDŽIO 22 D. Jur
gio parapijos komiteto ir 
Vysk. Valančiaus lit. mokyk
los koncertas - balius.

GEGUŽĖS 7 D. §v. Kazi
miero mokyklos Motinos Die
nos minėjimas.

GEGUŽĖS 13 ir 14 D. Atei
tininką pavasario šventė.

GEGUŽĖS 20 D. Clevelando 
jūrų skautų tėvų komiteto pa
rengimas —• vaidinimas.

GEGUŽĖS 28 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos Aukuro 
ansamblio metinis koncertas.

BIRŽELIO 25 D. LVS Ramo
vės gegužinė.

LIEPOS 9 D. LietuviųBudžių 
plaukymo diena Neff Rd. uoste, 
prie N. Liet, parapijos.

RUGSĖJO 2 ir 3 D. Pasaulio 
ir Amerikos Lietuvių Gydytojų 
suvažiavimas Clevelande.

INSURED SAVINGS

HOME «nd 
REMODELING 

LOANS

UNCf l«O9

13515 EUCLID AVĖ 
6712 SUPERIOR AVĖ
CLEVELAND

JAKUBS & SON
FUNERAL 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 
EN 1 -1763

DIRVA

Balsuoti galima ne daugiau kaip už 10 asmenų.
Šį kartą mūsų apygardoje kandidatų skaičius dvi

gubai didesnis, negu kad buvęs IV-sios tarybos rinki
muose 1964 metais.

Labai svarbu, kad ir balsuotojų skaičius, kiek tik 
galima, paaugtų. Juo labiau, kad leista balsuoti ir per 
paštą.

Sąmoningai atlikime visi mūsų reikšmingas pareigas 
gegužės 6 arba 7* dieną. Kor.

JAV LB V-sios TARYBOS RINKIMAI
/

Trečioji rinkiminė apygarda apima šias apylinkes: 
Clevelando I-ą ir Il-ą, Columbus, Detroito, Rochesterio, 
Buffalo ir Pittsburgho.

Jau paaiškėjo šitie apygardos kandidatai:

BUTKUS Antanas, dr., chemikas, iš Clevelando, 
DAUGĖLA Jonas, visuomenininkas, iš Clevelando, 
EIDIMTAS Feliksas, visuomenininkas, iš Clevelando 
GAILIUŠYTĖ Jūra, chemikė, iš Clevelando, 
YUCIUS-JUCEVIČIUS Vytautas, 
nekilnojamojo turto pardavėjas, iš Pittsburgho, 
KAMANTAS Vytautas, inžinierius, iš Clevelando, 
KEBLYS Kęstutis, dr., inžinierius, iš Detroito, 
KLIMAS Antanas, dr., profesorius, iš Rochesterio, 
KOLIČIENĖ Veronika, mokytoja, iš Pittsburgho, 
KUTKUS Vytautas, inžinierius, iš Detroito, 
MAJAUSKAS Vytautas, dr., gydytojas, iš Detroito, 
MIKONIS Juozas, nekilnojamo turto pardavėjas, iš Clevelando, 
MIKŠYS Povilas, teisininkas, iš Clevelando,
PAUTIENIS Algimantas, inžinierius, iš Clevelando, 
PAUŽA Vladas, mokytojas, iš Detroito,
RAMANAUSKAS Vladas, dr., gydytojas, iš Clevelando, 
RAZGAITIS Pranas, inžinierius, iš Clevelando, 
SMETONA Julius, teisininkas, iš Clevelando, 
URBONAS Jonas, braižytojas, iš Detroito, 
ZAPARACKAS Algis, inžinierius, iš Detroito.

RUGSĖJO 30 D. -- Dirvos 
metinis balius, Šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

SPALIO 21 ir 22 D. Vaidilos 
teatro pastatymas A. Rūko "Ke
turi Keliauninkai".

SPALIO 28 D. Tradicinis "Li
thuanian Viliąge" Ine. balius - 
koncertas.

LAPKRIČIO 4 D, Korp! Neo- 
Lithuania metinis balius.

LAPKRIČIO U D. LVS Ra
movė rengia Kariuomenės Šven • 
tės Minėjimą

1968

SAUSIO 20 D. Šv. Kazimiero 
lit. mokyklos "Suktinio" tautinių 

_ šokių grupė ir Vaidilos Teatras 
Nauj. parapijos salėje stato 3 
veiksmų baletą-vaidinimą.

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

DETROIT

SKAITLINGAI DALY
VAUKIME L. B-NĖS 

TARYBOS 
RINKIMUOSE

Lietuvių B-nės pagrindi
niai uždaviniai yra: lietu
vybės išlaikymas ir Lietu
vos nepriklausomybės at
statymas. L. B. yra mūsų 
tautinės sąmonės ir valios 
išraiška organizacinių pa
vidalu. Daugumoje kraštų
L. B-nė stovi visos mūsų 
išeivijos lietuviškų reikalų 
priešakyje ir todėl nuo jos 
vidinio susitvarkymo pri
klauso lietuvių išeivijos or
ganizuota veikla ir bendrai 
lietuvybės išlaikymas.

šiandien stovime prieš 
JAV Lietuvių Bendruome
nės vyriausio organo — Ta
rybos rinkimus, kurie įvyks 
š. m. gegužės mėn. 6 ir 7 
dienomis. Lietuviška pri
gimtimi visi esame L. B-nės 
nariai, nežiūrint kur esame 
gimę, ar esame atidavę tau
tinio solidarumo įnašą ar 
ne. Todėl visi sulaukę aš
tuoniolikos metų amžiaus, 
turi teisę balsuoti ir parei
gą dalyvauti L. B. Tarybos 
rinkimuose.

Detroite Apylinkė pri
klauso trečiajai L. B. tary
bos rinkiminei apygardai, į 
kurią įeina: Clevelando, Co
lumbus, Detroito, Roches
terio, Buffalo ir Pittsbur
gho apylinkės. Detroito lie
tuviai balsuos tiktai už šios 
apygardos išstatytus kan
didatus ir turės teisę pasi
rinkti ir atiduoti savo balsą 
už nedaugiau kaip pusę, 
šios apygardos, išstatytų 
kandidatų.

Greitu laiku bus paskelb
ti kandidatai j L. B. Tary
bą. Jų tarpe bus ir detroi- 
tiečių. Už ką balsuoti yra 
kiekvieno asmeniškas rei
kalas.

Bendruomenei yra reika
lingi visi: jaunimas ir seni
mas. Vyresniųjų išmintis ir 
patirtis, jaunesniųjų dina
mizmas, noras aukotis ir 
dirbti. Išrinkime tuos, ku
rie yra atsidavę L. B. idėjai 
ir su ryžtu ir pasišventimu 
dirbtų lietuvybės darbą.

Dėt roit iečiai, mokėjome 
gausiai dalyvauti ir parem
ti žygi j Xew Yorką, duos- 
niai parėmėme Jaunimo 
Kongresą. Todėl ir šį kartą 
būkime pirmaujančių eilėse

Nr. 44 — 7

Vysk. Valančiaus lit. mokyklos Clevelande tautinių šokių grupės 
šokėjai, išpildant programą.

ir kaip ateis rinkimai, visi 
juose dalyvaukime ir atliki
me savo tautinę pareigą. 
Balsuotojų skaičius paro
dys kaip yra gyva L. B. idė
ja Detroite ir kiek mes ją 
remiame.

J. Urbonas, 
Detroito Apylinkės 

pirmininkas

PHILADELPHIA

STANKAITYTĖ IR 
RAR A«S

PHILADELPHIJOJ
Balandžio 1 d. ateitinin

kai suruošė pavasarinį kon
certą, kurį atliko mūsų iš
kilieji solistai Dana Stan- 
kaitytė ir Stasys Baras. 
Tai buvo dvasios nuskaidri- 
nimo valandėlė ir kartu mū
sų visų pasididžiavimas, tu
rint tokius aukšto meninio 
lygio dainininkus.

Pirmojoj koncerto daly 
girdėjome lietuvių kompo
zitorių kūrinius. Stasys Ba
ras išpildė: Vai, kur nu- 
žegliuos — Šimkaus; Liepė 
tėvelis — Tallat-Kelpšos; 
Jonušo daina — Karnavi- 
čiaus; Aš per naktį — Ba
naičio. O Dana Stankaitytė 
padainavo: Vai, gražu — 
Kačanausko; Oi, laukiau, 
laukiau — Gailevičiaus; 
Mano rožė — Kačanausko 
ir Su skambančia daina — 
Kačanausko, priedui iš ope
ros Carmen — Bizet sudai
nuodami duetą.

Antroj daly abu solistai 
pasirodė su pasaulinio gar
so kompozitorių kūriniais. 
Stasys Baras išpildė tris 
dalykus iš operų: Andrea 
Chenier — Giordano; La 
Gioconda — Ponchieli; žy
dė — Halevy, o Dana Stan
kaitytė — iš operos: And
rea Chenier (La mamma 
morto) — Giordano; Tos- 
ca — Puccini; Turandot (In 
Questa regia) — Puccini ir 
ant galo savo koncertą vai
nikavo duoetu iš operos Ai
da — Verdi. Paskutiniems 
garsams nuskambėjus, pub
lika triukšmingai plojo ir 
šaukė pakartoti, ir nors 
nuo katučių delnai kai kam 
smarkiai įkaito, bet solistai 
tiek davė, kiek buvo atsei
kėta, — atseit kas yra ge
ro, tai ir brangu.

Kiek apgailėtina, kad lė
šų sumetimais rengėjai ne
drįso rizikuoti koncerto ruo
šimo sąmatos praplėtimu, 
aplenkiant tikslą išeiti į 
margesnę tautybių grupę 
tam paieškant ir erdvesnę 
bei akustikos požiūriu tin
kamesnę salę ir tuo pačiu 
supažindinti publiką su mū
sų dainininkais. Savo kuge
liais, kopūstais ar ”kilba- 
somis” daugeliui čia esame 
žinomi. Iškilkime viešumon 
tuo, ką geriausio turime. O 
iš kitos pusės, ir Lietuvos 
gero vardo reikalui neuž
mirština pasitarnauti, kaip 
ir jos laisvei draugų paieš
koti. Iškilesnius parengi
mus ruošiant dera ne tiek 
muštis į pelną, kiek žiūrėti, 
kad galas su galu susives- 
tų, o taip pat, kad tas dau
giau pasitarnautų mūsų 
laisvinamos tautos reika
lui.

Atrodo, šį koncertą ren
giant nepasirūpinta pa

kviesti čia išeinančios sve
timos spaudos koresponden
tų bei muzikos žinovų. Sa
vo neapdairumu daug kur 
vis prašauname pro šalį. 
Argi patys solistai po kon
certo nesiįdomauja recenzi
jomis?

Dar viena smulkmena. 
Publika koncertu buvo su
žavėta, tačiau po koncerto 
iš jos pačios girdėjosi bal
sų, kad rengėjai nepakan
kamai dailiai solistus pa
gerbė! Salės kamputyje 
prie mažo stalelio vaišino.

Vietos lietuviškoji visuo
menė dėkinga ateitinin
kams už surengimą aukšto 
lygio koncerto, o solistams 
linki sėkmės tolimesniuose 
pasirodymuse.

J. Bubelis

• Bendruomenės Balsui 
Remti Komitetas ruošia 
koncertą - vakarą, kuris 
Įvyks šeštadienį, balandžio 
29 dieną, 7 vai. vakaro Lie
tuvių Muzikalinėje salėje, 
2715 East Allegheny Avė., 
Philadelphijos mieste. Pro-, 
gramo j e matysime ir girdė
sime plačiai žinomą lietuvį 
akordeonistą Kazį Daubarą 
ir taipogi Philadelphijoje 
dar negirdėtą "žibuoklių” 
sekstetą, kurį sudaro šešios 
ir gražiai atrodančios, ir dar 
gražiau dainuojančios po
nios.

Po koncerto šokiai, už
kandžiai, bufetas.

Liet uviškoji visuomenė 
kviečiama gausiai į šį kon
certą atsilankyti. (Sk.)

LIETUVIŲ KŪRINIAI —.
RUSIJOS INDĖLIS

Bostono THE CHR1S- 
T1AN SCIENCE MONITOR 
balandžio 7 d. įdėjo žiupsnį 
įspūdžių iš Japonijoj (To
kio) įvykusios tarptautinės 
grafikos meno parodos. 
Straipsnis iliustruoj amas 
Jono Kuzminskio (dabarti
nio dailininkų pirmininko 
Lietuvoj) raižiniu "Anoj 
pusėj ežero trys liepelės žy
dėjo” ir estų grafiko Vive 
Tolli raižinių, nurodant, 
kad, tarp kitų, ir tie kūri
niai parodoje buvo... RU
SIJOS INDĖLIS. Pažymė
jusi, kad J. Kuzminskis gi
męs ”in Batuvala” (atseit, 
Betygaloj), Lietuvoj, auto
rė jo grafikoje mato per
teiktus ... rusų tempera
mentui būdingus rusiškų 
pasakų — skazki bruožus... 
Apie estų dailininką kalbą 
irgi kaip apie "kitą pasiun
tinį iš Rusijos scenos”...

Tai ir nenuostabu, nes į 
tarptautines parodas (ar 
sporto varžybas) lietuviai 
(arba ir estai ar latviai) 
patenka tik rusiškomis eti
ketėmis pažymėti. Ir į To
kio savo grafikos darbus 
siųsdami Vilniaus dailinin
kai veltui džiūgavo, kad, 
esą, "štai, lietuvių dailė iš
eina į platųjį pasaulį”. Iš
eina, bet rusų pasisavinta. 
Panašiai, kaip ir į Montrea- 
lio parodą siunčiamieji lie
tuvių menininkų kūriniai 
(jų tarpe didžiuliai vitra
žai) arba lietuvių rankomis 
pagaminti pramonės gami
niai. (Ę)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dirvos novelės konkur
sui jau prisiųstos 2 nove
lės — "Romanas Konkur
sui" ir "Atsargiai". Termi
nas novelių prisiuntimui 
baigiasi balandžio 30 d.

Konkurso dalyvus prašo
me nedelsti su novelių pri- 
siuntimu ir atkreipti dėme
sį į Dirvoje skelbiamas kon
kurso taisykles.

• Dr. J. K. Valiūnas, Vil
ko pirmininkas, Romoj ma
tėsi su Lietuvos Diplomati
jos šefu S. Lozoraičiu ir 
lankėsi pas Vatikano valst. 
sekretorių kardinolą Cicog- 
nani.

Šveicarijoj Vliko pirmi
ninkas matėsi su dr. A. Ge
ručiu, Vokietijoj — su dr. 
P. Karveliu. Po Romos, lan
kėsi Madride ir atvyko į 
Paryžių. (E)

• Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Valdyba 
prašo: skyrių valdybas
prieš Sąjungos seimą atsi
skaityti su Sąjungos iždi
ninku iš surinkto nario mo
kesčio. Taip pat prašo 
skyrių Valdybas paskirti 
seimo reikalams auką, ir 
jei galima, ją atsiųsti iš 
anksto Sąjungos iždininkui 
arba ją įteikti Seimo metu.

• Seimui rengti komisija 
prašo visų skyrių valdybas 
pranešti vykstančių į Seimą 
sąrašus iš anksto — nes 
viešbutyje reikia rezervuo
ti banketui vietas. Į banke
tą bilietus prašome įsigyti 
iš anksto. Kaina $10.00 vie
nam asmeniui.

NEW YORK

VIEŠNIA Iš CHICAGOS

Newyorkietės su nekant
rumu laukia atvykstant Ni
jolės Lipčiūtės-Manelienės į 

Mylimam Tėvui ir Uošviui 

Lietuvoj mirus, 

mieliems bičiuliams

FELICIJAI GAIDELIENEI 
ir komp.

JULIUI GAIDELIUI 
reiškiame gilią užuojautą, 

dalyvaujam jų gedule.

M. ir J. Kapočiai
A. ir VI. Mickūnai
A. ir St. Santvarai

New Yorko madų parodą, 
įvykstančią balandžio 30 d., 
sekmadienį, 2 vai. p. p. La 
Cordon Bleu salėje, čia ji 
demonstruos savo pasirink
tus rūbus pirmą kartą New 
Yorke.

N. Manelienė yra plataus 
mąsto modeliuotoja priklau
santi, tarp kitų profesinių 
organizacijų ir Manneąuin’s 
Guild, — didelį prestižą tu
rinčiai profesinių modelių 
organizacijai. Nijolės lietu
viškas vardas yra gerai ži
nomas pasaulio rūbų pro
jektuotojam ir jų salionam. 
N. Manelienė yra demons
travusi Jacąueline Kennedy 
išgarsinto Oleg Cassini rū
bų rinkinius. Ji taip pat dir
ba su tokiom rūbų žvaigž
dėm kaip Norman Noreli, 
Bill Blass, Estevez, Adele 
Simpson, Geoffrey Beane, 
Pauline Trigere ir kt. Be to, 
ji yra laikoma specialiste 
vestuvinių rūbų modeliavi
me.

Vien tik rūbų modeliavi
me betgi N. Manelienės ta
lentas dar nesibaigia. Ji yra 
fotografuojama žurnalams 
ir laikraščiams. Su ja yra 
sukamos televizijos rekla
mos Eastern Airlines, Clai- 
rol ir New Dawn kosmeti
ka, suminant vos kelias. Ji 
demonstravo Harry Wins- 
ton. firmos brangakmenių 
papuošalus ir dirbo Eliza- 
beth Arden kosmetikos gro
žio salione.

Džiugu mums, kad mūsų 
madų parodai yra rodomas 
didelis susidomėjimas, tiek 
iš modeliuotojų, tiek iš žiū
rovų. Be viešnios iš Chica
gos, parodoje dalyvaus di
delis būrys gražių lietuvai
čių modeliuotojų iš New 
Yorko apylinkės. Taip pat 
bus rodoma chicagietės Mo
nikos Kripkauskienės su
projektuotų rūbų kolekcija.

Tad nepraleiskime šios 
progos maloniai praleisti 
popietę, paremti Dainavos 
jaunimo stovyklą, pasisem
ti naujų idėjų ateinančiam 
pavasariui, ir pasigrožėti 
mūsų lietuviškais žiedais. 
Skambinkite dabar ir užsi
tikrinkite sau bilietus, ku
rių pernai pritrūko. Tel. J. 
Kiaunienė — OL 7-0350.

frjb) 
(Sk.)

METINIS BATUN 
SUSIRINKIMAS

Baltic Appeal to the Uni- 
ted Nations, sutrumpintai 
BATUN vadinama baltiečių 
organizacija, savo meti
niam susirinkimui renkasi 
balandžio 22 ir 23 d. New 
Yorke.

šeštadienį, balandžio 22 
d., Jager House Gold salė
je, 1253 Lexington Avenue 
(prie 85 gt.) atstovai ap
tars eilę organizacinių klau
simų ir svarstys aktualiuo
sius baltiečių bendradar-

Balandžio 8 d. Jaunimo Centre Chicagoje, New Yorko vyrų okte
tas vadovaujamas muz. A. Mrozinsko, koncertavo N. Pr. Marijos 
seserų Kongregacijos Chicagos rėmėjų suruoštame koncerte. Per
pildyta Jaunimo Centro salė didžiausiu entuziazmu sutiko New Yor
ko oktetą ir davė gražaus pelno senelių namų statybai Putname, 
tuo labiau, kad ir oktetas atsisakė nuo honoraro namų naudai. Po 
koncerto Ona Gradinskienė dalyviams suruošė puikią vakarienę. 
Nuotraukoje viršuj: M. Remienė dėkoja oktetui. Apačioje vakarie
nės metu muz. A. Mrozinskas, N.P. Marijos seserų Chicagos sky 
riaus pirm, ir vyr. koncerto organizatorė Marija Remienė, vaka
rienės mecenatė Ona Gradinskienė ir dr. Leonas KriaučeliOnas.

V.A. Račkausko nuotrauka

b'iavimo reikalus, liečian
čius, pvz., sutarimą dėl Re
zoliucijų Komiteto tolimes
nės veiklos, informacijos 
apie JTO baltiečių leidiniuo
se reikalu ir kt. ateities 
veiklos klausimus. Ta pro
ga bus diskutuojami ir 
BATUN atlikti darbai ir 
renkami nauji valdomieji 
organai.

Šiame posėdyje dalyvau
ja tik BATUN nariai.

Sekmadienį, balandžio 23 
d. susirinkimas vyks Stat- 
ler-Hilton viešbuty (7th 
Avė., prie 33 gt.), kur kvie
čiama dalyvauti ir visuo
menė.

Pradžioje susir i n k i m o 
(10 vai. ryto) bus aptaria
mi BATUN veiklos finansa
vimo klausimai. 2 vai. p. p. 
posėdis prasidės vadovau- 
čių Baltijos tautų veikėjų 
žodžiu. Sekančiu klausimu 
dienotvarkėje numatyti po
litiniai reikalai, kuriems 
diskutuoti kviečiami ir sve
timų valstybių ambasado
riai prie JTO. Iš jų . .. jau 
atsisakė dalyvauti Anglijos 
ambasadorius Lord Cara- 
don, norėdamas išvengti 
diskusijų dėl britų vyriau
sybės susitarimų su Kosy
ginu.

Balandžio 22 d., šeštadie
nį, 6 :30 vai. vak. ruošiamas 
lietuvių solistų koncertas 
ir šokiai Maspeth parapijos 
salėje.

BENDROVĖ LITAS AUGA
Prieš keletą metų New 

Yorke įsteigta bendrovė Li
tas įsigijo Chicagoje už 
ketvirtį milijono namus. 
Tai bendrovės pirmas į ne
kilnojamą turtą investavi
mas. Ir New Yorko apylin
kėje uoliai ieškoma įsigiji
mui namų. Litas didžiausią 
turto dalį skiria paskoloms. 
Vertybės popierių rinkoje 
irgi dalyvauja investuoda
ma perkant gerų bei žino
mų bendrovių akcijas. Ben
drovė Litas metai iš metų 
auga, mokėdama akcinin
kams aukštus, dividendus. 
Šiuo metu bendrovė turi di
delį lietuvių tarpe pasitikė
jimą, nes eilė asmenų įdėjo 
tūkstantines sumas santau
pų formoje už ką gauna

aukštus procentus. Dabar 
bendrovės metinė apyvarta 
siekia keletą šimtų tūkstan
čių dolerių. (as)

• New Yorko Lietuvių 
Teatro "Pypkės" ir "Barz
dos" spektakliui muziką pri
taikė Dalia Juknevičiūtė, 
dekoracijos Albino Elskaus 
ir Romo Viesulo. Spektak
lis įvyksta balandžio mėn. 
29 d., šeštadienį, 8 v. v. 
85-05 Van Wyck Junior 
High School, Jamaica, N. 
Y. Visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti.

LOS ANGELES

• E. Bertulienė kovo 22 
d. buvo iškilmingai premi
juota United Air Lines ben
drovės, kaip viena iš ge
riausių tarnyboje ("for out- 
standing service"). Buvo 
premijuojami 50 tarnauto
jų, atrinktų iš 41,000 tar
nautojų skaičiaus.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

• Ben. Zabielos romanas 
Klaida, kurios ištraukos 
tilpo Dirvoje, gauta platini
mui. Kaina 3 dol. Užsisa
kant paštu, prašom prijung
ti 25 c. pašto išlaidoms.

Užsisakykite Dihvos ad
resu: 6907 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 44103.

RŪTOS ANSAMBLIO 25 METU 

jdiiimis Koifflms 
balandžio 22 d., 7 vai. vakaro 

Baltimorėj, Lietuvių salėj, 851-853 Hollins St.
Rengia A. L. Taut. S-gos 8-tas skyrius 

Maloniai kviečiami Washingtonoz Philadelphijos ir 
Elizabetho lietuviai.

CHICAGO

• Kostas Čepaitis, Balfo 
Chicagos apskr. iždininkas, 
baigus vajų ir sutvarkius 
apyskaitas, pasiuntė į 
Brooklyną Balfo centrui 
paskutinį čekį. Tuo būdu, 
centras gavo šalpai $19,121. 
Vajų vykdė pati apskrities 
valdyba.

• Valerijonas Šimkus, vil
nietis, atšventęs 60 m. su
kaktį, užgrūdintas Vilniaus 
krašto lietuvių kovotojas, 
aktyviai reiškiasi lietuvių 
organizacijose: BALFe, Po- 
lit. Kalinių S-goj, SLA, na
mų sav. ir kt.

Pažymėtina, kad jis yra 
Vilniaus Krašto Lietuvių 
S-gos steigėjas, ilgametis 
(ir dabartinis) Chicagos sk. 
pirmininkas ir C. V. vice
pirmininkas.

Šiuo metu V. Šimkus taip 
pat yra "Laisvosios Lietu
vos" leidėjas ir vienas iš re
dakcinės kolegijos narių.

Sukaktuvininkui lietuvių 
visuomenė linki sveikatos, 
sėkmės ir Tėvynės laisvės 
rytojaus.

• Dail. V. Ramonis ruo
šia savo meno paroda Bal- 
zeko Kultūros Muziejuje 

nuo balandžio 16 d. iki ge
gužės 6 d. Galerijos valan
dos nuo 1 iki 4:30 p. p. 
kiekvieną dieną.

• Dalia ir švytrius Got- 
ceitai, Chicagoje, kovo 30 
d., susilaukė sūnaus Pau- 
liaus-Tomo. Namuose džiau
giasi jo mažoji sesutė Juli
ja Janina bei seneliai Beno- 
kraičiai Clevelande ir M. 
Gotceitienė.

• LB Chicagos Apygar
dos valdybą prašo visų LB 
Apylinkių, Kad jos įsijung
tų į bendruomenės valandė
lės išlaikymą Margučio ra
dijo programoj, prisiun- 
čiant savo įrekorduotą pro
gramą 15 min. laiko ir pi
niginę paramą $15.00. Iki 
šiol įsijungė tik viena Mar- 
ųuette Parko LB Apylinkė. 
Šitą naštą turėtų padėti 
nešti visos apylinkės, kur 
kiekviena turi progos pa
garsinti savo darbus ir 
veiklą.

• Naują Balfo Chicagos 
apskrities valdybą sudaro: 
A. Gintneris, K. Čepaitis, F. 
Sereičikas, K. Repšys, A. 
Stankus, Ign. Daukus, V. 
Diminskis, A. Ramonis ir 
Balšaitytė. Kontrolės Komi
siją: K. Bružas, Pr. šulas 
ir Dambrauskas.

ARGENTINA

SESELIŲ KAZIMIERIE- 
ČIŲ SIDABRINĖ 

SUKAKTIS
Lietuvių kolonija kartu 

su lietuvių parapija kovo 5 
d. pagerbė Seseles Kazimie- 
rėtes, švenčiant jų 25 me
tų sukaktį Argentinoje nuo 
jų veiklos pradžios mokyk
loje. Lygiai 10 vai. Aušros 
Vartų bažnyčioje buvo at
laikytos sudėtinės mišios.
Giedojo šv. Cecilijos choras.^

Parapijos salėje vyko mi
nėjimas, išklausant progra
mą, kurią atliko šv. Cecili
jos choras, vadovaujant 
muz. Rymaviciuir

"Atžalyno" a n s a mblis, 
vadovaujamas St. Balins- 
kienės ir Suzanos Vanagai
tės, atliko gražų scenos 
vaizdelį "Dėdės Derlius". 
Laike programos seseles 
sveikino: šv. Cecilijos cho
ro vardu Vanagaitė, Radijo 
valandėlės vardu K. Misiū
nas, Liet. Centro pirm. A. 
Jasuitis. Argentinos Lietu
vių Bendruomenės vardu 
Ign. Padvalskis ir kiti.

Seselių nuveiktus darbus 
labai gražiai apibudino Z. 
Juknevičius, Radijo Valan
dėlės "Lietuvos Aidai" va
dovas.

Visų Seselių vardu svei
kintojams dėkojo Motina 
Adorata, Seselių Generole.

Programai pasibaigus se
kė užkandžiai gražioje nuo
taikoje. Pabaigoje visi se
selėms sugiedojo Ilgiausių 
Metų. Programai vadovavo 
Suz. Vanagaitė.

Juozas šiušis

• Viešintose (netoli nuo 
Anykščių) šiemet žada pra
dėti statyti televizijos siųs
tuvą. Tik- jam pradėjus 
veikti, rytinėj bei šiaurinėj 
Aukštaitijoj bus galima ma
tyti televizijos programas 
iš Vilniaus. (E)
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