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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

K VISO PASAULIO BRITAI [ EUROPĄ
* ESTAS EERIK HEINE, savo 

laiku 9 metus kalintas Sov. S- 
gos kone, stovykloje, Montrea- 
lio teismo kaltinamas už Sov. 
S-gos paviliono Expo 67 paro
doje sutepimą raudonais da
žais.

Kaltinamojo advokatas pareiš
kė, kad Heine perdaug nukentė
jęs už savo įsitikinimus, prieš 
atvykstant į Kanadą. Teisėjas 
Lachapelle taip pat pareiškė 
užjaučiąs kaltinama jam, tik kad 
kaltinimas esąs labai rimto po
būdžio, nes svetimos valstybės 
turtas parodojeprivaląsbūti res
pektuojamas.

Heine kol kas yra laisvas, su
mokėjęs 500 dol. užstatą.

* TARPTAUTINIS DŽAZO 
festivalis atidarytas okup. Es
tijos sostinėje Taline. Stadioną 
užpildę 6000 klausytojų atida
rymo iškilmėse išklausė "Le- 
ningradsky Dixieland" orkestrą 
grojant "Kai šventieji atžygiuo
ja". Festivalyje žada dalyvau
ti (jei gaus leidimą) ir ameri
kiečių Charles Lloyd kvintetas. 
Tuo tarpu atvyko Sov. S-gos, 
Lenkijos, Švedijos ir Suomijos 
džazą atstovaują ansambliai.

* SOV. S-GOS PREMJERAS 
KOSYGINAS pranešė negalėsiąs 
šią vasarą aplankyti Švedijos 
ir Norvegijos. Neseniai mirė jo 
žmona.

* JAU 2 KARTU Sov. S-gos 
karinis laivas susidūrė su JAV 
laivu, manevravusiu Japonijos 
jūroj. JAV vyriausybė įteikė pro
testo notas, kai tuo tarpu Sov. 
S-ga kaltina JAV laivyną ieš
kant "provokacijų”. JAV laivyno 
manevrai vyksta 200 mylių nuo 
Vladivostoko.

* GYNYBOS SEKRETORIUS 
McNamara įspėjo Graikijos vy
riausybę, kad JAV susiaurinsian
ti paramą ginklais, jei naujoji 
vyriausybė neatnaujins Graiki
jos gyventojams suspenduotas 
konstitucines teises.

Graikijos vyriausybė buvo pa
prašiusi ginklų apsigynimui nuo 
galimo komunistų sukilimo.

PRO MEMORIA D. 
BRITANIJOS 
PREMJERUI

Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sąjungos vadovy
bė prieš kiek laiko pasiuntė 
D. Britanijos vyriausybei 
specialią Pro Memorią ry
šium su D. Britanijos-So.v. 
Rusijos sutartimi, liečian
čia Lietuvos depositus An
glijoje.

Rašte, kuris adresuotas 
k a r ališkosios vyriausybės 
min. pirmininkui Wilsonui, 
protestuojama prieš tokias 
sutartis apskritai, kaip pa
žeidžiančias pavergtųjų tau
tų teises, kurios nepriklau
so nuo kitų šalių noro ir 
kurias,bent iš dalies, pati 
D. Britanija pripažįsta. 
LKDS Centro Komitetas 
taip pat teigia, kad toks 
p r e kiavimas pavergtosios 
Lietuvos teise yra prasižen
gimas su tarptautine teise 
ir tarpvalstybinių santykių 
normomis bei dvasia. Rašte 
taip pat viliamąsi, kad D. 
Britanija, kuri yra vaka
rietiškos demokratijos lop
šys, nesudarys precedento 
ateičiai. Pažeidimas suve
reninių kitų valstybių teisių 
yra kenksmingas ir taikai 
ir laisvei. (KDI)

PROTESTAS "CINE 
MONDE”

Prancūzų filmų žurnalui 
”Cjne Monde" išspausdinus 
eilę nuotraukų iš V. Žala- 
kevičiaus propagandinio fil
mo "Niekas nenorėjo mir
ti”, kartu su biauriausią

D. BRITANIJOS VYRIAUSYBĖ SU VISOS TAU
TOS PRITARIMU NUTARĖ RUOŠTIS INVAZI
JAI Į EUROPOS BENDRĄJĄ RINKĄ TAM, 
KAD JOJE PASKĘSTŲ. — NORS DE GAULLE 
IR GALI KURIAM LAIKUI SUTRUKDYTI TĄ 
INVAZIJĄ, TAČIAU LAIKUI BĖGANT JI TU

RĖTŲ PASISEKTI.

_______ VYTAUTAS MEŠKAUSKAS -----------

Londono satyros žur
nalas Punch vaizduoja D. 
Britanijos ministerį pir
mininką Wilsoną, su gė
lių puokšte rankoje, sto
vintį prie vartelių į na
mus, ant kurių užrašyta 
'Miss Europa’. Visa ne
laimė, kad už vartelių 
guli milžiniškas juodas 
šuo, kuris aiškiai neno
ri Wilsono prileisti prie 
tos ’miss*. Savaime aiš
ku, kad to šuns ilga no
sis tuojau primena Char 
les de Gaulle, kuris prieš 
keturis metus vetavo bri
tų prašymą priimti juos 
į Bendrąją Europos rin
ką. Tą syk kiti tos rin
kos dalyviai būtų suti
kę priimti D. Britaniją 
į savo tarpą, tačiau tu
rėjo nusileisti prancū
zų veto. Vienas iš svar
biausių ilgojo generolo 
motyvų, nors viešai ir 
nepaminėtas, buvo tas, 
kad britam įėjus į Euro - 
pos ūkinę organizaciją, 
kuri normaliai ilgainiui 
turėtų išsivystyti ir įpo- 
litinę, Prancūzija ne
tektų savo dominuojan
čios pozicijos. Tiesa, 
ūkiškai Vakarų Vokieti
ja yra daug galingesnė, 
tačiau politiškai jos ran
kos buvo surištos ir ji 
negali (ir dar kurį laiką 
negalės) sudaryti rimtes
nės grėsmės prancūzų 
dominavimui. Oficialiai 
de Gaulle britams pri
kišo ‘specialius santy
kius’ su amerikiečiais ir 
buvusiom dominijom ir 
kolonijom, nors ir pran
cūzai turi tokius santy- 

melą skleidžiančiais para
šais niekinančiais šventos 
ir garbingos atminties miš
ko brolius — partizanus, 
Lietuvių Krikščionių Demo
kratų Sąjungos Spaudos ir 
Informacijos skyrius rea
gavo griežtu protesto laiš
ku.

Rašte visų pirmiausiai 
iškeliama kaip gali bet koks 
žurnalas būti tiek nekritiš
kas ir leistis-panaudojamas 
tokiam aiškiam tarptauti
nio komunizmo melui. 
Griežčiausiai atmetami visi 
šlykščiausi dar gyvos isto
rijos faktų iškraipymai. 
KDI toliau klausia: "Nuo 
kada bet kokios tautos lais
vės kovotojai yra keikiami 
banditais ir žmogžudžiais? 
Pasaulis ir lietuviai žavėjo
si ir lenkė galvas prieš tuos 
prancūzus, kurie nacių pa
vergtoje tėvynėje kovojo 
laisvės kovą ir žuvo didvy
rių mirtimi. Dabar ^i pran
cūzų žurnalas suniekina 
Lietuvos laisvės kovotojus 
pačiu negražiausiu būdu.” 
Iš tikrųjų neturėtų nelikti 
visų pirmiausiai nė vieno 
Prancūzijos lietuvio, kuris 
neprotestuotų prieš tokią 
biaurią komunistinę propa
gandą. (KDI) 

klus su savo buvusiom 18 
kolonijų.

Reikia dar atsiminti, 
kad ir D. Britanijoje 
prieš keturis metus bu
vo dar geroka opozicija 
prieš įstojimą į Europos 
Bendrąją Rinką ir tuo pa
čiu atsisakymą nuo visos 
didingos ir nepriklauso
mos praeities. Šiuo metu 
D. Britanijos prašymui 
pritaria turbūt 90% vi
sų jos gyventojų, nors 
darbiečių vyriausybės 
populiarumas ir krito. 
(Tik 42% visų britų yra 
patenkinti Wilsono poli
tika).

Toks britų nusiteiki
mas Europos naudai yra 
visai suprantamas. Kal
bant su senuoju londoniš- 
kiu Times: "No realis- 
tic alternative to join- 
ing Europe exists". At
seit, nėra kito pasirin
kimo.

Mat, tuo tarpu kai bri
tų ūkinė padėtis po tru
putį vis sunkėja, bend
roji Europos rinka su sa
vo 180.000.000 gyvento
jų ir vartotojų klestėjo. 
Galima lengvai įsivaiz
duoti kokios perspekty
vos atsidaro bet kuriai 
pramonės šakai, jei jos 
rinka padidėja kelis kar
tus. Tiesa, tai sudaro pa
vojau s kai kuriom įmo
nėm, kurios buvo išau
gintos dirbtinai, jas ap
saugant nuo užsieniokon* 
kurencijos muitų užtva
ra, tačiau, aplamai 
imant, iš Bendros Rin
kos buvo daugiau nau
dos nei nuostolio vi
siems jos dalyviams. 
Betgi tuo laiku, kai Bend
rojoje Rinkoje dalyvau
jančios valstybės savo 
gaminiams muitus ma
žina ir nuo sekančių me
tų liepos 1 d. neturėtų 
būti jokių muitų bet ku
riem Bendrosios Rinkos 
narių gaminiam , pati 
rinka kaip visuma sten
giasi apsisaugoti aukš
ta muitų siena nuo ne na
rių. Tai kaip tik paska
tina kitas valstybės ieš
koti įėjimo į tą rinką ar
ba, jei jų ūkinė būklė to 
neleistų ( ūkiškai atsili
kusi valstybė negalėtų 
konkuruoti savo pramo
nės gaminiais su kitaisj 
sudaryti atskirus susita
rimus su Bendrąja Rin
ka, D. Britanija, Danija, 
Norvegija ir Airija norė
tų prisijungti, kitos kaip 
Ispanija ar Graikija, no
ri ir jau turi specialių 
susitarimų. Austrijai 
prisijungti draudžia jos 
neutralumo statusas ir 
sovietų ’veto’, kuriam 
apeiti Austrija norėtų fak 
tino, nors ir ne forma
laus,- prisijungimo.

Skaitydamasis su de 
Gaulle veto, Wilsonas 
prieš formaliai įteikda

mas prašymą, mobili
zavo savo krašto viešą
ją nuomonę už įstojimą, 
lyg tai galėtų nulemti 
de Gaulle pažiūras. Pran^ 
cūzus tokios pastangos, 
žinoma, gana linksmai 
nuteikia. Po jų ministe- 
rių kabineto posėdžio, 
kuriame buvo svarsto
mas britų galimas prašy
mas, buvo nebe ironijos 
pareikšta, kad prancūzai 
šiuo atveju laikosi seniai 
išbandytos pačių britų po
litikos: "wait and see".

Galimas daiktas, kad 
gegužės 16 d. tuo reika
lu pasisakys ir pats de 
Gaulle savo retoje spau
dos konferencijoje, ku
rioje jis atsako tik į 
tuos jam raštu pateiktus 
klausimus, kurie jam 
patinka.

Jei de Gaulle ir atsi
sakytų savo veto teisės, 
derybos dėl britų įsto
jimo bus labai neleng
vos, nes jie reikalaus 
sau nemažai išimčių, ku
rių kiti rinkos dalyviai, 
jausdamiesi visai pato
giai dabartinėje situaci
joje, nenorės duoti. Bri
tų pramonei bus sunku 
konkuruoti su europie
čių ir, aplamai imant, 
jie pradžioje turės ge
rokai nukentėti, pvz., ge
rokai pabrangtų maistas, 
tačiau iš kitos pusės,bri 
tai tikisi amerikiečių 
kapitalo antplūdžio, ku
ris padėtų modernizuoti 
jų pramonę. Galų gale, 
visi dalyviai turėtų tik 
laimėti iš to, kad Bend
roji Rinka padidėtų iki 
235 milijonų vartotojų. 
Politiniai Europos reikš
mė irgi gerokai pakiltų.

Žinoma, tai reikštų D. 
Britanijos kaip atskiros 
didžiosios galybės ga
lą. Faktinai britų galy
bę pribaigė antrasis pa
saulinis karas, nors 
Winstonas Churchillis ir 
padarė viską, kad tai ne 
visi žinotų ir suprastų. 
Viena iš jo aukų, W. 
Lippmanno teigimu, bu
vo prezidentas Franklin 
D. Rooseveltas, kuris 
Jaltoje dar tikėjosi, jog 
britai po karo bus stip
resni negu iš tikro buvo. 
Tai privedė prie jo klai
dų, padarytų derantis su 
Stalinu.

TARĖSI PAVERGTŲJŲ 
TAUTŲ REIKALU

Trys Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seimo at
stovai — S. Korbonskis, 
V. Sidzikauskas ir C.

(Nukelta į 2 psl.)

Kairėje: STATYBOS ŽAIDIMAS Montrealio parodoje. Dešinėje: vienbėgis geležinkelis.

expo67
ĮSPŪDŽIAI PASAULINĘ PARODĄ 

MONTREALYJE APLANKIUS
Antanas

Turėjau progos aplankyti taip 
jau išgarsintą ir išreklamuotą 
Pasaulinę Parodą Montrealyje, 
Kanadoje, oficialiai vadinamą 
EXPO 67, kurios iškilmingas 
atidarymas Įvyko balandžio 27 
d., o publika pradėjo lankyti 
balandžio 28 d. Prisipažinsiu, 
atvykau Į parodą kiek skeptiš
kai nusiteikęs, maniau, kad ne 
viskas bus taip, kaip išrekla
muota, tačiau reikia pasakyti, 
kad įspūdis yra pritrenkiantis: 
paroda tiek savo dydžiu, tiek 
įrengimais, tiek technišku api
pavidalinimu yra milžiniško 
masto ir toli pralenkia prieš 
porą metą New Yorke įvyku
sią mugę.

Paroda užima 1000 akrą plo
tą, tačiau yra išmėtyta ketu
riose vietose. Pagrindinė da
lis yra Šv. Elenos istorinė sa
la, gulinti Šv. Lauryno upėje 
ties Montrealio vidurmies- 
čiu. Sala buvo smarkiai pail
ginta ir išplėsta supilant že
mes ir gružą, iškastą statant 
Montrealio požeminį traukinį, 
šalia senosios salos, buvo iš
pilta visai nauja, kuri pavadin-

Višoianu — gegužės 3 
d. buvo priimti JAV 
Valstybės Departamen
te ir plačiai išsikalbėjo 
apie Rytų-Vidurio Eu
ropos kraštų padėtį su 
Rytų Europos skyriaus 
direktorium dr. Ray- 
mond E. Lisle.

Pasikalbėjime buvo 
paliesti bendrieji R. - 
V. Europos reikalai ry
šium su vėliausiais tarp
tautinės politikos reiš
kiniais. Buvo paliestas 
prezidento proklamaci
jos dėl Pavergtųjų Tau
tų Savaitės reikalas (tam 
skiriama trečioji liepos 
mėnesio savaitė), taip 
pat buvo kalbėta apie di
dėjantį komunistų infil
tracijos ir subversijos 
pavojų R. - V. Europos 
tautų išeivijos sluoks
niuose. (E)

Bernotas

ta Notre Dame. Be to, pietinis 
miesto pakraštys, uosto rajo
nas, taip pat buvo išplėstas ir 
pagražintas, priskiriant jį taip 
pat prie parodos, pavadinant jį 
Le Havr& Rytinis Šv. Elenos 
salos galas -- La Ronde vėlgi 
buvo smarkiai padidintas ir iš
plėstas. Visas šias dalis jun
gia specialiai pastatytas iš
keltas geležinkelis, prasidedąs 
iš Le Havre ir besibaigiąs La 
Ronde. Geležinkeliu kursuoja pa
rodos traukiniai maždaug kas 
5 minutės, vežiodami lankyto
jus nemokamai iš vieno paro
dos galo į kitą. Be to, abejose 
salose įvairiomis kryptimis kur
suoja iškelti traukiniukai, o že
mėje važinėja kiti panašūs trau
kiniukai, kanaluose ir upė j e plau
kioja motorlaiviai ir gondolos, 
bet pasivažinėjimas šiomis su
sisiekimo priemonėmis jau ap
mokamas.

Lankytojams į parodą pata
riama vykti požeminiu trauki
niu, vadinamu METRO, kurio pa
grindinė kryžkelio stotis yra 
vidurmiestyje -- Berri ir de 
Montigny gatvių susikirtime. Iš 
tos stoties parodos ekspresas 
per kelias minutes jus nuveža 
tiesiai Į šv. Elenos salą ir iš
lipate pačiame parodos centre, 
į parodą yra tik trys įėjimai: 
sakytasis, vienas Le Havre prie
miestyje ir trečias prie Jacąues 
Cartier tilto. Lankytojai, kurie 
atvyks savo automobiliais, turi 
juos palikti mieste stovėjimo vie
tose arba tie, kurie norės, gali 
apsistoti prie parodos aikštės 
esančiose oficialiose stovėjimo 
vietose -- viena d’Accueil aikš
tėje Le Havre priemiestyje, ki
ta į pietus už šv. Lauryno upės 
— Lengueuil priemiestyje (iš 
čia imti pradinę Metro stotį). į 
pačią parodos vietą automobi
liai neleidžiami.

Parodos aikštėje visi prane
šimai, užrašai ir visokia in
formacija pirma teikiama pran
cūziškai, tik paskui angliškai, 
bet visoks aptarnaujantis per
sonalas moka abi kalbas. Jau 
pirmąją parodos atidarymo die
ną — balandžio 27 d. — visi kal
bėtojai kalbėjo tik prancūziš
kai, kas paliko kiek nesmagų 
Įspūdį, nesgi Kanada juk dvi
kalbis kraštas. "Bet čia Que- 
bec’as, -- man aiškino, -- mes 
pirmoj eilėj tik prancūziškai".
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Paroda atidaryta su didele 
pompa -- oficialiomis pareigū
nų kalbomis, patrankų šūviais 
ir parodiniu fejerverku, stau
giant laivų sirenoms ir gau
džiant visų miesto bažnyčių 
varpams, kai virš parodos Ka
nados aviacijos eskadrilė darė 
pavyzdinius pasirodymus.

Paroda atidaroma kasdien 
9:30 vai. ir veikia iki 9:30 vai. 
vakaro, o La Ronde pasilinksmi
nimų vietos -- iki 2:30 vai. ry
to. Įėjimas į parodą 2.50 dol., 
vaikams -- 1.25 dol. Yra sa
vaitiniai bilietai, o tie, kurie no
rėjo , galėjo įsigyti sezoninius 
bilietus, vadinamus pasportus.

Visą parodos apylinkę domi
nuoja milžiniškas stiklinis USA 
pavilionas, pastatytas rutulio 
formoje, per kurio vidurį per
važiuoja net iškeltas traukinys. 
Amerikos pavilionų susidomėji
mas nepaprastai didelis ir prie 
įėjimo visą laiką stoviniuoja il
giausios eilės žmonių. Pavyz
džiui, kaip pranešė laikraščiai, 
penktadienį, gegužės 5 d., 1 
vai. po pietų prie Amerikos 
paviliono laukė nemažesnė kaip 
10,000 žmonių minia. Parodos 
atidarymo dieną atsirado kele
tas keistuolių, kurie piketavo 
Amerikos paviliono viduje prieš 
karą Vietname, tačiau lankyto
jai į juos nekreipė jokio dėme - 
šio.

Netoli Amerikos paviliono, tik 
už kanalo, yra didžiulis Sovie
tų Sąjungos pavilionas, kuris, 
kaip sakoma, didžiausias grin
dų plotu. Prie Įėjimo milžiniš
kas metalinis piautuvas su kū
ju, ant kurio įrašyta, kad jis 
skirtas Sovietų Sąjungos 50 me
tų sukakčiai paminėti, o šo
nuose įrašai rusų, prancūzų 
ir anglų kalbomis, kad tai yra 
šalis, kurią sukūrė sovietinis 
žmogus ir kad nerasi kitos to
kios šalies pasaulyje, kurioje 
žmogus galėtų taip laisvai kvė
puoti... Deja! Viduje telpa tūks
tančiai mašinerijos ir visokiau
sių išdirbinių, bet greta dar dau
giau visokiausio propagandinio 
pobūdžio plakatų, schemų, mo
delių ir pan. Laikraščiuose bu
vo rašyta, kad bus atskiras Lie
tuvos 
nėra, 
mintų 
dinti,
nešėjos moterys užsikabinu
sios mažus aparačiukus, ant ku
rių užrašyta pavadinimas "Bal 
sas", arba įvairių radijo apara
tų tarpe stovi vienas su pava
dinimu "Minija". Tik vaikų pie 
šinių skyriuje prie kelių pieši
nių pažymėta, kad tai Lietuvos 
vaikų darbai. Buvo rašyta, kad 
į parodą bus atgabenta meno dir
binių už 1 milijoną dolerių. Taip, 
tie dirbiniai išstatyti parodoje, 
bet jie susideda tik iš visą sie
ną uždengusio Lenino barelje
fo, didžiulės raudonpartizanio 
statulos, keliolikos kitų statu
lų ir paveikslų, vaizduojančių 
sovietinį žmogų ir jo "laimin
gą" gyvenimą.

Netoli paviliono yra kioskas, 
kur padavinėjami įvairūs suve
nyrai ir sovietiniai gaminiai. 
Buvo skelbta, kad atvežama daug 
Lietuvos gintaro dirbinių ir au
dinių. Taip, viename stende yra 
išdėliota šiek tiek gintaro dir
binių, įvairių audeklų ir papuo
šalų, bet niekur nepasakyta, kad 
tai Lietuvos dirbiniai. Yra ir 
lietuvių tarnautojų — vyrų ir 
moterų, tačiau nežinodamas, 
kas jie tokie, jų neatpažinsi. 
Viskas eina Sovietų Sąjungos 
vardu. Sov. Sąjunga jau pradė
jo kaltis ir propagandinį kapi
talą, kuris, ją geriau nepažįs
tančių tarpe, suranda ir nema
žo pasisekimo. Taip, anglų kai' 
ba Montrealio dienraštis "The 
Montreal Star" gegužės 3 d. lai' 
doje pranešė (ir įdėjo nuotrau
ką), kad yra atvykęs "estų tau
tos vadas" Aleksei Muurisepp

skyrius. Tokio skyriaus 
Yra daug Lietuvoje ga- 
dalykų, bet jie neišvar- 
kur gaminti. Pvz., pra-

(Estijos kompartijos pirminin
kas), kuris apsilankė Montre
alio miesto rotušėje ir pakvie
tė estų vardu atsilankyti mies
to burmistrą Jean Drapeau se
kantį šeštadienį į sovietų pa
vilioną, kuriame bus suruošta 
"Tautinė Estijos diena". Se
kančią dieną tas pats dienraštis 
įsidėjo platų aprašymą, kaiptas 
pats Muurisepp Sov. Sąjungos 
pavilione buvo susikvietęs Mon
trealio spaudos, radijo ir TV 
atstovus, kurių 600 būrys tie
siog "veržte įsiveržęs" į salę 
ir klausęsis, filmavęs ir foto
grafavęs pranešėjo kalbą, ku
ri buvo ištisa "laimingo sovie
tinio esto" litanija. Greta, ta
čiau, dienraštis įsidėjo ir estų 
egzilų straipsnelį, kad tą pačią 
dieną įvyks laisvųjų estų diena, 
kuri bus naujai pastatytame sta
dione, Le Havre priemiestyje. 
Čia reikia pasakyti, kad ir lie
tuvių diena, kuri įvyks rugsėjo 
2 d., bus tame pat stadione. Ka
dangi stadionas nuošalioje vieto
je, lankytojų čia užklysta nedaug 
tai ir didelio pasisekimo netu
rės. Užeis tik savi pasižiūrėti 
savų, o gausios lankytoją minios 
čia nepasikeis. Pačiame S v. Ele - ’ 
nos salos vakarų gale yra spe
ciali paradams ir pasirody
mams aikštė — Place dės Na- 
tions, apsupta plazdančiom vė
liavom, kurioje, tačiau, paro
dos administracija egzilams ne
davė leidimo rodytis. Reikia 
laukti, kad netrukus įvyks pana
šios lietuvių ir latvių dienos, ir 
bus atgabentas koks "lietuvių 
tautos vadas".

Suskaičiuota, kad parodoje da
lyvauja 62 atskiri kraštai ar vals - 
tybės ir dar daugybė pavilionų 
specialios paskirties ar atski
roms sritims. Ypatingai turtin
gi gaminiais ir gausiai lankomi 
Vokietijos, Austrijos, Anglijos, 
Šveicarijos, Prancūzijos ir pa
čios Kanados pavilionai. Kana
da, be bendro paviliono, dar tu
ri pavilionus atskiroms provin 
cijoms ir Kanados indėnų pavi
lioną. Prie įėjimo į indėnų pa
vilioną stovi totem stulpas, o 
viduje patarnauja indėnės mer
gaitės. Prie įėjimo pastebėjęs 
apvalaus veiduko tamsiaplaukę 
mergaitė nenorėjau patikėti, kad 
ji indėnė ir pasiteiravau ją. 
"Oh, yes sir, aš esu indėnė",su 
pasididžiavimu atsakė ji

labai graži mergaitė", -- pasa
kiau jai. "Thank you, sir",vėl 
atsakė ji nurausdama. Manyda
mas, kad ji bus kur nors nuo 
Pacifiko, paklausiau ją. Pasakė 
kad ji yra iš Caughnawagos in
dėnų rezervato (pusiaukelėje 
tarp Montrealio ir Quebeco). Ta' 
da ją paklausiau, kaip yra, kad 
ji taip gražiai kalba angliškai, 
kai čia visi kalba prancūziškai. 
"O, mes, indėnai, visi tarp sa
vęs kalbame angliškai, nors dau
gelis kas moka ir prancūziškai, 
dėl ko ir aš čia paskirta", -- 
paaiškino ji vėl.

Ypatingu grožiu, orientaliniu 
paslaptingumu ir menu pasižy
mi ir tūkstančius lankytojų pri
traukia Indijos, Burmos, Ceilo- 
no, Siamo, Persijos, Korėjos ir 
Kinijos pavilionai. Egiptas ro
do senovės laikų faraonų meno 
kūrinius ir dabartinį egiptiečių 
gyvenimą. Nemažiau įdomūs ir 
patrauklūs Etiopijos, Alžiro, Tu
niso ir Maroko pavilionai. Grai
kija rodo senovės ir dabartinių 
laikų gyvenimą. Kaikurie pavi
lionai, kaip Venecuelos ir Mek
sikos, dar nebaigti.

J daugelį pavilionų sunku pa
tekti: stovi ištisos eilės žmonių 
ir tenka laukti ilgąs valandas. 
Taip buvo atidarant Jungtinių 
Tautų pavilioną, kada buvo par
davinėjami specialiai parodos 
progai atžymėti išleisti nauji 
pašto ženklai.

Parodos dalyje La Ronde tel
pa tūkstančiai įvairiausių pasi
linksminimo vietų, karuselės, 
suvenyrų krautuvės, restora
nai, užkandinės, naktiniai klu
bai, visokie labirintai ir iš
gąsčio vietos. Pačiame vidu
ryje stovi bavarų pavilionas, 
kuriame duodami vokiški val
giai ir Loewenbrau alus. Vi
duryje trenkia odinėm kelnėm 
apsirengusių bavarų kapela, o 
aptarnauja bavarės moterys ir 
mergaitės. Čia turėsite pro
gos atnaujinti savo vokiečių 
kalbos žinojimą, nes patarnau

tojos kitaip nemoka, kaip tik vo
kiškai. Didelis stiklas alaus kai' 
nuoja $1.10 (tai jau brangoka).

Kanados valdžia, statydama 
šią parodą, įkišo milionus do
lerių, bet laukiama, kad apsi
mokės, nes paroda susidomė
jimas nepaprastas. Per pir
mas tris dienas parodą aplan
kė nemažiau, kaip pusantro mi
lijono lankytojų, o už savaitės 
-- gegužės 5 d. lankytojų skai
čius prašoko 2 milijonus.

Paroda truks iki spalio 27die
nos. Per visą sezoną numaty
ta apie 60 įvairių tautų šven
čių ir pasirodymų. Gegužės 3 

lankėsi Etiopijos imperato-

rius Haile Selasie ir įvyko eti
opų diena. Kitą dieną buvo Mau - 
ritiaus salos diena.

Ten bebūnant, laikraščiai pra
nešė, kad Montrealyje pasimi
rė pasižymėjęs žydų žurnalis
tas ir žydų enciklopedijos Ka
nadoje autorius Benjamin G. 
Sack, kuris yra kilęs iš Lietu
vos ir atvykęs į Kanadą ’dar bū
damas vaiku, tai yra 1906 m. 
Pagirtinas jo giminių tautinis 
susipratimas, kad jie skelbia, 
jog Lietuva jau buvo ir 1906 m.

Dar parodai vos tik prasidė
jus, jau kilo balsų, ką reikia 
daryti, kad parodos aikštę ir ten 
esančius pastatus galėtų palik
ti ir parodai pasibaigus. Rusai 
paskelbė, kad jie po parodos 
savo pavilioną nugriaus ir nu- 
siveš pastatyti Maskvoje. Bet 
kiti dauguma paliks. Manoma, 
kad kaikuriuose jų bus galima 
įkurdinti kokius institutus, me
no galerijas ar net ir universi
teto skyrius. Esą,būtų labai 
gaila taip kruopščiai paruoštą 
kūrinį sunaikinti.

Didesnio parodos lankytojų 
skaičiaus laukiama, kai prasi
dės vasaros atostogos ir daug 
lankytojų galės atvykti iš Ame
rikos. Buvo bijoma, kad bus di
delė viešbučių ir butų stoka, 
tačiau taip nėra. Gal didieji ir 
prabangūs viešbučiai ir buvo už
imti, bet paprastam žmogui ne* 
turinčiam didelio pinigo kišenė
je, visada yra ar atsiras ne
brangių sustojimo vietų. Teko 
gyventi vadinamuose turistų na
muose, kurių vidurmiestyje yra 
daugybė. Kainos nebrangios -- 
vienam žmogui tik 4 doleriai, 
dviem asmenim, jei jie norės 
ta Įpint is tam pačiam kambary 
-- 8 dol., kai oficialiai reko
menduojamuose viešbučiuo
se kainos svyruoja nuo 12 iki 
16 dolerių parai. Ir tuščių kam
barių turistų namuose buvo visą 
laiką.

Ant. Bernotas

EXPO 67 MONTREALYJE
15 min. nuo EXPO, pri

vačiai -išnuomojami dideli 
patogūs kambariai su vir
tuve, grupėms ir pavie
niams.

Vasarnamiai, Laurentian 
kalnuose, prie didelio gra
žaus smėlėto ežero. Užsisa
kyti iš anksto: Gaurys, 
7730 Broadvvay, La Šalie, 
Montreal, Que., Canada. Tel. 
366-8528. (56-57)

HELP AVANTED MALĖ

TOOLMAKERS— JOURNEYMEN 
Ali around- -Wanted at once 

Mušt be able to sėt up work from 
Prints with Close Tolerances.

For Afternoon Shift
Steady work for qualified men. 

Phone Ed. Grant 313 — 536-0200 
8-4:30 daily 

N1CHOLSON FILE CO.
An Equal Opportunity Employer 

(54-63)

Kairėje: sovietų pavilionas, kuris anot prancūzų laikraščio L’Expresš? buvęs suprojektuotas italo 
architekto. Dešinėje: įspūdingiausias ir daugiausiai visų lankomas JaV pavilionas, suprojektuotas 
architekto Fullerio.

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.

2212 WEST
OFFICE 

Thursday 9 
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokėjimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND ' OAN ASSOCIATION OF CHICAGO

CI MAK ROAD • CHICAGO, ILL, 60608 
HOUP^- Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 
to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President
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Rinkliavos ir žmogaus 
nelaimės

Ne vieni lietuviai pasižymi rinkliavomis. Pa
žvelkime į kai kurias skaitlines amerikiečių fon
duose ir matysime, kad valdžios didinamas ir ple
čiamas socialinis aprūpinimas ir globa nepavei
kia dosnių rankų, suprantančių, kad valdžios ap
rūpinimas vi stiek dar toli nuo žmogaus mizeri
jos panaikinimo.

Privatinė parama 1965 m. Amerikoje siekė 
bendrą 11,3 bilijonų dolerių sumą, t.y. 700 milijo
nų dol. daugiau, negu 1964 m. Būdinga, kad pavie
niai asmens sudėjo 8 bil. dolerių. Jvairios funda
cijos 1,125 bil., o 780 mil. dol. davė įmonės.

Žinoma, ne visi tie bilijonai buvo skirti tik 
socialinei ir nelaimėn patekusių žmonių globai. 
Didesnė tų sumų dalis atiteko religinėms orga
nizacijoms — 48 nuošimčiai, švietimui 17 nuoš. 
ir sveikatos reikalams 11 nuoš. Neapskaičiuota, 
kiek žmonių savanoriškai pašventė darbo valandų 
ne tik rinkliavoms įvykdyti, bet ir šiaip įvai
riems labdaros darbams.

Skaitlinės impozantiškos net ir tokiam didė
liam kraštui kaip Amerika.

Negirdėti, kad kas būtų bandęs rinkti duome
nis, kiek lietuviai sudeda savoms religinėms, švie
timo ir labdaros organizacijoms. Būtų įdomu suži
noti, kokioj proporcijoj atsistotų duoklės politi
niams ir religiniams reikalams. Žinome tik tiek, 
kad apart rinkliavų Balfui, socialinė globa mūsų 
bendruomenėje yra apverktinoje padėtyje.

Anksčiau minėtos skaitlinės, liečiančios re
ligines organizacijas,didele dalimi apima ir so
cialinę globą. Tiek katalikų, tiek ir kitų religinių 
organizacijų vadovybės didelę dalį surinktų lėšų 
skiria prieglaudoms ir įvairiai kitokiai šalpai. 
Senelių prieglaudomis intensyviai rūpinasi net ir 
mažesnės latvių kolonijos. Gi mūsuose girdime 
tik apie vienintėlius Putnamo vienuolyne statomus 
senelių namus.

Paviršutiniškai žiūrint, atrodo, kad visi lietu
viai puikiai sugeba naudotis esamu šiame krašte 
gerbūviu. Bet tame paviršutiniškume glūdi ta blo
gybė, kad joje paskęsta tos nelaimės, į kurias ne 
viena šeima patenka dėl vieno jos nario ilgesnės 
ligos ir kitokių bėdų. Pasigirsta pagalbos šauks
mas ir pasirodo, kad yra galima neįsivaizduoja
ma lietuvių šeimų nelaimė. O kai išgirsti pagal
bos šauksmą, kur jį nukreipti? I kurią organiza
ciją su galimybėmis greitai paramai suteikti?

Taip. Mes dažnai išgirstam kalbant ir ra
šant, kad reiktų susirūpinti pavienių asmenų tes
tamentais, kad jų turtas nepatektų miesto val
džios globai, o pasitarnautų lietuviškam reikalui. 
Bet kai socialinės globos įstaigos klausia(kur yra 
jūsų "community center",kuris pasirūpintų nelai
mėn patekusio lietuvio globa, taip ir lieki be at
sakymo. Atrodo, kad tokio atsakymo neieško nei 
mūsų bendruomenės organizacija.

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 
Tel. (Area 617) 428-8425

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų* ir kt. 
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki RUG
SĖJO MĖN. 15 D. ir jau DABAR' priimami užsakymai.

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST.. 
BOSTON, MASS. 02124. TEL. 288-5999, o po BIRŽELIO 
18 D. tiesiai į vilą AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., 

.MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti i šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.—-----------------------------------------------

— Mes dabar, taip sa
kant, atidavėm pagarbą ir 
Laimučiui ir Gražinai ir 
taip toliau ... Tarnai įrie- 
dėna statinę midaus. Gi tuo 
laiku, kada jie atkimša tos 
statinės kamštį — iš visų 
mūsų krūtinių suskamba 
džiaugsmingas „Valio!’-, — 
į s i s i u bavusius Chicagos 
Lietuvių Operos choristus 
ir solistus Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje tvarko tik 
ką iš Seattle atvažiavęs pat
sai maestro Aleksandras 
Kučiūnas. Iki „Gražinos” 
premjeros beliko vos kelios 
dienos.,

(— Kas čia savo Folks- 
vagene šviesas ir motorą 
tebeeinantį paliko, — ban
do padaryti pranešimą Tė
vas Raibužis. Tačiau kažin 
ar jo balsas susilauks at
garsio .. . Kam čia šiandien 
berūpi mažytis folksvage- 
nas?).

Kunigaikščio Liutauro pi
lyje vyksta puota.

— Visiems aišku? — 
maestro rankos pakeltos.

Tėviškės vardas pasklido 
Visų tolimiausių žemių

kraštuos...
— Sustot! Permažai link

smumo, gyvumo. Visas jū
sų linksmumas baigiasi ke
liais ”cha-cha-cha”. Kada 
duosiu ženklą, kad atkimšo 
statinės kamštį, darykit 
daugiau triukšmo! — per
traukia maestro.

Scena prasideda iš naujo. 
„Mielieji mano žmonės, dė
kui už dainas”, — dėkoja 
savo pavaldiniam pati Gra
žina (Dana Stankaitytė) 
pranešdama, kad jos vyras 
Liutauras turi grįžti iš sun
kios kelionės. Kada minia 
pasišauna dar gražesnėm 
dainom savo valdovui pasi
tikti, jai pritaria ir Jaunas 
bajoras (Algis Grigas) ir 
Laimutis (Steponas Wi- 
cik):

Dar sietynas danguje, 
žvaigždės mirga dausoje. 
Veskit dainą mums 

mergelės!
Patsai kunigaikštis Liu

tauras (Stasys Baras) dar 
sėdi „užkulisiuose”, taigi
— salės pakrašty. Jo laikas 
dar neatėjo.

— Po Verdi „Reųuiem” 
savo didumu ir reikšmin
gumu „Gražina”, be abejo
nės, stovi pirmoje vietoje. 
Vien jau tai, kad opera šir
džiai, — pasakoja solistas 
S. Baras. — „Gražina” yra 
daugiau choro opera, taigi 
ir mano dainuojamoji Liu
tauro partija žinomesnėmis 
arijomis nepasižymi. Ta
čiau ja esu patenkintas.

— Nesu „Gražinos” ma
čiusi, bet manau, kad ji vi
siems patiks, — pritaria 
moterų chormeisterė muzi
kė Alice Stephens. — Kaž
kaip viskas skirtinga, sa
va .. . Daviau su klaviru 
susipažinti savo kolegai 
Chicagos konservator i j o s 
prosesoriui Bernardui Die- 
ter. Jis buvo nustebintas. 
Sako: „Beautvfull music, 
beautyfull songs”...

Vidury salės, po kelių 
pakartojimų, pirmojoje sce
noje jau atsiranda naujos 
dimensijos. Daugiau jude
sio, daugiau natūralaus 
džiaugsmo, ugnies.

— Veskit dainą mums 
mergelės! — vėl sako Wi- 
cik. — Padainuokit mums!
— jam pritaria vyrų minia.
— Padainuokit! — neatsi
lieka Grigas. O kada paga
liau ir pati kunigaikštienė 
Stankaitytė sako „Padai
nuokit !”, ilgai besibrangi- 
nusios mergelės sutinka ir 
ima grupuotis savajai dai
nai „Į dangų žvaigždės ren
kas”.

— ... Tai naujas daly
kas .. . Mes tokių dar ne- 
dainavom. Todėl ir mokin

tis sunkiau, — paaiškina 
chormeisteris Alfonsas Ge
čas. — Kitokia harmonija, 
kitokie sąskambiai... Ver
di operose tokių nerasi...

Pertraukos metu užkal
binu ir „sulietuvėjusį”, iš 
„Traviatos” pastatymų chi- 
cagiečiams gerai pažįstamą 
Wicik’ą.

— Kaip praleidote šių 
metų sezoną?

— Daugiausia dirbau su 
chicagiške Lyric opera. Dai
navau „Užburtoje fleitoje”, 
„Borise Godunove”, „Ug
nies angele”... Koncerta
vau' su Detroito ir Flinto 
s i m f o n iniais orkestrais. 
Garsioje Philadelphijos Mu
zikos akademijos salėje da
viau savo individualų reči
talį ...

— „Gražina” man atrodo 
yra didinga muzikinė dra
ma. Tai tikrai spalvinga 
opera su daugybe puikių 
chorinių vietų, gera sim
fonine palyda, neįprastais, 
įdomiais kostiumais . . . Ma
nau, kad bus didingas pa
statymas, kokio publika dar 
nematė ...

— Iš iki šiol mūsų staty
tų operų „Gražina” bus be
ne pati teatrališkiausia. Pa
vartosimi daug mūsiškėj 
scenoj nevartotų dalykų, — 
pritaria ir pats pastatymo 
vadovas muz. Aleksandras 
Kučiūnas. — Sakysim, kad 
ir tos senosios laidotuvių 
apeigos, paimtos iš Rėzos 
dainų rinkinio ...

Sol. Steponas Wicik

Susiburiame prie dail. 
Bronės Jameikienės atneš
tų kostiumų eskizų.

— Norėjosi šitam spek
takliui duoti lietuviškos ar
chaiškos dvasios, — kalba 
dailininkė. — žmonės, ku
rie „Gražinos” kostiumuose 
tikėsis pamatyt kai ką pa
našų į Čiurlionio ar Daina
vos ansamblius, gali net ir 
nusivilti, nes to čia nebus. 
Veikalas yra istorinis, epo
chinis ir legendarinis — vis
kas kartu. Prie visko rei
kėjo taikytis . ..

— žinokit, kad turim ap- 
rengt pusantro šimto žmo
nių. Vien kostiumų pasiu
vimas pareikalautų pusės 
metų. O be to, vienas tok
sai kostiumas kainuotų apie 
$200. Taigi, pagrindinius 
rūbus nuomojam iš vietinės 
operos ir prie jų pridedam 
visokius „trimingus”. Tame 
darbe didžiausi nuopelnai 
tenka daktarei Paulinai Va
laitienei. kurios priežiūroje 
yra visas rūbų išpildymas.

—į laikraščius rašydami 
žmones įspėkite, kad nė so
listai nė choristai scenoje 
nedevės dail. Tamošaičio 
stilizuotų tautinių drabu
žių. Laikysimės penkiolikto 
šimtmečio stiliaus, pritai
kydami lietuviškus moty
vus ...

Pertrauka jau pasibaigu
si ir vidury salės vėl vyks
ta įtemptas darbas.

— Kaip operose dažnai 
būna, čia norima parodyt, 
kad dainuoja tik mažas 
merginų būrelis ... Išeinat 
į priekį. Pakelkit rankas. 
Viena, dvi, trys . . . aštuo-

Kazys S. Karpius jau 50 metų kai gyvena Clevelande.
Plain Dealer - Edward J. Solotko nuotrauka

Neseniai įvykusiame Cle
velando ALT skyriaus me
tiniame susirinkime buvo 
išrinkta nauja valdyba, ku
ri ateinantiems metams sa
vo pirmininku išsirinko vi
suomenininką ir laikrašti
ninką Kazį S. Karpių. Tai 
įvyko ne dėl to, jog jis po 
rinkimų paaiškėjo daugiau
sia balsų išrinktu valdybos 
nariu. Daugiausiai lėmė tai, 
kad K. S. Karpius Cleve
lande ir plačiai bei toli už 
jo pažįstamas kaip veiklos 
ir pareigos žmogus.

Šiais metais jo išrinki
mas Clevelando ALT sky
riaus pirmininku yra ne
abejotinas jo asmens įver
tinimas mieste, kuriame jis 
išgyveno jau penkiasdešimt 
metų. 1917 m. jaunuolis Ka
zys, neseniai atvykęs į JAV, 
atsisveikino su savo darb
daviu „Tėvynės” laikraščiu 
New Yorke ir persikėlė į 
Clevelando „Dirvą”. Persi
keldamas nė nesvajojo, kad 
čia bus jam lemta praleisti 
pačius darbinguosius ir 
kartu pačius gražiuosius 
savo amžiaus metus. Bet 
taip įvyko. Ir šiandien sun
ku būtų įsivaizduoti K. S. 
Karpių be Clevelando arba 
Clevelandą be Karpiaus.

Kad ir brandaus amžiaus 
pasiekęs, jis vis dar gyvai

ir gražiai reiškiasi lietuviš
kame veikime, daliai įvai
rių organizacijų pirminin
kaudamas, kitoje dalyje 
būdamas veikliu valdybos 
nariu, nuolatos reikšdama- 
sis spaudoje, nuolatos pa
gal savo išgales, neretai ir 
s t a m bokomis piniginėmis 
sumomis, paremdamas lie
tuvišką darbą.

čia gal būtų pravartu 
priminti, jog K. S. Karpius 
pastebimas ne vien tik sa
vo tautiečių. Perleidęs Dir
vą kitiems, jis nuėjo dirbti 
į didžiausią Clevelando 
amerikiečių Plain Dealer 
laikraštį linotipininku. Tos 
įmonės vadovybė, įver
tindama jo pateiktas su
gestijas Plain Dealer re
dakcijai, neseniai jį apdo
vanojo atitinkamu garbės 
pažymėjimu, 25 dol. premi
ja ir tatai paskelbė spaus
tuvės vidiniame biuleteny
je Forest City Log š. m. 
balandžio 15 d. laidoje, kar
tu pateikdami ir jo nuo
trauką.

Kiek mums teko patirti, 
K. S. Karpius vis dar su
randa laiko, kurį paskiria 
savo asmeniniam archyvui 
tvarkyti ir svarbiausia — 
savo ilgametės veiklos pri
siminimams rašyti. f ai)

nios, — skaičiuoja A. Ku
čiūnas.

— Trijų šiandien trūks
ta, — praneša choro valdy-: 
bos narė Margarita Mom- 
kienė.

— Tos mergaitės nenori 
į priekį išeit. Jūs jas beveik 
išstumiat, — žodžiais ir ju
desiais sceną aiškina reži- 
sorius Kazys Oželis,

Iš priekyje susėdusių mo
terų ir merginų pažįstu Ra
mintą Lampsaitytę, Aldoną 
Buntinaitę, Reginą Vaitke
vičienę, Genę Grigaliūnienę, 
Astridą Drejerytę ... Ta
čiau dainuoja visas moterų 
choras.

— Šią savaitę jau čia 
bus ir Lilija šukytė, Daiva 
Mongirdaitė ir Arnoldas 
Voketaitis, — pasakoja in
formacijos vadovas Vladas 
Būtėnas. — Dar niekad tiek 
žvaigždžių lietuviška opera 
nebuvo į vieną spektaklį su
telkusi ... Bet tai juk ope
ros dešimtmečio paminėji
mas, — prideda jis rodyda
mas dail. A. Kurausko pa
ruošto specialaus leidinio 
atskirus lankus.

Daug senjorų choristų 
turi chicagiške lietuviška 
opera. Vien iš dainavusių 
nuo pat įsikūrimo surašyta 
daugiau negu tuzinas: A. 
Antanavičius, P. čelkis, J. 
Dudėnas, L. Kalvaitis, V. 
Kupcikevičius, V. Mardo- 
sas, J. Mockaitis, P. Olis, 
V. Radžius, J. Savrimavi- 
čius, K. Skaisgirys, V. Stro
pus, L. žurlis... Didžiulio 
choro nuotraukos — per vi
sus du plačius puslapius ...

— O beje! Bilietų į sek
madienio spektaklį dar yra. 
Ir gerų! Kadangi opera ne
bus kartojama, tie kurie 
nori pamatyti, tegu pasi
skubina, kad paskui nereik
tų gailėtis, — perspėja Vla
das.

— Jei ulioti, tąi ulioti, — 
triukšmingai traukia Algir
das Brazis.

— Jei dainuoti, tai dai
nuoti, — dar triukšmingiau 
jam pritaria choras.

Repeticija artėja į vidur
naktį. Išeinu į lietų su au
syse skambančiais Vlado 
žodžiais: „Dar niekad tiek 
žvaigždžių!...”

a. pavėjis



Nr. 56 — 4 DIRVA 1967 m. gegužės 15 d.

AKIMIRKOS

Retas žmogus, ypač jau 
pradėjęs senti, sutinka būti 
tuo, kuo jis yra. Tik jau
nuolis dar sugeba pilnai 
gyventi dabartimi, lieps
ningai svajoti apie ateitį, 
nekvaršindamas galvos apie 
tėvus, juo labiau apie pro
tėvius. Bet vyresnieji vis 
dažniau mėgsta pagalvoti, 
kas jie buvo, ką padarė ir 
kokios jų kilmės gilesnės 
šaknys, jeigu jie štai galė
jo pasidaryti tokiomis kil
niomis būtybėmis. Iš to yra 
kilęs ir aristokratijos po
linkis ieškoti protėvių kiek 
galima seniausioje praeity
je, puoštis jų įsigytais ti
tulais, didžiuotis daugiau 
ar mažiau vertingais pra
nokėjais, idant būtų galima 
pasijusti dar vertingesniais 
įpėdiniais.

Bet tie patys polinkiai 
kartais ne mažiau skaudžiai 
persekioja ir proletarus. 
Ypač sunkiai yra apsirgę ta 
dingstimi sovietinės Lietu
vos literatūros, politikos ir 
socialinių santykių istorijos 
marksistiniai mokslininkai. 
Ugi straipsniai, studijos ir 
monografijos rašomos įro
dyti, kokie gausūs ir stam
būs buvo Lenino idėjų pa
sekėjų sąjūdžiai Lietuvoje 
20-jo amžiaus pirmoje pusė
je ir dargi 19-tame amžiu
je, net prieš Lenino užgi
mimą ...

O apie proletarinės lite
ratūros pagrindų grindėjus 
byra naujienos, it pelai su 
grūdais pro kiaurą rėtį. 
Brošiūrose ir žurnalų 
straipsniuose, o taip pat ir 
sovietiniame lietuvių litera
tūros istorijos vadovėlyje 
surandama ir atkasama ko
ne dešimtys naujų buvusių 
proletarinių, revoliucinių ar 
bent ''pažangiųjų” rašyto- 
jų-poetų, apysakininkų ir 
apibraižininkų. Aiškinama, 
kiek jie kovojo ir prikūrė 
ne tik ir ne tiek Lietuvos 
komunistinio pog r in d ž i o 
spaudoje, bet ir po visą pla
tų jų pasaulį, ypač Lietuvos 
išeivių tarpe Amerikoje, 
Kanadoje, Brazilijoje, Ar
gentinoje ir, žinoma, Mins
ke ir Maskvoje, kur Komin- 
terno pinigais kada-ne-kada 
buvo leidžiami laikraštukai 
ir bėdini žurnalėliai, kaip 
"Priekalas”, kurių redak
torius ir bendradarbius vė

Duona ir druska
liau Stalinas asmenybės 
kulto laikais, kaip dabar 
sakoma, nepagrįstai "re
presavo”: uždarė į kalėji
mus, kacetus ar tiesiog nu
dobė.

Nors visai aišku, kad me
niškai šio to verta lietuvių 
proletarinė literatūra pra
sidėjo su Janonių ir vėliau 
bolševikiškais šuoliais ge
rokai pasistiepė su Cvirka 
ir Salomėja Nerimi, bet 
matot, reikia dabar pasiro
dyti, kad buvo gili ir tur
tinga praeitis, gausus už
nugaris, daug pribarstyta 
sėklos, kuri tik laukė su
dygti, ir su Raudonosios 
Armijos bei NKVD pagal
ba — sudygo ir dabar žydi.

★
Tokiu keliu įvesti į gro

žinę literatūrą visus parti
nių laikraštėlių reporterius, 
r a u d onuosius psalmistus, 
"godzinkų” kūrėjus ir gra
fomanus, žinoma, galima ir, 
kaip kartą minėjom, tatai 
jau turi ilgą tradiciją mūsų 
raštijos istorijoje. Ir negin
čytina, kad vienokioje ar 
kitokioje kultūros raidoje 
tat turi savo reikšmės.

Bet sovietinis metodas 
tuoj būtų išmuštas iš ba
lanso, jei paminėtume Ma
rijos Aukštaitės "Rožių va
sarą”, kuri pati viena pa
rodė daugiau pajėgumo ir 
kūrybiškumo savo patrioti
nėje ir religinėje poezijoje, 
negu visas pusantro tuzino 
vadinamų proletarinių ra
šytojų išeivijoje kūvon su
dėjus.

Buvo ir dar tebėra kiek 
rašančių eilėraščius, poe
mas ir protarpiais apysa
kaites bei romanus Ameri
kos padangėje, bet, išsky
rus A. Margerį, niekas ki
tas iš ankstyvesnių išeivių 
tokio storo savo kūrybos 
rinkinio čia berods dar ne
buvo išleidęs. Lietuvišką 
kalbą ir poetinius įvaizdžius 
autorė įgijo dar Lietuvoje, 
kur ji jau nuo vaikystės 
pradėjo sudėti eiles, pirmo
jo Nepriklausomybės de
šimtmečio laikotarpiu kar
tu uoliai dalyvaudama ir 
Prienų apylinkės visuome
ninėje veikloje. Ištekėjo, 
susilaukė vaikų, bet vyrui 
užsimojus paieškoti laimės 
svetur, turėjo išvykti Ka- 
nadon. Visas jos ilgas gy
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venimas buvo — darbas, 
rūpesčiai, sieloj imąsis tė
vynės likimu, skausmas ir 
ašaros, su retom laimės 
prošvaistėm, kaip būna 
daugeliui emigrantų ir ne- 
emigrantų.

Tik ji tą kelią ėjo skir
tingai negu daugelis, — vi
suomet su grožio ir šviesos 
ilgesiu, su gilesnės prasmės 
ir poetinio pamušalo ieško- 
jimu, su įgimtu ir nuosta
biai išlaikytu viso amžiaus 
užsidegimu sudėti į dainą, 
surašyti į eilėraštį kiek
vieną kiek ryškesnį asme
ninį ar visuomeninį įvykį, 
tikėjimo idealus, išgyveni
mus ir jausmus, sielvartus 
ir laimę, ypač savo tėvynės, 
savo artimųjų ir savo Dievo 
meilę. Amerikos lietuvių 
išeivijoje turbūt niekas ki
tas taip kruopščiai ir pasi
šventusiai nevedė savo šir
dies jausmų ir sielos lobių 
dienoraščio, surašomo eilė
raščiais, kaip Marija Aukš- 
taitė Kanadoje.

Šis trijų keturių dešimt
mečių eilėraščių rinkinys 
rodo, kad jos temose vy
rauja patriotiniai motyvai, 
kuriais persunkta visa jos 
lyrika ir gyvenimas. Bet ne 
rečiau ir religiniai, kur at
siskleidžia jos vienažindinis 
katalikiškumas ir įsijauti
mas į antgamtines misteri
jas gal net labiau už šv. 
Teresėlės, kuri, kaip žino
ma, mistiškai buvo įsimy
lėjusį patį Kristų. Vien per
žvelgus rinkinio turinį, jūs 
tačiau matysite, kad tai nė
ra vien tų dviejų rožių žy
dėjimas, bet ištisas gyveni
mo daržas su žibuoklėm ir 
alyvom, pinavijom ir vyš
niom, spygliuočiais ir kak
tusais. Meilė, motinos vei
das, švenčių simfonijos, 
svajonės, žiedų sumainy- 
mas, lyros tarp mūrų ir ko
lonų, pilka kasdienybė, pūs
lėti delnai, kūjis ir piautu- 
vas, in memoriam m iru
siems ir žuvusiems, ir dar 
ir dar.

Visa tai aprėminta Jur
gio Juodžio piešiniais. Dar 
nė vienam autoriui taip 
tiksliai nėra pavykę pasi
rinkti dailininko. Jo "post- 
šimoniniai” piešiniai ir vir
šelis savo stiliumi, forma, 
temom, idėjom ir visa ko
kybe šį kartą tobulai ati-

Ma rijos Aukštaitės poezijos 
lis. Piešė dail. J. Juodis.

rinkinio "Rožių vasara” virše-

tinka ir grote susigroja su 
poetės kūryba ...

★
Gaila, niekada neteko nei 

Lietuvoje, nei Amerikoje 
susitikti ir arčiau pažinti 
Marijos Aukštaitės. Rašy
damas apie autorius ir jų 
knygas, turiu galbūt neti
kusį įprotį mėginti juos 
arčiau pažinti, kaip žmo
nes, apsirūpinti įvairia do
kumentacija, giliau supras
ti ir įžvelgti, kad dar kartą 
n e u ž r ūstinčiau brangaus 
kun. S. Ylos.

Kreipiaus todėl ir į Ma
rijų, prašydamas pagalbos. 
Ir jos truputį gavau, ir to
kios ypatingos, savotiškos, 
skirtingos nuo kitų, rožiš- 
kos, kaip ir natūralu "Rožių 
vasaros” autorei. "Ak, Bro
leli, Lietuva ...” — rašė tą 
sykį Marija. "Motinėlė, lau
kianti mūs visų, kokiomis 
širdimis jai suplaksime... 
Kokiais žvilgsniais ją gran- 
diniuotą a p ž v elgsime ... 
Kokius pagalbos glėbius jai 
ištiesime".

O "Rožių vasara” žiūri 
tylinčiomis ašarų akimis, ir 
joje esą daug klaustukų. 
Bet — "įsijausk, Brolužėli, 
juk tai kančios kristalų su
augus uola. Tikrenybė... 
Išgyvenimas ... Uola vieni-

šiausia uraganų jūroj, visų 
vėtrų daužoma. Apleista. 
Užmiršta. Tamsių naktų 
glūdumose — siluetu tūno. 
Tik Viršgamtinė Jėga — 
mano moralės stipriausia 
juosta tarp dangaus ir že
mės. Esu krikščionė. Krikš
čionė tokia, kaip kadaise 
senųjų amžių Ligija Sien- 
kevičiaus Quo Vadis roma
ne. Tik deja, šie amžiai ir 
modernizmas Ligi jas palie
ka ne herojams arenose 
apginti, bet išmeta igno- 
rancijos tyrų liūtams, kad 
jas sunaikintų”.

Ak, kad aš galėčiau paukšteliu čia likti'. 
Su našlėm raudoti, su medžiais šlamėt... 
Su gėlėm žydėti, grabus pasitikti 
Ir vėlių pulkeliuos naktį paviešėt.

Čia praeina vėlės bekūnės, bežodės ... 
Baironas ir Keatsas čia dažni svečiai... 
Kai naktį mėnulis erdvėj pasirodo, — 
Lyrų lyros rymo šešėliais plačiais.

Ir einu, kur šaukia ta pušis skarota 
Kalnely tarp kryžių, viržių, akmenų ... 
Vidudienio saulė smaigo medžių plotus, 
Mano ramunėlės — vysta tarp delnų.

O lyros skambėjo pušų gaudesiuose, 
O lyros lydėjo ašaras manas...
Toli toli gaudžia savų kapų uosiai, 
Toli mūs berželiai mosuoja kasas.

Nedrįsčiau sakytis, kad 
po tokių spalvingų žodžių 
būčiau labiau supratęs ra
šytoją, bet buvau giliai su
jaudintas. Yra nuostabu ir 
šiais technologinio bei prag
matinio modernizmo laikais 
labai reta mokėti ir suge
bėti žvelgt į poeziją ir gy
venimą taip romantiškai, 
taip nuoširdžiai rimtai, per 
tokių prasmingų simbolių 
ir dramatiškų palyginimų 
prizmę.

Tatai išgirdęs, ir pikčiau
sias tyrų liūtas turėtų pa
virsti nekaltu avinėliu.

★
Tokios tyros, mimoziškai 

jautrios, idealizmo kupinos, 
aukštųjų dvasinių vertybių 
atkakliai ieškančios asme
nybės, o pilkoje kasdieny
bėje it darbščios bitelės be 
paliovos dūzgiančios tauti
nės genties svetur perso
dintame, usnėtame darže,
— tokios asmenybės visuo
met buvo mūsų išeivijos 
gyvoji duona ir druska. Ir 
niekada jų nebuvo daug. 
Čia dažniausiai vienas ar 
viena atidirbo už tūkstantį. 
O paskui jau visi sakėm:
— ot gyvenom, veikėm ir 
kovojom, lietuvybę ir Lie
tuvą išgelbėjom ...

Baigdamas dar norėčiau 
staptelėti ties paskutinių 
puslapių "Rožių vasaros" 
eilėraščiu. Jis ilgas, gana 
"sofistikuotas”, bet para
šytas stipriau už daugelį ki
tų ir būdingai perteikian
tis rašytojas išgyvenimą 
apsilankius poetų kapuose 
šventojoje Romoje. Citatai 
pasirinkau tik keturius pos
mus, kurie kartu išreiškia 
mano švelniausius linkėji
mus ir kurie labiausiai pa
dėjo įsijausti į poetės sielą, 
jos vaiskaus pavakario 
svajonę ir gal mūsų dau
gelio likimą: —

JOHANNES M. SIMMEL

ŠPIONAŽO 
PINKLĖSE

(19)
— Visai teisingai, tai Loos. Jūs jo nepažįstate? — paklausė 

Tomas Lievenas.
— Ne, -- atsakė Lovejoy.
— Tokiu atveju einam. Aš supažindinsiu. Mes kartu papie

tausime. Aišku, mes valgysime austres, nes Cascais restorane 
reikia valgyti austres.

— Nustokit juokavę. Mes žinome, kad jus lošiate dvigubą 
žaidimą!

- Ah!
-- Jūs turite portfelį, kuriame yra sąrašai visų prancūzę agen

tę Prancūzijoje ir Vokietijoje. Aš neleisiu jums prekiauti su tūlu 
Loos. Jis aišku jums pasiūlys daug, labai daug pinigę...

-- Tegu dangus jus girdi!
-- ... bet aš jums pasiūlysiu tiek pat. Aš pasiūlysiu daugiau. 

Nes aš žinau, kad jus domina tik pinigai. Jūs nepažįstate nei tikėji
mo, nei įstatymą, jūs neturite sąžinės, jokio idealo...

-- Gerai, — pasakė Tomas. Užteks šiam kartui! Dabar uždary
kit savo valgomąją. Kas man sukliudė grįžti Anglijon ir tęsti ramę 
gyvenimą? Kas prisidėjo prie mano egzistencijos sugriovimo? Jūs 
ir jūsų šėtoniška slaptoji tarnyba, kurią tegu cholera nuneša. Gal
vojate, kad jūs man esate simpatiškas?

Grįžęs terason, Tomas atsiprašė majoro, kad ilgai paliko vie
ną.

— Jūs susitikote su draugu? Aš mačiau jus kalbantis prie te
lefono būdelės.

-- Tai sena pažintis. Vienas iš jūsę konkurentę.
-- Konkurentas? -- nervingai paklausė Loos.
-- Taip, tas ponas dirba anglę slaptoje tarnyboje.
Majoras Loos susinervinęs trenkė kumščiu į stalą.
-- Biaurybė! -- sušuko jis.
-- Lehmannai, valdykitės. Jei jūs nesielgsite padoriai, aš iš

eisiu.
Majoras stengėsi susivaldyti.
-- Jūs esate vokietis ir aš kreipiuos į jūsę patriotizmą, — 

pasakė jis.
-- Lehmannai, paskutinį kartą prašau, sekite savo elgesį.
-- Grižkit su manim į Vokietiją. Aš jums duodu karininko gar

bės žodį, kad jums nieko blogo neatsitiks. Jūs juk neabejojate ka
rininko garbės žodžiu?

-- Geriau iš viso apie tai negalvoti -- atsakė Tomas.
-- Tad duokite man portfelį. Aš jums siūlau tris tūkstančius 

doleri ę.
-- Tas ponas iš Londono man siūlė dvigubai.
-- O kiek jūs norite?
-- Kvailas klausimas. Aišku daugiausiai.
— Jūs esate tikras banditas be sąžinės.
-- Taip. Jūsę konkurentas irgi tą patį sakė.
Majoro išraiška pasikeitė.
-- Gaila, -- sumurmėjo jis pasigerėdamas,-kad jūs nedirbate 

mums.
-- Tad kiek jūs siūlote, Lehmannai?
-- Aš negaliu... Turiu atsiklausti Berlyno.
-- Pasiskubinkite. Mano laivas išplaukia už dvieję dienę.
-- Pasakykit man, kaip jūs pergabenote portfelį pro portu

galę muitininkus, kurie jus iki pagrindę iškratė?
-- Turėjau naudotis pagalba iš šalies. Šis triukas nesunkus, 

bet tai neįmanomas jums ir į jus panašiems.
-- Ką reikia turėti?
-- Žavumą.
-- Jūs, atrodo neapkenčiate manęs?
-- Ponas Lehmannai, mano gyvenimas buvo laimingas. Aš bu

vau pilnas žmogus. Ir jei šiandien aš esu čia, tai dėl jūsę ir jūsę 
kolegę anglę bei prancūzę kaltės. Ir jūs norite, kad dar jus mėg- 
čiau. Aš neieškojau su jumis jokię reikalę. Dabar tvarkykitės kair 
jums patinka. Kur jūs apsistojote?

— Casa Senhora de Fatima.
-- O aš Palacio do Estoril-Parąue. Ponas iš Londono irgi ten. 

Paklauskit savo viršininko kiek vertas juodas portfelis. Jūsę kon
kurentas šiąnakt irgi atsiklaus savo viršininko. Dabar aš noriu eiti 
valgyti!

♦♦♦
Kitą rytą, išlydėjęs į Dakarą Mabel Hastings, Tomas nuėjo į 

miesto biblioteką, kur susirado 1935 m. Baedeker su Prancūzijos 
ir Vokietijos miestę vardais. Paskui nuėjęs į telefono centrinę, 
per vienos gražios telefonistės malonę išgavo penkię Vokietijos 
ir keturiolikos Prancūzijos miestę telefonę abonentę knygas. Jis 
nusikopijavo šimtą dvidešimt vardę ir adresus. Augusta gatvėje 
nusipirkęs rašomąją mašinėlę ir popieriaus, grįžo viešbutin.

Iš geležinės spintos išsiėmęs portfelį, jis pasikėlė į savo 
kambarį. Portfely jis rado šešis sąrašus, atspausdintus mašinėle 
suspaustom linijom. Čia buvo surašytos Antrojo Biuro agentę pa
vardės ir adresai. Šalia kiekvieno buvo du sakiniai. Pirmasis turė
jo pagelbėti užkalbinti agentą, o antrasis buvo agento atsakymas. 
Pavyzdžiui:

VVillibald Lohr, Duesseldorf, Sedanstrasse 34. L "Ar jūs ne
matėte pilko šuniuko su raudonu diržiuku?" 2. Ne, bet Lichten- 
broich dar parduoda medę”.

Adolf Meier-Wilke, Berlin-Grunewald, Bismarckallee 145. 1. 
"Ar karveliai ant laikraščię kiosko yra jūsę?" 2. "Reikia skubėti 
atsiimti mflsę kolonijas".

Ir taip sekė kiti.
Tomas įsidėjo popieriaus lapą į mašinėlę ir pradėjo rašyti.
Žiūrėdamas į savo užrašus, jis parašė dvi pavardes. Dar rei

kėjo surašyti šimtą penkioliką. Ir sąrašą reikėjo tris kartus atmuš* 
ti, dėl Lovejoy, dėl Loos ir majorui Debras. Tai buvo nemažas dar
bas, bet gerai apsimokantis!

Už pusvalandžio jis sustojo rašęs. Kai prancūzai ir anglai no
rės tuo sąrašu pasinaudoti, jie tuoj pamatys, kad sąrašas falsi
fikuotas. Bet vokiečiai? Įsivaizduokim jie pradės tardyti ir kankin
ti sąraše išvardintuosius ar panašią pavardę turinčius. Galės žūti 
daug nekaltę žmonię, o to Lievenas nenorėjo. Kas daryti?

Užrakinęs portfelį į geležinę spintą, jis nuvažiavo į geležinke
lio stotį ir paprašė vokiškę ir prancūziškę laikraščię.

-- Mes turime tik vakarykščius.
— Nesvarbu. Galite duoti ir užvakarykščius ar dar senesnius.
Laikraščię pardavėjas, patraukęs pečiais, surinko visus senus 

laikraščius ir padavė.
Tomas grįžo viešbutin ir užsidaręs kambary pradėjo studijuo

ti tii r ties pranešimus. Kasdien daug žmonių mirdavo Paryžiuje, 
Havre, Berlyne, Koelne, Muenchene... Gestapo nieko negalės pa
daryti mirusiems.

Ir Tomas pradėjo rašyti sąrašus. Darbas sekėsi gerai, nes 
jis galėjo naudotis tikrais adresais, be jokio pavojaus.

(Bus daugiau)
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MOTINA IR DUKRA
Fil. S o Adomaitienės žodis, pasakytas gegužės 7 d. 
Chicagoj neolituanų suruoštame Motinos pagerbime.

Pavasaris per gilius 
sniegus ateina pas mus 
su audromis, griauda
mas, ardydamas visa. 
Vos spėja žiedai iškiš
ti galvutes, tuoj vėl šal
tis nukanda jas. Nuga
lėti žiemą reikia dide
lių pastangų. Kodėl pa
vasaris ir šis mėnuo yra 
paskirtas švęsti moti
nos dienai? Todėl, kad 
ir motinystė nėra leng
vas dalykas. Motina turi 
pereiti visus gyvenimo 
sunkumus. Ji yra gimdy
toja, vaiko auklėtoja, mo

kytoja, vaiko draugė, gy 
venimo laimintoja ir 
skausmų bei nepasiseki
mų ramintoja. Kaip pa
vasaris, ji turi nugalėti 
viską, kad sužydėjus 
žiedais savo šeimoj ir 
visuomenėj.

Šiai dienai temą aš pa
siėmiau "Motina ir duk
ra" mūsų liaudies dai
nose. Mes liaudies dai
nų, ypač šiame krašte 
gyvendami, nelabai verti
name, nes gerai jų ne
pažįstame. Džiazai, pra 
einanti pro pasaulį laiki-

Motinos ir dukters susitikimas...

no j i muzika užkurtina 
mūsų ausis ir skonį tik
rajam dainos grožiui. 
Tik liaudies širdingose 
ir paprastose dainose at
sispindi tautos pulsas, 
tautos džiaugsmai ir kan
čios. Kompozitorių dai
nos yra jo pačio talento 
sugebėjimas ir meist
riškumas. O liaudies dai
na yra pačio eilinio žmo
gaus iš kasdieninės ap
linkos liejantys širdies 
pasisakymai. Liaudies 
daina eina iš lūpų į lū
pas per visus šimtme
čius, nors ji nebūtų ir 
užrašyta. Mūsų prose
niai mėgo dainuoti vi
sada — dirbdami namuo
se ar laukuose, ar švęs 
darni savo šeimos šven
tę, ar pergyvendami tau
tos nesėkmę - okupaci
jas.

Dabar liaudies dainų 
yra daug surinkta ir iš
leista atskiruose leidi
niuose, bet dar daugiau 
jų liko žmonių lūpose. 
Šia proga naudojausi iš
leista Lietuvoj "Lietu
vių Tautosakos Dainos" 
ir Jono Balio ”Lietuvių 
dainos Amerikoj". Pa
varčius tuos rinkinius, 
randame daugiausia dai
nų apie motiną. Motina

LEONARDAS ANDRIEKUS

MOTINA

O motina, aš po visų maldŲ 
Kas vakarą kalbu dar vieną — 
Kad tau miegoti būty miela ir saldu 
Gailingoj mėnesienoj;
Kad neramus senosios obelies šešėlis, 
Judėdamas ant sienos,
NegąsdintŲ tavęs išbudus.

Neišsigąsk, neišsigąsk — tai aš esu. 
Ne koks šešėlis — tavo vaikas.
AŠ sugrįžtu, lyg paukštis iš dausy, 
Pavasariu apsvaigęs.
Esu be kūno, kraujo ir be kauly,
Bet ne šešėlis — tavo vaikas.
Neišsigąsk — nebus baisu,
Kai lūpomis paliesiu kaktą.

Miegok ramiai. Kas vakarą meldžiuos, 
Kad balsiai mano aš'ara nekristy,
Ir nepajustum širdyje sūnaus kančios — 
Kad la imintŲ gerasis Kristus
Tave iš apdulkėjusio paveikslo,
Ir mano kūdikystės
Žaisi iukai juokinty sapnuojant.

rūpinasi dukrele, jos ge
ru darbščiu už augini
mu, pataria kokį bernelį 
išsirinkti, kaip įtikti any
tai. Jaudinasi sūne
liams, išeinant į karą, 
medžiokles. Iš tūkstan
čių dainų išrinkau tik 
kai kurias,liečiančias 
motinos ir dukters drau 
gystę.

"Pas motulę augau, 
vargo neturėjau. Už sta
lelio sėdėdama vainikė
lį pyniau".

Dainose atsispindi 
širdingi santykiai tarp 
motinos ir dukros, net 
gyvenimo draugo pasi
rinkime:

"Motule mano, širde
le mano, duok man vale
lę šį rudenėlį. Duok man 
valelę šį rudenėlį, aš pa
dabosiu sau bernužėlį".

(Paskaitininkė pertei
kus rinktinių mūsų dainų 
apie motiną ir dukrą py
nę, parodė kiek švelnu
mo, pagarbos ir šiltu
mo jaučiasi jųjų santy
kiuose.)

Savo paskaitą S. Ado
maitienė baigė moksli
ninko Kanto žodžiais:

"Niekuomet neužmir
šiu savo motinos, nes ji 
augino ir maitino pirmą
jį gėrio diegą manyje. Ji 
pravėrė mano širdį, kad 
pajusčiau gamtą, ji pa
žadino ir praplėtė mano 
supratimą ir jos pamo
kymai turėjo ir turi ne
paliaujamos įtakos ma
no gyvenime".

IŠ MOTINOS DIENORAŠČIO...
Baigėsi dar vienas šeštadie

nis. Nors iš nuovargio virpa 
rankos, noriu su kuo nors sa
vo mintimis pasidalinti, kad ir 
pati su savim. Už lango lysvė
se giliai paslėptos gvazdikų sėk' 
los, mano rankomis pasėtos,lau
kia saulės spindulių, kad stieb
tųsi aukštyn. Lygi nupiauta žo
lė, kaip žalio aksomo kilimas, 
plačiu kaspinu supa mūsų na
mus. Jaučiu kambariuose mui
lo kvapą, ir mano rankos, iš
mirkusios vandeny, pritrintos 
nuo rožių krūmų karpymo, sun
kiai valdo plunksną.

Namuose tylu. Antrame aukš
te nutilo juokas ir nebegirdžiu 
jaunų, išdykusių balsų. Žinau, 
kad vonioje ant grindų numesti 
drėgni rankšluosčiai, ir muili
nėse pilna vandens... Ant laip
tų guli Daivos pieštukai ir Li
no knygos... Andrius, mano vy
ras, vėl dirba naktinėje pamai
noje. Esu visiškai viena šeš
tadienio vakarą. Seku pro lan
gą skubančius autopiobilius,

<į,i^dėjotr kad...

... prie laidynės dugno 
pridegęs krakmolas gali bū
ti lengvai pašalintas, laidy
nę ištrynus kempine ar sku
durėliu, tirštai užbarstytu 
valgomąja soda (baking so
da)...

... jei skintų gėlių kotai 
yra žymiai trumpesni už 
gėlėms vazą, jos dugnan 
įdėjus aluminijaus popierio 
sugniaužtą gumulą ne tik 
patrumpės vazos vidaus 
talpa, bet, ypatingai stik
linėse ir krištolinėse vazo
se, gausis įdomus dekora
tyvinis efektas...

.. . pavasarį, išimant žie
minius langus, patartina 
stiklus ištepti langams va
lyti skiediniu ir jo nenu
valyti; rudeniui atėjus, 
prieš dedant langus žiemai, 
užtenka juos nušluostyti; 
tuo būdu sutaupomas dvi
gubas valymo darbas ...

... menkesnės koky b ė s 
apelsinai, bent kelias va
landas pamirkyti šiltame 
vandenyje, duoda dvigubai 
daugiau sunkos ...

nešančius keleivius į kokią nors 
šeštadieninę pramogą. Aš nieko 
nebenoriu, tik poilsio ir ramy
bės.

Antrame aukšte girdžiu mu
ziką. Tai Gailutė. Mudvi susi- 
pykome. Visu savo aštuonioli
kos metų temperamentu Gailu
tė namuose šiandieną sukėlė aud
rą. Aišku, visą bėdą pradėjau 
aš pati. Jos kambaryje baisi ne
tvarka: iš pusiau pravirų stal
čių lenda apglamžyti baltiniai, 
ant lovos paskleistos knygos ir 
pieštukai, ant kilimo krūvos po ■ 
pierių, o ant rašomojo stalo, ša
lia šeimos ir draugų nuotraukų, 
guli vienišas apdėvėtas bate
lis... Neleidau Gailutei šį vaka
rą niekur eiti. Pirma reikia su
tvarkyti kambarį ir namuose 
kiek padėti. Gailutė pyko, blaš
kėsi, trankėsi, bet iššveitė vo
nią, išsiurbė dulkes viršutiniuo
se kambariuose, ir pavakary 
mandagiu ir šaltu balsu pasakė 
labanakt.

Liūdna man ir ilgu. Einu į vir
šų apklostyti mažųjų. Užsuksiu 
gal ir pas Gailutę. Linas mie
ga, užsiklojęs galvą, ir nuogo
mis kojomis. Vos neparkritau 
ant lėktuvo modelio šalia lovos. 
Daiva miega, apsikabinusi savo 
mėgiamą seną lėlę, kurios vie
na akis jau seniai iškritusi ir 
kairioji ranka įdėta atvirkščiai 
delnu žemyn. Gailutės kambary 
girdisi radijo muzika. Užsuk
siu ir pas ją. Gal rasime ir vėl 
bendrą kalbą, kaip kadaise. No
rėčiau tą savo didelę merginą 
apkabinti, kaip mažą mergai
tę, ir priglausti prie širdies, 
nežiūrint jos susuktų plaukų, jos 
pirmųjų metų studijų, jos dau
gelio gerbėjų. Ji man yra ir 
liks mano mažoji mergaitė, ma
no pirmagimė... Pirštų galais 
slenku jos kambario link. Gai
lutė jau jauna moteris. Turiu 
būti atsargi, kad jos pasitikė
jimo nenustočiau, kad jos mei 
lės sau neprarasčiau. Kamba
ryje neįprasta tvarka, nors jau
čiu, kad didelė dalis daiktų li
ko sušluota į palovį. Ir stalčiai 
uždaryti. Radijo groja švelniai, 
o ant rašomojo stalo dega me
taliniu gobtuvu uždengta lem
putė. Kambary jauki prieblan
da. .Mano didžioji, vyriausio
ji mergaitė, taip anksti beiš
einanti į moteris, guli sker
sai švariai paklotos lovos. Jos 
veidelis dar taip vaikiškai ne-

Mūsų poetai 
apie motinq

Gausi mūsų tauta dainiais ir poetais, apdainuojančiais meilę sa
vo tėvų žemei, jos dangaus mėlynės žydrumą, plačių laukų spalvingu
mą; jos praeities didybę ir jos praradimo skausmą. Bet retas kuris 
neapdainuoja savo motinos, nes tik per ją poetas pajunta meilę, tik 
per ją išmoksta rasti grožį ir kviečio auksiniame grūde, ir vystančio 
kaštano lapo rausvume. Iš motinos išmoksta jis jausmų gilumo; jos 
ilgesys ir liūdesys, jos džiaugsmai ir viltys persiduoda iš kartos į 
kartą, sudarydami turtingą tautos kūrybos lobyną.

"Ten motulė užlingavo 
raudomis mane.
Į krūtinę skausmą savo 
liejo nežinia"...

tvirtina mūsų prisikėlimo pranašas Maironis, nes jo motinos skaus
mas buvo ir jo skausmas, jos rauda tapo jo rauda.

Todėl ir fizinės motinos savybės poeto akyse įgauna nežemiš
kų ypatybių. Petras Vaičiūnas iškelia nesikeičiančios, nesenstan
čios, nevystančios motinos romantišką idealą, sakydamas:

"O, Motina, džiaugsmo šaltini, o rūpesčiai gilūs! 
Per amžius jauna tu, per amžius graži ir gera... 
O, mylima motina, saulė žydrynėj iškilus, 
Visas tau žvaigždes iš padangės kasnakt aš deru..."

Ir poetas A. Vaičiulaitis mato savo mirusios motinos veidą, kaip ne
žemiškos, didingos vizijos atspindį:

"... Aplink nutviskusi skaidri erdvė
Ir motinos tylių akių gerumas.
Dauson iškelta, kaip šventa giesmė, 
Stebi iš saulės mėlynųjų rūmų"...

Tamsiausioje gyvenimo valandoje, kada viskas atrodo bevil
tiška ir aptemę, paguodos savo motinos Šviesiame prisiminime 
ieško A. Nyka-Nyliūnas, nes jis žino, kad motina visomis savo jė
gomis, šioje žemėje ar anapus, stengsis kuo nors padėti, kaip nors 
palengvinti sunkią gyvenimo naštą:

"... ir tada suliepsnoji nors vienai sekundei 
paskutinėm ugnim jiems kelius šviesdama, 
ir užgęsti tenai, lyg šešėlis, be skundo, 
kaip žvaigždė, begalinėn naktin krisdama".

Aisčio "Našlaitis" skaudžiai išgyvena motinos netekimą, pap
rastais žodžiais nusakydamas savo vienatvę:

"Kas budės mano miegą neramų?
Kas paseks pasakaitę?
Kai aš būsiu pasaulyje, mama, 
Vienui vienas našlaitis"...

Tremties kelionės nuvargintas, Faustas Kirša ieško atramos ir 
paguodos ir semiasi jėgų savo motinos dvasios lobiuose:

"Tu, Motina, palaimintas gyvybės žiedas, 
Ramybės ir vilties sūnaus klajūno uostas. 
Kur būname, svečios šalies užmirštam pėdas, 
Ir grįžtam prie tavęs tikėti tau ir guostis"...

P. Stelingis šiais žodžiais išreiškia savo gilų dėkingumą moti
nai už visą gyvenimo džiaugsmą, už visą moralinę paramą:

"O, Motina! O, Motina! Ant didžio vargo tako 
Tu židinio brangiausiojo negęstanti liepsna. 
Tu sidabriniam rytmety, kaip žydinti alyvų kekė, 
Ir vakaro tyloj manoji tremtinio malda".

Ir anapus kapo nerimsta lietuvės motinos dvasia, nes kenčia 
jos tauta, nes kenčia jos sūnūs ir dukros.

"Girdi tu, motin, mūsų žemės raudą 
ir skundus blaškomų sodybų ir namų 
Ir tau Šaltam kape gal širdį skauda, 
Ir tau Šaltam kape gal neramu"...

liūdnai spėlioje Bernardas Brazdžionis.
Mintyse bent valandėlei susikaupę, prisiminkime savo moti

nas, gyvas ir mirusias, nesidrovėdami padėkos jausmo.

A. Balašaitienė

kaltas. Milžiniški suktukai, kaip 
medūzos sulankstyti pirštai, vi
siškai dingsta jos auksiniuo
se plaukuose. Lovos galugaly- 
je jos paskutiniosios "meilės" 
nuotrauka. O pati Gailutė mie

ga giliai, apsikabinusi didžiulį 
melsvą aksominį lokutį didelė
mis rudomis stiklinėmis aki
mis...

(Nukelta į 6 psl.)
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(Atkelta iš 5 psl.)

Švelniai užgesinu šviesą, iš
jungiu radiją ir pirštų galais 
išeinu iš kambario. Jos lygus, 
lėtas kvėpavimas, kaip mano 
pačios gyvybės aidas, nuosta
bia palaima lydi mano nuvar
gusius žingsnius. Užgesinėju 
šviesas* uždarau duris, užklo
dama giliai įmigusį Liną ir Dai
vą. Ryt Motinos Diena. Staiga 
mano nuovargis kažkur dingsta. 
Nuostabi ramybė skverbiasi Į 
mano širdį. Ne, nebesvarbu ma
no paraudusios rankos... Ne
besvarbus mano nuovargis. Ryt, 
saulei aukštai pakilus, šva
riais kilimais bėgios jaunos ko> 
jos, žalia žole ridens sviedinį 
jauni mano šeimos daigai. Ties 
žydinčių tulpių lysvėmis sustos 
blizgantis automobilis ir išsi
veš mano Gailutę į romantišką 
daug žadantį pasaulį... Ir vėl bū
siu viena, tik širdyje taip mei
le turtinga, taip džiaugsmo ku
pina, nes lieka žemėje mano sva
jonių tęsinys, nes diena iš die
nos matau, kaip noksta ir tarps
ta mano gyvenimo vaisiai.

Kl.: Miela Teta Tekle! Ar 
netikra motina gali mylėti 
vaiką taip stipriai ir jaut
riai, kaip tikra motina?

A. S., Detroit, Mich.
Ats.: Ką jūs vadinat tik

ra ir netikra motina? Mo
teris, kuri kūdikį užaugina, 
iš jo padaro žmogų, jam 
atiduoda savo meilę ir pasi
aukojimą, yra motina, vis-, 
vien, ar ji tam kūdikiui su
teikė fizinę gyvybę pati, ar 
ne. Motinystės sąvokos aš 
nesutikčiau riboti tik fizio
logine ar biologine prasme. 
Motinystėje įžiūriu dvasi
nes ypatybes, be kurių ir 
gimdžiusi motina ne visada 
yra verta motinos garbingo 
titulo.

Kl.: Manę vyras uždirba 
gerai, yra duosnus ir man 
nieko neatsako. Bet jis ne
sutinka man duoti pinigų 
be atskaitomybės, ir aš tu

Lietuvių Fondo vajaus Detroito komitetas užsibrėžęs surinkti nustatytą sumą. Nuotraukoj komiteto 
nariai. Sėdi iš kairės: J. Urbonas, inž. V. Kutkus, dr. Pranas Padalis, kun. B. Dagilis ir J. Racevičius. 
Stovi: V. Selenis, V. Mingėla, dr. V Majauskas ir A. Nakas. K. Sragausko nuotrauka*

riu prašyti iš jo kiekvienam, 
menkniekiui. Kaip paveikti 
mano vyrą, kad jis manęs 
taip nevaržytų?

S. V., Chicaga
Ats.: čia patarti beveik 

neįmanoma, nežinant jūsų 
vyro elgesio priežasties. Aš 
galiu tik spėlioti. Gal jis 
jumis nepasitiki, o gal nori 
išlaikyti "šeimos galvos” 
autoritetą? Ir vienu, ir ki
tu atveju priežastis yra 
rimta, ir ją galit tik pati 
pašalinti. Gal esate ekstra
vagantiška ir išlaidi?

Kl.: Patarkit, ką daryti... 
Mano vyras mėgsta futbo
lą ir ristynes, aš jų neper- 
nešu, o mieliau einu į kon
certus ar operą. Atėjus sa
vaitgaliui mudu susipyks
tam, nes aš nenoriu eiti į 
sportą, o jis į operą. Ne 
kartą abu susiraukę sėdėjo
me namie. Kaip šitą klau
simą išspręsti, šiaip mudu 
labai gerai sugyvename.

P. L., Clevelandas
Ats.: Nėra nuostolinga 

retkarčiais atskirai praleis
ti laiką, jei tai duoda ne
kalto malonumo. Pasidalin
kit. Tą vakarą, kada vyras 
nori eiti į futbolo rungty
nes, jūs eikit į koncertą. O 
po koncerto susitikę galė
sit pasidalinti įspūdžiais ir 
atnaujinti pokalbio meną... 
Jis šeimose dažnokai būna 
pamirštamas.

Teta Teklė

DETROIT

BAIGĖ STUDIJAS
Stasys Sližys po eilės me

tų kruopščių studijų savo 
darbo vaisių vainikavo De
troito Muzikos Konservato
rijoje.

Stasys Sližys muzikos 
konservatorijoje harmoni
jos ir kontrapunkto studi
jas pradėjo 1958 m. šiomis 
dienomis baigė harmonijos 
studijų diviziją. Prieš vie
nerius metus baigė muzikos 
kritiką, be to, yra baigęs 
Detroito universitete pre
kybinius mokslus ir įsigi
jęs diplomą. Dirba Fordo 
Divizijos įstaigoje analiti
ku.

Atvykęs 1950 m. Detroi- 
tan, greitai įsijungė lietu- 
viškon veiklon. Vadovavo 
lietuvių šeštadieninės mo
kyklos ir L. K. Birutės cho
rui, kuris davė nemažą įna
šą vietos lietuvių gyvenime.

Su jaunųjų choru daly
vavo 1966 m. III-je dainų 
šventėje. Jo viena kompo
nuota daina, kurią parašė 
Marija Sims, buvo dainų 
šventės repertuare.

Dainavo ALB radijo klu
bo chore, kuriam vadovavo 
muzikas Bronius Budriū- 
nas. Taip pat ir šv. Antano 
parapijos chore. Kelerius 
metus buvo lietuvių šešta
dieninės mokyklos vedėju ir 
bendruomenės švietimo va
dovu.

Aktyviai reiškiasi spau
doje. Apskritai našus lietu
viškoje veikloje. Nors ne
mažai atsiekęs muzikoje, 
tačiau studijas gilina ir 
toliau.

Linkėtina Stasiui Sližiui 
geriausios sėkmės kūrybi
niame muzikos kelyje ir sa
vo našiais darbo vaisiais

MALĖ OR FEMALE

WANTED EXPERIENCED
WINDERS & REELERS

FOR
IST - 2ND & 3RO SHIFTS 

Call in person
9 to I I AM or I to 4 PM

WALTER MARSHALL 
SPINNING CORP.

l’OCASSET ST., THORNTON, R. 1.
(53-55) 

pagausinti lietuviškos mu
zikos kraitį, kuris suteiktų 
lietuvių tautai ir Lietuvai 
garbę.

Vladas Pauža

SANTA MONICA

• Prie Santa Monikos ir 
Apylinkių Lietuvių Klubo, 
muzikės G. Gudauskienės 
iniciatyva, sausio 19 d. su
siorganizavo, kaip pagelbi- 
nis Klubo vienetas, Moterų 
Komitetas, kurį sudaro: 
pirmininkė G. Gudauskie
nė, iždininkė M. Gavrons- 
kienė, sekretorė E. Gedgau
dienė ir narės: S. Rudokie
nė, M. Lembertienė, S. Pau- 
tienienė ir J. Sinkienė.

Moterų Komiteto tikslas 
yra supažindinti ir suar
tinti, toje apylinkėje gyve
nančius ir naujai atvyks
tančius lietuvius, ruošiant 
kultūrinio ir pramoginio po
būdžio parengimus, paskai
tas bei sueigas.

• Moterų Komitetas, ge
gužės 27 d., 6 v. v. Milės 
Teatre, 1130 N. Lincoln 
Blvd., Santa Monikoje, ruo
šia pirmą kartą subatvaka- 
rį su lengvos muzikos pro
grama ir šokiais. Dalyvaus 
šie: sol. L. Zaikienė, K. Dar- 
gis ir H. Paškevičius, pia
nistas M. Preikšaitis, be to, 
gros S. Monikos lituanisti
nės mokyklos mokinių or
kestrėlis, kuris kartu su 
solistais atliks keletą me
lodijų iš Sound of Music. 
Kviečiami dayvauti visi lie
tuviai ir jų draugai.

LIETUVIŲ FONDO 
NARIAI

Š. m. balandžio mėn. L. F. 
padidėjo šiais naujais na
riais : $320.00 — a. a. pulk. 
Vlado Grudzinsko atm. įna
šas. Po $300.00 — Dr. Ju
lius Jonas Bielskis, Lietu
vės Generalinis Garbės 
Konsulas Los Angelėje ir 
a. a. Juozo Rusecko atm. 
įnašas. $250.00 — Prof. 
Augustino Voldemaro var
do Įnašas. $110.00 — a. a. 
Prel. Kazimiero šaulio atm. 
įnašas. Po $100.00 aukojo: 
Vladas ir Juozas Petraus-

AR NUTILS LIETUVOS BALSAS 

BRAZILIJOJE?

Laisvame pasaulyje turime 
nemažai organizaciją, kurioms 
'rūpi pavergtos Lietuvos prob
lemas kelti spaudoje ir garsin*- 
ti per radiją ar televiziją. Iš 
tą organizaciją, be abejo, Vil
kui tenka didžiausia pareiga da
ryti visa kas galima, kad Lie
tuvos vardas būtą nuolatos sve
timtaučiams primenamas. Kas 
geresnio gali būti tam tikslui 
pasiektoje! ne radijas, kurio 
auditorija yra milijoninė?

Gyvendamas penktus metus 
Brazilijoje turėjau galimumo 
nekartą lėšomis prisidėti prie 
Rio de Janeiro lietuvių radijo 
valandėlės išlaikymo, kurią 
Vera Cruz radijofone prieš de
vynerius metus išrūpino Msgr. 
Zenonas Ignatavičius, o jam 
išvykus į Romą, darbą tęsia 
rašytojas Petras Babickas. Šio 
dar iš Nepr. Lietuvos laiką vi
siems pažįstamo "Radijo Dė
dės" nepalaužiamo pasiryžimo 
dėka lietuvią radijo valandėlė, 
skambiu Lietuvos Balso (A Voz 
da Lituania) vardu, kas savaitę 
prabyla skaudžiais Lietuvos 
reikalais portugalą kalba ir yra 
tikra laisvąją lietuvią tribūna, 
vienintelė visoje Brazilijoje, tu
rinčioje šiandien per 80 milijo
ną gyventoją! Okupantą sauva
liavimas Lietuvoje, ją kova 
prieš tautinius ir religinius mū
są tautiečią įsitikinimus, ekono
minis krašto išnaudojimas, rusi
fikacija, ištremtąją į Sibirą tra
gedija ir šimtai kitą mūsą tau
tos gyvenimo faktą ir temą gar
sinama per Rio lietuvią radijo 
valandėlę, per kurią nekartą 
nuskamba ir lietuviška daina bei 
lietuvią kompozitorią kūriniai.

Tačiau šiandien yra didelis 
pavojus tos valandėlės netekti. 
Reikalas toks: Petras Babickas, 
matydamas, kad neįmanoma ra
dijo valandėlės išlaikyti iš vie
tinių lietuvių aukų, jau prieš 
porą metą kreipės pagalbos į 
JAV. Generalinio Konsulo Jo-

kai, Jonas Litvinas, New 
Yorko Studentų Ateitinin
kų Draugovė, Regina ir Al
gis Dantos, Elena ir Juozaą 
Petroniai, kun. Jonas Vyš
niauskas, a. a. Valerijos Ja- 
siūnienės atm. įnašas, Jo
nas ir Albina Rugieniai, a. 
a. Vlado Žilėno atm. įnašas, 
Kęstutis A. ir Vitalija E. 
Kebliai, Aleksandra ir Juo
zas česoniai, Theodora Mar- 
tin, Juozas ir Anelė Macke- 
vičiai, Marųuette Parko Na
mų Sav. Organizacija, Emi, 
lija ir Julius šilgaliai, East 
St. Louis Lietuvių Moterų 
Draugija, Antanas Sereika, 
a. a. Fausto Kiršos atm. 
įnašas.

Tuo pačiu laiku savo įna
šus pakėlė: LB Waukegano 
Apylinkė — iki $1800.00, a. 
a. Viktoro Andriušio atm. 
įnašas — iki $360.00, Fe
liksas žukaitis — iki $200, 
Petras Kasulaitis — iki 
$300.00, Jadvyga ir Petras 
Maldeikiai — iki $500.00, 
Erich Unger — iki $250.00, 
Juozas Kapočius — iki 
$200.00, Genė ir Antanas 
Stapulioniai — iki $200.00, 
a. a. Ltn. Leono Karbūno 
atm. įnašas — iki $200.00.

(Sk.) 

-- Nenueik toli, tuoj bus vakarienė!...

no Budrio ir V. Sidzikausko dė
ka buvo gauta $50.00 mėnesinė 
parama, su kuria, kaip visi ži
nome, J. Amerikos Valstybė
se jokią valandėlė nebūtų įma
noma išlaikyti. Noriu čia pabrėž
ti, kad Petro Babicko valandė
lė yra grynai kultūrinio pobū
džio be komercinių skelbimų. 
Antra vertus, Sao Paulo miesto- 
lietuviai jau seniai nebeturi va
landėlės, nes neišsigalėjo iš
laikyti, nors lietuvių ten priskai- 
toriia per 40.000, tuo tarpu Rio 
de Janeire lietuvių nėra nė 500.

Rio de Janeiro dar ilgam lai
kui pasiliks Brazilijos kultūrinė 
sostinė, tad būtina čia išlaiky
ti lietuvių valandėlę, vienintėlę 
visoje Brazilijoje!

Bet kaip išlaikyti, jei suteik
toji parama nuo š.m. gegužės 1 
dienos atimta. Kai Petras Ba
bickas neseniai kreipėsi į V. 
Sidzikauską valandėlės gelbė
jimo reikalu, buvo gautas nei
giamas atsakymas. Kai čia lan
kėsi Vliko pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas, pasikalbėjęs su juo 
ir įsitikinęs, kad puikiai su
pranta Lietuvos reikalus bei 
propagandos svarbą, nutariau 
prašyti kad Vlikas paskirtų 
$400.00 metinės paramos (li
gi 1967 m. pabaigos) Rio de 
Janeire Lietuvos Balsui. Deja, 
iš dr. Valiūno buvo gautas nei
giamas atsakymas. Tokia tai 
yra Petro Babicko vadovauja
mos radijo valandėlės dabarti
nė būklė.

Ne man spręstijkodėl atsaky
mai neigiami, bet nedovanotinas 
mūsų apsileidimas netekti mili
jono klausytojų! Rio lietuvių va
landėlė yra įdomi, patriotiška 
ir dinamiška ir būtina mums ko
voje dėl Lietuvos laisvės. Už
darius Liet. Pasiuntinybę ir ne
tekus Spaudos Biuro, kurį prieš 
15 metų įsteigė prie Pasiuntiny
bės ir jam vadovavo Petras Ba
bickas, nebelieka priemonių re
aguoti ir atremti į vis dažniau 
brazilų spaudoje pasirodančias 
klaidingas ir prosovietines ži
nias.

Tad klausiu: ar leisime nutil
ti Lietuvos Balsui Brazilijoj? 
Nesu joks turčius, bet pasiry
žau apmokėti visas faktinas va
landėlės išlaidas toltkol gyven
siu Brazilijoje, tačiau rugpiūčio 
pabaigoj jau grįžtu į JAV, kur 
mėginsiu suorganizuoti vieną ar 
kelius ratelius Brazilijos lie
tuvių kultūros ir jaunimo reika
lams paremti. Petras Babickas 
pažadėjo darbo nenutraukti ir 
yra įsitikinęs, kad šis mano krei
pimasis į lietuvius patriotus J. 
Amerikos Valstybėse ras tinka
mą atgarsį.

Mieli Tautiečiai! Petro Ba
bicko bičiuliai! Rašykite jam, 
pridėdami nors nedidelį čekį ra
dijo valandėlei išlaikyti, adresu:

£r. Petras Babickas, Clube 
Radialista AVOŽ DA LIT UANIA 
Av. ErasmoBraga 277, sala 609, 
Rio de Janeiro, Brasil.

Visų rėmėjų pavardės bus pa
skelbtos per "LietuvosBalsą",o 
metinė apyskaita bus patiekta 
JAV lietuvių spaudai. Iš anksto 
nuoširdus ačiū!

J. Šatorius 
Rio de Janeiro

Pastaba: Visus lietuvių patrio
tiškus laikraščius prašau arba 
ištisai ar dalį šio kreipimosi 
persispausdinti. Didelis ačiū!

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

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

1. Ąsbach 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.
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BALSAVIMO 
REZULTATAI

Visoje apygardoje balsus 
atidavė 2105 bendruomenės 
nariai.

Balsuota — Clevelande
— 898, Detroite — 659, 
Pittsburghe — 296, Roches- 
teryje — 172, Buffalo — 
49, Daytone — 31.

Balsų skaičium kandida
tai pasiskirstė sekančiai:
J. /Gailiušytė — 1199, V. 

Kamantas — 1082, Ą. Kli
mas — 916, J; Smetona — 
903, pr. Ant. Butkus —? 
901,.,A. Zaparackas — 861, 
J)r. VI. Ramanauskas — 
814, (/Dr. V. Majauskas — 
794,y K. Keblys — 768, VI.

> Pauža — 700, inž. Alg. Pau- 
tienius — 649, V. Kutkus 
633, J. Mikonis — 607, J. 
Daugėla — 605, F. Eidim
tas — 602, P. Mikšys — 
589, J. Urbonas — 534, Pr. 
Razgaitis — 520, V. Yucius
— 428, V. Kolyčienė — 356.

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

HELP WANTED 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 Componetits 
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DR1LLS

NUMER1CAL 
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.

WANTED AT ONCE

BULLARD OPERATORS
ENGINE LATIIE OPERATORS
Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints & Close Tolerances. 55 
hour work week. Year round. Liberal 
benefits.

DEPENDABLE TOOL & MFG. 
5416 DETROIT AVĖ. 
CLEVELAND, OHIO

(51-60)

Aukuro ansamblis su vadovu muz. A. Mikulskiu rengiasi savo programą įrašyti į juostą plokštelės 
išleidimui. _______ ____________

AUKURO KONCERTAS
Ketvirtas tradicinis Vysk. 

Valančiaus Lit. Mokyklos 
Aukuro ansamblio koncer
tas įvyks gegužės 28 dieną, 
Šv. Jurgio parapijos salėje.

Aukuro ansamblis ■, vado
vaujamas muziko A. Mi
kulskio, vienas iš didesnio 
masto mūsų jaunuomenės 
meno ansamblių. Jaunųjų 
choristų eilės didėja. Tą 
džiugų reiškinį matėme 
Dainų šventėje. Dainų 
šventės jaunųjų chorams 
akomponavo Aukuro an
samblio kanklininkės, vado
vaujant O. Mikulskienei.

Jos vadovaujami jaunieji 
kanklininkai, dar prieš Au
kuro ansamblio įsteigimą, 
buvo pasiekę aukštą lygį. 
Tam įrodymas yra puiki 
kanklių muzikos plokštelė.

Įdomu bus stebėti Auku
ro pažangą, kuri lydi an
samblį nuo įsteigimo dienos.

šalia naujomis dainomis 
papildytos programos, ypa
tingai vertas dėmesio nau
jas muziko A. Mikulskio 
kūrinys — ciklas ”Saulės 
ratas”, susidedąs iš keturių 
dalių: pavasaris, vasara, 
ruduo, žiema. Dvi dalys to 
ciklo nesenai su dideliu pa
sisekimu buvo išpildytos 
amerikiečiams.

Cikle dalyvauja choras, 
solistai, kanklininkės, de
klamatorių choras ir solis
tai, deklamatoriai. Solistai 
dainininkai yra L. Vaigi- 
nytė, V. Balašaitis, R. Plio- 
džinskas ir A. Valiukas.

Pažymėtinas kanklininkių 
solisčių trio, kurį sudaro M. 
Alkaitytė, M. Ežerskaitė, L. 
Vasiliauskaitė.

Tikimasi, kad Clevelando

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs &AVilliam J. Jakubs1
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763 

visuomenė su ta pačia pa
lankia nuotaika sutiks šį 
Aukuro koncertą, kaip ir 
pirmuosius tris.

• K. S. Karpius, A. Lai- 
kūnas, V. Blinstrubas, K. 
Budrys ir V. Gedgaudas 
ALT S-gos Clevelando sky
riaus susirinkime gegužės 7 
d. buvo išrinkti atstovais į 
ALT S-gos seimą, įvykstan
tį Chicagoje birželio 3 ir 
4 d,

CLEVELANDO PARENGIMU
. KALENDORIUS _

GEGUŽĖS 20 D. Clevelando 
jūrą skautų tėvų komiteto pa
rengimas -- vaidinimas.

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

BIRŽELIO 3 D. lietuviškos 
dainos ir šokių koncertas Slo
vėnų Auditorijoj. DalyvaujaČiur 
lionio Ansamblis ir Šv. Kazi
miero Lit. m-los šokių grupė 
"Suktinis".

BIRŽELIO 18 D. Birželio įvy
kių minėjimas. Pamaldos abe
jose bažnyčiose. Programa Lie
tuvių Kultūriniame Darželyje. 
Rengia ALT skyrius.

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.

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

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

SPALIO 14 D. LTM Čiur
lionio ansamblio metinis kon
certas - balius.

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 11 D. LVS Ra
movė rengia Kariuomenės Šven - 
tės Minėjimą

19 68

SAUSIO 20 D. Šv. Kazimiero 
lit. mokyklos "Suktinio" tautinių 
šokių grupė ir Vaidilos Teatras 
Nauj. parapijos salėje stato 3 
veiksmų baletą-vaidinimą.

VASARIO 24 D. Lietuviams 
Budžiams Remti Valdybos tra
dicinis vakaras Šv. Jurgio para
pijos salėje.

GEGUŽĖS 30 - BIRŽELIO 1 
D. Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos su
važiavimas ir balius.

DARBININKAI 
METALUI 

prityrę paruošti ir gaminti 
mažus ir vidut. gaminius. 
Privalo skaityti planus, var
toti žirkles, kaliklius, pre
sus ir lankstytuvus. Tik 
dienomis. Proga iškilti ga
biam vyrui.

Daugelis apdraudų.
ROSE IRON WORKS 

1536 East 43rd St.
Tel. 881-3355 Vak. 371-2025 

(56-58)

7 SKIRTUMAI
1. Kairėje auga viena pal

mė daugiau; 2. Keleivio deši
nioji koja ištiesta; 3. Kairy
sis batas turi užkulnį; .4. Ant 
vidurinio minareto nebėra pus
mėnulio; 5. Keleivio smakras 
didesnis; 6. Didžiojo pastato 
siena turi apačią; 7. Minareto 
(su pusmėnuliu) šonas skirtin
gas.

HELP WANTED MALĖ

MACHINE 
DESIGNER

Leading manufacturer of forg- 
ing machinery has permanent 
position open in engineering 
department for mechanical en- 
gineer or draftsman.

Send resume or phone for 
appointment. 
531-1010

Ajax 
Manufacturing Co.

1441 Chardon Rd.
Euclid, Ohio

(56-59)

IST CLASS
TOOL ROOM MACHINISTS 

&
THREAD GRINDERS

Ist & 2nd SHIFT
Steady work, fringe benefits. 55 hour 
work week.
The 20th Century Machine Co. 

6070 E. 18 Mile Rd.
Utica, Mich.

313 — JE 9-0660 
(51-57)

FILATELIJOS KAMPELIS
(8) 

-------- Antanas Bernotas ------------
JAV išleido šiuos naujus 

pašto ženklus:
1. Balandžio 17 d. — 5 cen

tų National Grange 100 metų 
įsteigimo sukakčiai paminėti. 
Piešinys -- ūkininkas šluosto 
dalgį su žolės kuokštu, tolumo
je -- vandeninis malūnas ir 
traukinys, einąs per tiltą. Pie
šinys (dail. Lee Pavoa) ir šrif - 
tai daryti pagal anų laikų pla
kato pavyzdį. Spausdinta gel
tona - oranžine - ruda - ža- 

-lia - juoda spalvomis.

National Grange organizaci
ja (lietuviškai galėtume versti 
kad ir Tautinė Sodyba) buvo įs
teigta 1867 m. Minnesotos ūki
ninko Oliver Kelty, susitarus su 
kitais 6 ūkininkais, kad pakėlus 
Ūkininko gerbūvį. Anais laikais 
Ūkininkai buvo labai išnaudoja
mi, kada paskolas iš bankų 
gaudavo labai aukštais procen
tais, gi Ūkio produktus perkup- 
čiai supirkdavo pusvelčiui. Or
ganizacija netrukus labai išsi
plėtė ir žymiai pakėlė Ameri
kos farmerio gyvenimą. Šiuo 
metu organizacijai priklauso ne
mažiau 6000 skyrių.

2. Balandžio 26 d. -- 20centų 
oro p. ženklą su 1963 m. išleisto 
5 centų p. ženklo piešiniu — 
"Kolumbijos strazdai" (J. Au- 
dubon).

###

ČEKOSLOVAKIJA yra išlei
dusi 9 pašto ženklų seriją su 
jos žymesnių miestų vaizdais. 
Čia dedame 30 halerų p. ženk
lą su Košice miesto vaizdu.

Košice (vokiškai Kaschau, 
vengriškai Kassa) yra rytinės 
Slovakijos miestas ir guli prie 
Hernado upės rytinėse Karpa
tų kalnų atšlaitėse. Mieste ir 
apylinkėse gyvena daugiausia

PROTOTYPE SHEET METAL 
Day shift, uninterrupted 58-hour 
week, past 18 mos.
PROTOTYPE

LAYOUT HAMMER FORM
BENCH HANDS

TOOL AND DIE MAK.ERS
PRESS SETUP 

AND TRYOUT MEN 
APPRENTICES

Fully paid Blue Cross, Blue Shield, 
life, health and accident insurance, 
Contpany parking lot, centrally lo- 
cated, just off Chrysler and Lodge 
X-ways.
VINĘWOOD MĮLTALCRAFT 
2700 FRANKLIN, DETROIT, MICH.-

(52-57)

MALĖ OR FEMALE

OPPORTUNITY FOR
PHYSICAL THERAPIST 

1MMED1ATE OPENING FOR REGIS- 
TERED PHYSICAL THERAPIST IN 
500 BED HOSP1TAL. COMPLETELY 
MODERN FACIL1TIES. SALARY 
COMMENSURATE W1TH EXPERI- 
ENCE AND ABILIT1ES. FRINGE 
BENEFITS.

W1RE CALL OR WR1TE TO 
PERSONNEL DIRECTOR 

WESLEY MEDICAL
CENTER

550 NORTH HILLSIDE 
WICHITA, KANSAS 67214 

(53-62)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED MEDICAL 

RECORD LIBRARIAN 
SALARY COMMENSURATE W1TH 
F.XPER1ENCE AND AB1LITY. LIBE
RAL EMPLOYEE BENEFITS.

APPLY CALL OR WR1TE

CAYLOR-NICKEL
CLINIC & HOSPITAL

BLUFFTON, INDIANA
219 — 824-3500

(53-59)

slovakų kilmės žmonės, bet is
torijoje taip pasitaikė, kad jis 
buvo valdomas daugiausia veng
rų, nekurį laiką turkų ir aust
rų. Miestą įkūrė vengrų kara
lius Belą IV 1235 metais. 1270 
m. Stepono V jis buvo paskelb 
tas laisvuoju karališku mies
tu ir, su aukščiau sakytomis iš' 
imtimis, Vengrijos valdžioje pa
siliko iki po I Pasaulinio karo, 
kada jis Trianono taikos sutar
timi 1920 m. buvo priskirtas prie 
naujai įkurtos Čekoslovakijos 
valstybės. 1939 m., kada Hit
leris užėmė ir išparceliavo Če
koslovakiją, Košice miestas su 
visa sritimi buvo grąžintas Ven
grijai. 1945 m. II Pas. karo pa
baigoje užimtas rusų ir vėl grą
žintas atkurtai Čekoslovakijai. 
Mieste yra katalikų vyksupo re' 
zidencija ir stovi Sv. Elžbietos 
katedra (pašto ženkle ji maty
ti), pradėta statyti 1270 m. Mies
tas žymus savo pramone: odos, 
medžio, popierio, geležies, 
alaus, tabako išdirbiniais. Gy
vena apie 58,000 gyventojų.

♦♦♦
KANADA. 1. Čia tęsiame nau

jos nuolatinės pašto ženklų seri
jos aptarimą. Šį kartą duodame 
10 centų vertę, kurioje parody
tas dail. Tomo Thomsono pa
veikslas "The Jack Pine". Pa
veikslo originalas kabo Tautinė
je Galerijoje Ottawoje.

Ta "Džiako pušis" yra kur 
nors Uolotuosiuose Kalnuose 
(Rocky Mountains) Britų Kolum
bijoje ar vakarinėje Albertoje. 
Paveiksle matomas žavingas 
vaizdelis su apskurusia pušimi 
paežerėje, tolumoje — uoliniai 
kalnai. Pašto ženklas alyvinės 
spalvos.

2. Kanada balandžio 28d. Pa
saulinės Parodos Montrealyje 
atidarymo proga, kuri sutrum
pintai vadinama EXPO 67, išlei
do 5 centų p. ženklą su Kana
dos paviliono vaizdu. Vaizde ma
toma apversta piramidė "Ka- 
timavik", kas eskimų kalboje 
reiškia susirinkimo vietą. Paš
to ženklas raudonos ir mėlynos 
spalvos.

EXPERIENCE

DESIGNER—ESTIMATOR
With 5 or more years of experience 
in the Stamping Field.

SALARY POSITION

VOSS INDUSTRIES
2168 W. 25TH ST.
CLEVELAND. OHIO

216 — 771-7655
(55-57) Paroda randasi Šv. Elenos 

saloje Šv. Lauryno upėje prie 
Montrealio miesto. Istorinėje 
Šv. Elenos saloje tebestovi apie 
250 metų senumo raudonas bokš
tas iš kovų su indėnais laikų, 
taip pat du fortai, kurių vienas 
paverstas muziejum, bei pa
minklas indėnų nužudytiems 
ankstiesiems Montrealio gy
ventojams.

Numizmatų dėmesiui: Kana
da šimtmečio sukakties progai 
atžymėti leidžia naujas sidab
rines monetas. Jau pasirodė 1 
centas (bronzinis), 10 centų ir 
25 centai. Visos monetos prie
kinėje pusėje turi naują kara
lienės atvaizdą ir datas 1867- 
1967. Antroj pusėj ^yra: 1 c. — 
skrendąs paukštis, 10 c. -- žu
vis lašiša, 25 c. — vilkas ar 
eskimų šuo.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ



NERIJA LINKEVIČIŪTĖ

AMERIKOS LIETUVIU TAUTINES SĄJUNGOS SEIMO 
proga birželio mėn. 3 d. rengiamas

BANKETAS
Sheraton-Chicago viešbutyje, 505 Ncrth Michigan Avė., Chicago, III.

MENINĘ PROGRAMĄ
ATLIKS

Soliste

Nerija Linkevičiūt

solistas Jonas V a z n e 1 i s ir

kompozitorius Darius Lapinską s .

Šokiams gros Markausko kapela.

e ,

DARIUS LAPINSKAS

7 :30 vai. vak. kokteiliai 
’Tropical” salėje.

8:15 vai. vak. banketas 
’Boulevard” salėje.

JONAS VAZNELIS

Įėjimas — $10.00 asmeniui.

Bilietai iš anksto gaunami pas B. Paplenienę, 

5647 So. Wood Street,

Chicago, 111. 60636. Tel. RE 7-8186.

DIRVA PASISEKĘS VARPO KONCERTAS 
TORONTE

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dirvos novelės konkur
so jurv komisija, sudaryta 
iš Vlado Braziulio, Algio 
Garlausko ir Dirvos red. 
Vytauto Gedgaudo, jau pra
dėjo skaityti konkursui at
siųstas noveles. Viso buvo 
gauta 18 novelių.

Kaip žinia, jurv komisi
jos atrinktai novelei skiria
ma 250 dolerių premija, ku
rios mecenatas yra Simas 
K a š e 1 i o n i s, Chicagoje.

• Tautos Fondas gavo 100 
dolerių auką iš gen. Stasio 
Pundzevičiaus Vliko veiklai 
paremti. Aukas galima siųs
ti adresuojant: Lithuanian 
National Fund, 6414 56 Rd., 
Maspeth, N. Y. 11378.

NEW YORK

SVARBUS 
SUSIRINKIMAS

Amerikos Lietuvių Tau
tinės S-gos 1-jo skyriaus 
narių metinis susirinkimas 
įvyks š. m. gegužės mėn. 20 
d., 7 vai. vak. Amerikos 
Lietuvių Atletų Klubo pa
talpoje, 1332 Halsey St., 
Brooklyne.

Bus pranešimas apie 
įvykstantį A. L. T. S-gos 
Seimą Chicagoje, birželio 3 
ir 4 d.d. ir A. L. T. S-gos

Rytų Apygardos suvažiavi
mą Philadelphijoje, įvyku
si š. m. balandžio 15 d.
' Bus renkama nauja sky

riaus valdyba, kontrolės ko-, 
misija, New Yorko Lietu
vių Tarybai ir Tautinės Są
jungos Seimui atstovai.

Skyriaus valdyba kviečia 
visus skyriaus narius ir 
bendraminčius šiame svar
biame susirinkime dalyvau
ti,

WASHINGTON

ATSISVEIKINO SU
J. TŪBELIENE

Š.nio balandžio 30 die
ną Washingtono Lietuvių 
Moterų Klubas suruošė 
išleistuves Jadvygai Tū- 
belienei, ilgus metus gy
venusiai VVashingtone ir 
po 25 metų darbo išėju
siai į pensiją.

Gegužės 9 dieną J. Tū- 
blienė išvyko į Clevelan- 
dą atlankyti savo sesers 
Sofijos Smetonienės, o iš 
ten po kelių dienų išva
žiuos į Miami, Florida. 
Ten žada pastoviai apsi
gyventi ir, gal būt, rašys 
savo atsiminimus. Atsi
minimų J. Tūbelienė tu-

Toronto lietuvių ęhorąs 
'‘Varpas" gegužės 6 d. Bick- 
ford Park mokyklos audi
torijoj davė pavasario kon
certą, kuris praėjo su dide
liu pasisekimu. Programa 
buvo pradėta Vanagaičio 
Laisvės Varpo daina, ku
riai dirigavo muz. St. Gai- 
levičius.

Tik nutilus paskutiniems 
šios dainos garsams, choro 
krikšto tėvų vardu žodį ta
rė J. Strazdas, kuris pada
rė oficialų pranešimą apie 
choro vadovų pasikeitimą. 
Buvusiam ilgamečiui choro 
vadovui muz. St. Gailevičiui 
įteikta rožių puokštė ir nau
jai vadovei prisegta gėlė, šį 
momentą publika atžymėjo 
entuziastingu plojimu. Pra
nešėja interpretatore buvo 
pakviesta Vida Tamulaity- 
tė.

Po šių ceremonijų, diri
guojant muz. Daliai Skrins-

NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

Bronys Raila — LAUMIŲ JUOSTA ....................... $2.50
V. šlogieris — A. SMETONA — ŽMOGUS IR

VALSTYBININKAS ..................................... $2.00
J. Audėnas — PASKUTINIS POSĖDIS ................... $4.00
VI. Ramojus — KRITUSIEJI Už LAISVĘ ............... $2.50
Pr. Naujokaitis — ŽYDINČIOS DIENOS ............... $3.50
J. Ralys — LIETUVIŲ LIAUDIES

PASAULĖJAUTA ....... -................................$3.00
B. Zabiela — KLAIDA ............................................... $3.00
Gintarė Banaitytė-Ivaškienė —

BALTASIS STUMBRAS ............................. $3.60
KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON ................... $3.00
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00 
ŠIRDIES PRIEPUOLIAI ....... $3.75

Be to, visa eilė kitų poezijos ir beletristikos knygų, 
Dirvoje galite įsigyti ar užsisakyti plokšteles: 
LIETUVIŲ TAUTINIAI ŠOKIAI —

Stereo — $5.00, Mono — $4.50
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
B. Tamošiūnienė — SVAJONIŲ SŪKURY ............... $6.00

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

DIRVA,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103

ri įdomių ir daug, juo la
biau, kad dar prieš Lie
tuvos valstybės atsi
kūrimo pradžią, nuo 1915 
metų, ji jau dirbo Lie
tuvos reikalais Petrapi
lyje, Berne (Šveicari
joje), Paryžiuje prie 
Liet. Taikos Delegacijos 
ir 1.1. Grįžusi Lietuvon 
dar kurį laiką buvo El
tos direktorė. Vėliau, ji 
daugiausia rūpinosi mo
terų ir socialinės globos 
reikalais. Tačiau,kaip ji 
pati yra pastebėjusi, at
siminimus rašyti neleng
va, nes rašantispapras- 
taip iškelia ne tiek apra
šomojo laikotarpio įvy
kius, kiek pats save, ko 
reikėtų vengti0

Išleistuvių popietėje 
Moterų Klubo pirminin
kė Bronė Tautvilienė ta
rė trumpą atsisveikini
mo žodį, įteikdama J. Tū- 
belienei, klubo garbės 
narei, knygą apie Petrą 
Rimšą. Washingtono Lie
tuvių Bendruomenės sky
riaus vardu kalbėjo L. 
Dambriūnas. Taip pat pa
linkėjo sėkmės saulėto
je Floridoje irWashing- 
tono šeštadieninės lietu
vių mokyklos vedėja Rū
ta Penkiūnienė.

Jaukioje p.p. Viliamų 
rezidencijoje įvyko vai
šės ir gausiai susirinku
siems washingtonie- 
čiams greitai praėjo ke
letas valandų besidali
nant įspūdžiais, besikal
bant su J. Tūbeliene.

Gr.Kr.

kaitei, choras išpildė Bud- 
riūno Tėviškės Namai. Iš
pildymui talkino solistai D. 
Mongirdaitė ir V. Verikai- 
tis.

Solistė D. Mongirdaitė, 
Toronto scenoj dar nematy
ta, pirmojoj dalyj išpildė 
Vanagaičio Ilgėjimas ir 
Rods parpulčiau, V. Klovo 
— Eglės ariją iš operos Pi
lėnai ir G. Verdi — Rečita
tyvą ir ariją iš I veiksmo 
operos Traviata. Antroj 
dalyj solistė savo laikyse
na ir maloniu balsu gana 
iškiliai išpildė B. Budriūno 
Šauksmas, D. Lapinsko — 
Dalios ariją iš operos Lo
kys, G. Verdi — Violetos 
ariją iš III veiksmo operos 
Traviata ir G. Puccini — 
Muzetos valsą iš operos La 
Boheme. Galima buvo jaus-, 
ti, kaip publika nuoširdžiai 
priėmė į širdį kiekvieną 
dainos garsą ir juo žavė
josi. Publikai be perstojo 
plojant ir prašant kartoti, 
solistė padainavo Dobilėlį 
laukų.

Varpo choras išpildė E. 
Grieg’o. K. Čiurlionio, K. 
Kavecko, J. Sibeliaus ir G. 
Verdi veikalus. Išpildyme 
šių veikalų chorui talkino 
solistas V. Verikaitis. Ly
giai pat ir Varpas buvo pri
verstas savo repertuarą 
prailginti. Solistė Daiva 
Mongirdaitė ir Varpo cho-. 
ro vadovė muz. Dalia 
Skrinskaitė buvo apdova
notos rožių puokštėmis. So
listei ir chorui akompona- 
so D. Walder. Po progra
mos kitoje tos pačios mo
kyklos didingoje patalpoje 
svečiai buvo pavaišinti ka
vute. Koncertą, programos 
išpildymo ir svečių atsilan
kymo atžvilgiu, reikia lai
kyti visiškai pasisekusiu. 
Taip pat dar tektų paste
bėti, kad Varpas yra žymiai 
pajaunėjęs, kas teikia daug 
vilčių chorui susilaukti ilgo 
amžiaus. Kuone išimtinai 
choro vadovybę sudaro jau
nimas. Jos sudėtis tokia: 
Karasiejus Juozas — pirm., 
Augaitytė Dana — vice
pirm., Dailydė Arūnas — 
ižd., Ažubalis Stasys ir 
Kušneraitis Osvaldas — na
riai. šalia valdybos choras 
turi išsirinkęs tris seniū
nus. Tose pareigose yra šie: 
Baltrytė Danutė, Bildaitė 
Birutė ir Valiukas Leonas.

pb
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AMERIKOS LIETUVIU 
TAUTINĖS SĄJUNGOS 

SEIMAS

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS
SEIMO (DEŠIMTOJO) 

įvykstančio 1967 metu birželio mėn. 3 ir 4 dienomis.
Chicago-Sheraton Hotel
505 North Michigan Avė. 
Chicago, Illinois.

DIENOTVARKĖ

Penktadienis, birželio 2 d.
5:00 Sąjungos mirusiųjų narių pagerbimas

Šv. Kazimiero Kapinėse.
šeštadienis, birželio 3 d.

11- 12 Registracija.
12— 1:30 Iškilmingas Seimo Posėdis — Tally Ho Room

a) Seimo atidarymas, himnai, mirusiųjų pa
gerbimas — Chicagos skyriaus pirminin
kas;

b) Sąjungos pirmininko žodis — Jonas Jur
kūnas;

c) Tautinė idėja ateities perspektyvoje — 
Vytautas Abraitis;

d) Sveikinimai;
e) Seimo prezidiumo sudarymas.

1:30-3 Darbo posėdis:
a) Seimo komisijų sudarymas:
b) Sąjungos pirmininko pranešimas;
c) Sąjungos iždininko pranešimas;
d) Revizijos Komisijos pranešimas;
e) Diskusijos dėl pranešimų.

3:15-4:30 Darbo posėdis:
a) ALTo reikalais pranešimas;
b) BALFo reikalais pranešimas;
c) Lietuvių Tautinio Sąjūdžio vadovybės 

pranešimas;
d) Diskusijos dėl pranešimų.

4:45-6:15 Darbo posėdis:
a) 50 metų nepriklausomybės paskelbimo su

kaktis 1968 m. — Dr. Algirdas Budreckis;
b) Skyrių atstovų pranešimai;
b) Diskusijos dėl pranešimų.

7:30 Banketas;
a) 7:30 rinkimosi laikas — Coctails Tropical 

Room;
b) 8:15 banketas — Boulevard Room.

Sekmadienis, birželio 4 d.
9 Komisijų posėdžiai.

10 Pamaldos.
12-2 Darbo posėdis:

a) Mandatų komisijos pranešimas;
b) Nominacijų komisijos pranešimas;
c) Rinkimai —

1. Sąjungos pirmininko ir valdybos;
2. Revizijos komisijos;
3. Tarybos;

d) Rezoliucijų ir sveikinimų komisijos pra
nešimai;

e) Klausimai ir sumanymai;
f) Seimo uždarymas.

Po Seimo uždarymo įvyks Vilties D-jos suvažiavimas.
Primename, kad Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjun

gos Įstatų 7 str. 2 past. sako:
"Seime sprendžiamą balsą turi iki seimo pareigose bu

vęs Sąjungos pirmininkas, valdybos, bei tarybos nariai, 
skyrių pirmininkai ir tam seimui išrinkti skyrių atstovai, 
renkami po vieną nuo kiekvienos pilnos ir nuo vienos ne
pilnos dvidešimties skyriaus narių.”

Prašome skyrių valdybas vykstantiems atstovams duo- 
+: aštu jų išrinkimo atstovais pažymėjimus.

Sąjungos valdyba ragina visus skyrius skaitlingai da
lyvauti Sąjungos Seime. Kviečiame dalyvauti ne tik rink
tus atstovus, bet ir visus skyrių narius, nes šis Seimas yra 
dešimtasis — todėl jubiliejinis.

---------------------- ---------------- *
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