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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

PASIKEITIMAI SOVIETIJOJE
SAUGUMO ŠEFO SEMIČASTNY PAŠALINIMAS 
VISŲ KRAŠTŲ KREMLINOLOGISTUS PASKA
TINO PASPEKULIUOTI SOVIETŲ SĄJUNGOS 
REŽIMO PASIKEITIMO GALIMYBĖMIS__ Iš
NAUJO ’BOSO’ ANDROPOVO PASKYRIMO IŠ
VEDAMA, KAD BREŽNEVAS SUSTIPRINO SA

VO POZICIJAS.

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

Saugumo organizacija yra 
svarbiausias kiekvieno to
talinio režimo ramstis. Kas 
jai vadovauja, kritišku me
tu paprastai pasako pasku
tinį žodį. Už tat, gali saky
ti, buvo visai logiška, kad 

‘paskutinis Stalino laikų 
saugumo šefas Berija pats 
save skaitė Stalino įpėdiniu. 
Kad to išvengus, kiti var
žovai suruošė jam spąstus 
ir ... sušaudė.

Chruščiovas stengėsi sau
gumo priekyje pastatyti 
savo žmones iš priaugančių 
vadų tarpo. Jis patikėjo tą 
svarbiausią administracijos 
šaką komjaunimo vadams 
Aleksandrui šelepinui ir 
Vladimirui Semičastny. Jie 
abu prisidėjo prie Chruščio
vo nuvertimo ir atrodė, kad 
ypač pirmasis padarys ne
mažą karjerą. Savaime aiš
ku, kad jų būkštavo Krem
liaus valdovų grupes: biu-

IŠ VISO PASAULIO

• Art. Rytų krizės įtam
pai neatsileidžiant pasaulio 
sostinėse vyksta gyvi spė
liojimai ne dėl to, ką darys 
Kairas ar Tel Avivas, bei 
kokių žygių numato imtis 
Washingtonas ir Maskva.

Konkretūs' Washingtono 
žygiai reiškiasi subūrimu 
1 a i vininkyste užsiimančių 
valstybių, kad išbandžius 
Egipto paskelbtos Tirano 
sąsiaurio blokados veiks
mingumą.

• Izraelis į savo krašto 
apsaugos ministro postą 
pasikvietė ats. gen. Moshe 
Davan, 1956 m. pasižymė
jusį Izraelio karinių pajėgų 
įsiveržimu į Egipto terito
riją.

• Dar vienas vengrų dip
lomatas Washingtone pa
prašė politinio pabėgėlio 
teisių. Oficialiai jis buvo 
vengrų pasiuntinybės tre
čiuoju sekretorium, gi fak- 
tinai tarnavo vengrų sau
gumui majoro laipsnyje. 
Ernoc Bemat atsisakė tar
nauti komunistams jau 
anksčiau, bet jo pabėgimas 
tik dabar buvo paskelbtas. 
Prieš kelias savaites pabė
gėlio teisių paprašė ir Ven
grijos pasiuntinybės vado
vas.

• Karas, kuriuo visai ne
sidomi JTO, vyksta Jemene. 
Egipto kariuomenė vartoja 
dujas, kad išnaikinus besi
priešinančius monarchijos 
šalininkus.

• JAV mokesčių pakėli
mas atrodo nebeišvengia
mas. Karo ir administraci
jos išlaidoms augant didėja 
deficitas, kurio daliai pa
dengti reikės mokesčius pa
kelti bent 6'< .

• JAV 'intelektualai”, 
taip uoliai kovoję prieš 
Amerikos įsikišimą į Viet
namo karą, dabar dar uo
liau reikalauja imtis griež
tų priemonių prieš arabų 
valstybes grąsinančias Iz
raeliui. 

rokratai — valdininkai, ku
rių priešakyje stovi prem
jeras Kosyginas, ir parti
jos darbuotojai su gen. se
kretorium Brežnevu prie
kyje.

Savaime aišku, kad jie 
visi yra ištikimi komunis
tai, tačiau jau jų užimamos 
vietos — vieni administruo
ja, kiti prižiūri ir duoda, 
švelniai tariant, sugestijų 
— veda prie tam tikro prie
šiškumo. Už tat dauguma 
Kremliaus reikalų žinovų 
užsienyje buvo linkę skirs
tyti Kremliaus valdovus į 
dvi natūralias fakcijas: 
valstybės ir kompartijos 
pareigūnus.

Saugumo organi z a c i j a 
tarp tų dvejų grupių sten
gėsi išsilaikyti autonomi
niai, tačiau į tai su nepasi
tikėjimu žiūrėjo ir pirmoji 
ir antroji grupė. Visų pir
ma, abiejų grupių pastan
gomis iš tiesioginio kontak
to su saugumo organizacija 
buvo pašalintas šelepinas, 
kuris gavo pakėlimą pačios 
partijos hierarchijoje. Vi
sagaliu saugumo bosu liko 
Semičastny, kuriam dabar 
tik 43 metai. Kaip ir šele
pinas, jis stengėsi iškelti 
savo organizacijos nuopel
nus.

Pasirodė visa eilė filmų’ 
ir knygų, kuriose buvo gar
binami sovietų šnipai ir ki
ti slapti agentai, kas nebu
vo daroma Stalino laikais. 
Vokiečių žurnalistas Ri- 
chard Sorge, kuris iš Japo
nijos sovietams pranešė vo
kiečių užpuolimo tikslią da
tą (kam sovietai tačiau ne
patikėjo), beveik penkioli
ka metų po jo mirties pra
slinkus buvo pakeltas į „So
vietų Sąjungos herojus”.

Savaime aišku, kad sau
gumui nemažai galvosūkio 
sukėlė nuotaikos intelektua
lų tarpe. Semičastny Pas
ternaką pavadino 'blogesniu 
už kiaulę’, rašytojams Si- 
niavskiui ir Danieliui buvo 
iškeltos viešos bylos. Bet 
tas griežtumas nesutrukdė 
nei pulkininko Penkovskio 
bendradarbiavimui su Va
karų žvalgybomis nei pa
galiau Stalino dukters pa
bėgimui. Maža to, sovietų 
žvalgybininkai užsieniuose 
patyrė labai daug nesėkmių. 
Kai du aukštesni žvalgybos 
pareigūnai neseniai 'viešė
jo' Amerikoj-e, jų veikla čia 
nuo pirmos dienos nebuvo 
FBI pas laptim.

Atrodo, kad šitos klaidos 
davė progos Semičastny 
'valstybės labui’ perkelti 
kiton tarnybon — į Ukrai
ną. Ir iš naujo 'boso' pasky
rimo galima spręsti kuri 
grupė: Kosygino ar Brežne
vo, savo žinion perėmė sau
gumą.

Naujas bosas Juri Vla- 
mirovič Andropovas ; 53 
m., yra saugumo organiza
cijai, taip sakant, pašalie
tis. Jis iki šiol dirbo paties 
Brežnevo žinioje, paskuti
nius 10 metų tvarkydamas 
santykius tarp Kremliaus 
užsienio komunistų partijų. 
Jo didžiausias nuopelnas 
yra bendradarb i a v i m a s 
Vengrijos sukilimo numal
šinime — 1956 m. jis buvo 

ambasadorium Budapešte. 
Santykius su užsienio kom
partijom jam sekėsi ne taip 
jau laimingai tvarkyti. Pa
skutinėje užsienio komunis
tų konferencijoje Karlsba- 
de, šių metų balandžio mėn., 
kompartijos vadai stengėsi 
įrodyti savo galimai dides
nę nepriklausomybę nuo 
Kremliaus tiek ideologijos 
ir ūkio tvarkymo srityje.

Kol kas iš Andropovo pa
skyrimo galima padaryti 
tik tokią išvadą, kad Brež
nevas asmeniškai sustipri
no savo įtaką saugumo or
ganizacijoje ir tuo būdu 
mažiau liko vietos kuriam 
nors perversmui iš valdinin
kijos ar karininkijos tarpo. 
Režimo sušvelnėjimo tačiau 
sunku tikėtis, ypač kai yra 
proga jį pagriežtinti Viet
namo karo eskaliacijos ir 
Artimųjų Rytų krizės pro
ga. Tačiau galimas daiktas, 
kad piliečių 'priežiūra' bus 
kiek subtylesnė, o patys 
saugumiečiai mažiau girsis 
savo žygdarbiais. Antropo- 
vo paskyrimo proga kilusiu 
sąmyšiu pasinaudojo tik ra
šytojai. Paskutiniame jų 
suvažiavime tylos minute 
buvo pagerbti mirę kolegos. 
Jų tarpe buvo įsprausta ir 
Boriso Pasternako pavardė.

dar vis vėluojasi ...
Gegužės 7 d. smarki liū

tis praardė geležinkelio py
limą tarp Rokiškio ir Obe
lių ir iš Karaliaučiaus į 
Maskvą einančio prekinio 
traukinio garvežys su aš- 
tuoniais vagonais nuėjo 
nuo bėgių. Traukinių eis
mas tame ruože buvo su
stabdytas pusantros paros.

Naujiena viešajame Lie
tuvos gyvenime yra tai, kad 
apie šį įvykį pranešė vilniš
kė TIESA, ir pranešė šį 
kartą sugaišusi tik vieną. . . 
savaitę, gegužės 14 d. Tai 
galėtų būti atžymėta kaip 
kelių šimtų nuošimčių pa
žanga, nes ligšiol, jei iš viso 
būdavo pasiryžtama apie 
tokius įvykius prasitarti, 
tai nebent po keleto mėne
sių. (E)

VIEŠAS PAREIŠKIMAS
Šiemet, minint 30 metų 

sukaktį nuo pirmųjų Lietu-. 
vos pergalių Europos krep
šinio pirmenybėse, šiaurės 
Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Sąjun
gos visuotiniam suvažiavi
mui pritarus ir centro val
dybai pavedus, pradėjome
111-sios krepšinio išvykos 
planavimo darbus.

Ištyrę Pietų Amerikos, 
Australijos, Azijos ir Eu
ropos valstybių sąlygas,siū
lome 1968 m. surengti krep
šinio išvyką, kuri apjuostų 
visą žemės rutulį, pasie
kiant Naująją Zelandiją, 
Australiją, Aziją (Indone
ziją, Malaziją, Filipinus, 
Tailandą, Japoniją ir 1.1.) 
ir Vakarų Europą.

šiuo žygiu lietuvių spor
tuojantis jaunimas Įsijung
tų i Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktuvinių metų 
at žymėj imą. Mes tikime, 
kad šiam žygiui pritars ir 
laikui atėjus parems visa 
lietuvių išeivija.

Drauge pareiškiame, kad 
mes neturime nieko bendro 
su šiuo metu kai kurių as
menų "organizuojama krep
šinio išvyka i okupuotą Lie
tuvą.

Krepšinio Išvykos 
Studijinis Komitetas

Prie senos klėtelės Lietuvoje ...

SESERIJOS VADOVIŲ SUVAŽIAVIMAS KANADOJE
Nedidelė Kanados lietuvių 

bendruomenė St. Catharines, 
Ont. sujudo, nes nematytos vieš - 
nios pradėjo plaukti iš įvairią 
vietovių į šį ramų kampelį. Ge
gužės 6 ir 7 d.d. ši Kanados 
vietovė sutraukė nemažą būrį 
LS Seserijos vadovių į suvažia
vimą. Susirinko virš 70 daly
vių iš Toronto, Hamiltono, St. 
Catharines, Montrealio, Delhi 
New Yorko, Elizabetho, Wa- 
terbury, Bostono, Rochesterio, 
Buffalo, Clevelando, Detroito ir 
Chicagos. Jų tarpe dalyvavo vy
riausia skautininke v.s. M. Jo
nikienė ir dvylika seserijos va- 
dijos narių.

Šis suvažiavimas buvo šau
kiamas apsvarstyti aktualiems 
seserijos reikalams, išgirsti 
apie atskirų vietovių veiklą ir 
problemas, pasidalinti nuomo
nėmis ir vadovėms artimiau 
susipažinti. Svarstymai ir pasi
keitimas nuomonėmis vykonuo- 
širdžioję ir tikrai draugiškoje 
nuotaikoje. Gegužės 6 d. buvo 
skirta atskirų vietovių prane
šimams ir iškilusių problemų 
svarstymui. Vakare įvyko lau
žas - vakarojimas. Dalyvaujant 
svečiams ir vadovėms buvo nuo
taikingai praleista pora valan
dų. Gražiai pasirodė talentingos 
jaunosios St. Catharines skau- 
tukės, taip pat ir kitų vietovių 
programos dalyvės. Laužą pra
vedė s. J. Mikutaitienė.

Gegužės 7 d. skautės va
dovės dalyvavo šv. Mišiose, ku 
rias aukojo T.B. Bagdonas, OFM 
Po pamaldų įvyko įspūdinga vi
sų dalyvių sueiga, kuri buvo skir
ta plačiajame pasaulyje gyvenan
čioms lietuvaitėms skautėms 
prisiminti; "pieningumo jausmą 
itįia. jautriai išgyvenom, kai ant 
pasaulio žemėlapio kelios va
dovės prisegė vėliavėles kraštų, 
kur lietuvaičių skaučių dabar, 
gyvenama, o vyriausia skauti
ninke v.s. M, Jonikienė uždegė 
žvakelę skirtą Lietuvos skaučių 
prisiminimui. Sueigą paruošė ir 
pravedė s. A. Namikienė. Po su
eigos vadovės dar privačiai tar
pusavyje pabendravo, pasidalino 

įspūdžiais ir skubėjo rengtis ke
lionėn.

Kad šis suvažiavimas taip ge
rai pavyko ir liko malonūs jo 
prisiminimai esame dėkingos 
mus priėmusiems šeiminin
kams ir visai lietuviškai St. 
Catharines bendruomenei. Nuo 
pat šio suvažiavimo organiza
vimo pradžios ir per šias die
nas didelį darbą atliko mieloji 
vietininkė s. M. Gverzdienė, ku
ri su nenuilstama energija ir 
tikrai dzūkišku nuoširdumu pa
ruošė šį priėmimą. Suvažiavus 
sios vadovės rado malonų prie
globstį tėvų marijonų vedamo
je lietuvių parapijoje. T.B. Bag 
donas, OFM ir mus ypatingai 
globojęs T. B. Mikalauskas pa
rodė didelį svetingumą. Malo
niai nustebom ir visos bendruo 
menės mums parodytu vaišin
gumu. Sesės vadovės tai ypa
tingai pajuto, kai buvo priim
tos nakvynei vietinių lietuvių 
namuose. Mus vaišinusios šei
mininkės iškėlė tikrą puotą. Vi 
siems jiems suvažiavimo daly
vės reiškia nuoširdžią padėką.

Greit praėjo tos malonios va 
landos vaišingų globėjų ir mie
lų sesių draugystėje. Gražių įs

BATUN veikėjai: Nastutė Umbrazaitė, prel. Jonas Balkū
nas, Dagmara Vallcns. kun. Norbert J. Trepsa ir inž. Heino 
Ainso. Dr. R. Paegls nuotrauka

pūdžių lydimos, giedrioj nuotai
koj išskubėjo sesės vadovės į na
mus tęsti savo darbo lietuviško
je skautybėje. I. K.

IŠ BATUN
VEIKLOS

BATUN (Buitie Appeal 
to United Nations) posėdy
je buvo aptartas visame 
pasauly prie Anglijos kon
sulatų ir ambasadų Įvykęs 
protestas prieš • Anglijos 
bandymus perduoti Baltijos 
auksą sovietams. BATUN 
organizuota akcija buvo 
efektinga ne vien žmonių 
sutraukime įvairiose vieto
vėse, bet ir pasaulio spau
dos dėmesio patraukime,

BATUN'UI vado v a u j a 
prel. Jonas Balkūnas, kuris 
kartu yra ir lietuvių sekci
jos pirmininkas. Latviams 
vadovauja kun. Norbert J. 
Trepša, o estams inž. Reino 
Ainso. BATUN’o adresas: 
2789 Schurz Avenue, New 
York, N. Y. 10465, telef.: 
212 — 823-2237.
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Bendradarbiavimo piršliai...
Vytautas Sirvydas savo skil

tyje "MES", Vienybės 6-me ir 
7-me numeriuose, žarstydamas 
palaidus sakinius, liesdamas gy
vus ir jau mirusius, senuosius 
ir naujuosius išeivius, ir Vil
niuje Gedimino bokštą ir Jeru
zalę, ieško priemonių įtikinti 
jo peršamo "bendradarbiavimo 
su kraštu" reikalingumą. Tik
rina, apsivartydamas, kad tai 
nereikštų kolaboravimo - bend
radarbiavimo su bolševikiniu 
Lietuvos okupantu.

Mirusį Juozą Tysliavą (kurio 
pelenus jo žmona nuvežė į Vil
nių palaidoti) Sirvydas bando per. 
statyti lyg turėjusį teisę palikti 
mums privalumą kolaboruoti. 
Tautinės srovės žmones bara už 
nerėmimą jo užgaidos.

Nr. 6-me Sirvydas pradeda: 
"K.S. Karpius (Dirvoje) savu 
laiku rašė esąs 'Savotiškai įsi
tikinęs, kad naujieji ateiviai nu
traukė ryšius su Lietuvoje liku
siais'. "

Kurie skaitė Dirvoje Kar- 
piaus pareiškimus, prisimins, 
kad buvo stengiamasi įtikinti Sir
vydą, jog naujieji ateiviai, at
mesdami bendradarbiavimą su 
Kremliaus bernais, kiek sąlygos 
leidžia su savaisiais likusiais 
Lietuvoje bendradarbiauja, pa
laiko ryšius laiškais, siunčia 
siuntinius, ir t.t.

Sirvydas prikiša naujiesiems 
ateiviams keliavimą visur kitur, 
net iki Jeruzalės, "bet ne į Vil
nių, kad iš Gedimino bokšto, kaip 
Maironis, dirstelti į mūsų sosti
nę".

Jis nori, matomai, kad trem
tiniai, buvę Sovietų bolševikinio 
okupanto sąrašuose ištrėmimui 
ar mirčiai, laimingai ištrūkę,

. ST. ANTHONY A
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION jdįĮ

CICERO, llllNOlS 40450

ON BONUS SAVINGS
Units of $1,000.00

For 3 Yeari
Oividendi Paid 

Ouarterly 
or Compounded

Joseph F. Gribauskai 
Executive Secretary

41*
ON INVESTMENTS 
Units of $100.00 
Dividend Checkt 
Mailed Ouarterly

Ik,

K.S. KARPIUS

klausytų jo ir važiuotų į Lietu
vą.

Pasigavęs Dr. B. Nemicko sa
kinį, tikrina kad jis esąs vienas 
tokių, kuris sekdamas "Vieny
bės per 80 metų skelbtą laisvos 
minties gerbimą" (palankumą 
bendradarbiautojams). "Vieny
bė Lietuvninkų" pradžioje per ei
lę metų buvodvasiškiųaprobuo- 
jama, cenzūruojama, jokios lais
vos minties visus 80 metų skelb
ti negalėjo.

Vietoje graudenus kitus grįž
ti Lietuva pasigėrėti, su žmonė
mis pabendrauti, patartina pa
čiam Sirvydui nuvažiuoti ir pa- 
praktikuoti savo peršamą gerą 
kitiems.

Atsisakančių važiuoti prie
žastis "lietuvis su lietuviu pa
bendrauti" jis vadina "sukurtu 
baubu". Sako, "reikia rasti ati
tinkamus išeivio lietuvio ry
šius su lietuviu Lietuvoje". RŪ'- 
goja, kad "vietoje svarstyti tik 
rąją temą (jo peršamą bendra - 
darbiavimą - K) visi pasisa
kantieji kiša savo išsvajotą 
bendradarbiavimą su bolševi
kiniu okupantu. Nejau Lietuvos 
žmonės jau pasidarė visi bol
ševikišku okupantu?" klausia 
jis.

Jis tikrina, kad Lietuvon nu
vykę visi bus maloniai priimti, 
kad jokio kolaboravimo su sve
timu okupantu nebūsią. Argi 
taip?

Sakykime, Sirvydas pasimo- 
ja vykti į Lietuvą. Kas seka? 
Gauti leidimui įvažiuoti į Sovie
tų imperiją, iš pat pirmo žings

nio reikia pripažinti bolševikinį 
okupantą teisėtu Lietuvos val
dytoju.

Iki pat išvykimo atgal iš Lie
tuvos, reikalinga kolaboruoti, nu 
sižeminusiai sutikti pildyti 
griežtus nuostatus, kokius pa
tieks Sovietų agentai čia pat; 
turės vykti per Maskvą, ne tie
siog į Vilnių, kaip norėtų.

Bolševikinio okupanto taisyk
lės į Lietuvą įvažiuoti buvo ne
seniai paskelbta mūsų spaudoje. 
Tuo pat laiku ir JAV Valstybės 
Departmentas paskelbė įspėji
mą vykstantiems į Sovietų rojų 
kaip kolaboruoti su valdininkais 
norint parnešti savo sveiką kaP 
lį atgal.

Tikrai, ne visi lietuviai pasi
darę bolševikiniu Lietuvos oku
pantu, bet pasidariusieji sveti
mo okupanto bernais tvarko kaip 
okupanto įsakyta.

###

Savo rezginyje Sirvydas už
kliūva už naujų ateivių; lyg norė
tų pasakyti, kam jie buvo į Ame
riką įleisti... (Mūsų čionaitiniai 
raudonukai juos vadino nusikal
tėliais, kriminalistais jeigu iš 
Lietuvos bėgo...)

"Apie pavydą seniems taip pat 
ne nuo šiandien prirašė aibes 
faktų. Jei Dirva išlaiko tiesią 
tautininkų liniją nieko stebėti
no, nes ją juk dabar kontroliuo
ja ne Amerikos, bet Lietuvos 
tautininkai", sako jis. Nejau jis 
tiki, kad senieji tautininkai būtų 
lenktyniavę su Vienybe piršti ko
laboravimą?

Tikrumoje tai SENIEJI pavy
dėjo naujiesiems, ne naujieji se 
niesiems. Sirvydas kodėl tai dėl 
naujųjų neišsitenka. Atvykę ne
laimės prispirti, naujieji čia su
sidūrė su pavydu ir redakcijose, 
ir bažnyčiose, ir Susivienijimuo
se, net ir vietinėse organizacijo
se. (Pav. Clevelande, Lietuvių 
Kultūrinio Darželio sąjungoje 
senieji piestu stojo neįsileisti 
naujųjų, nors labai reikalinga, 
kad naujieji pasiruoštų perimti 
į savo globą.) (Negiriu naujųjų 
daugelio, kurie statėsi "mand- 
rais" prieš senuosius.)

Sirgdamas bendradarbiavimo 
liga, toliau dar daugiau keistų 
priekaištų naujiesiems iška
sa:

"Būdingas Karpiaus nučiuo- 
žimas ryšių (su Lietuvos žmo
nėmis - K.) atveju. Pradžioje 
sako esąs vienas nedaugelio su 
Lietuvos žmonėmis bendradar
biavimo šalininkas. Netrukus sa - 
ko: TS seimas aiškiai pasisakė 
prieš bendradarbiavimą su bol
ševikiniu okupantu".

Kas tas TS? Tai 1963 metais 
įvykęs St. Louis mieste Tautinės 
Sąjungos seimas. Matomai, jam 
išsibaigė medžiaga, nuėjo ket- 
veris metus į praeitį, toliau tik
rindamas, kad Lietuvoje jokio 
svetimo okupanto nesama.

Jis klausia: "Kas TS seimui 
ryšių klausimą ryškino? Tauto
sakos žinovas ir medicinos gy
dytojas". Juos jis palygina kur
piui imančiam pyragus kepti.

Taigi: Kokią teisę savinasi 
Sirvydas išeivių su Lietuvoje li
kusiais bendradarbiavimo klau
simą ryškinti?

Tautosakos žinovas, ir medi
cinos gydytojas buvo Basanavi
čius, ir kiti daktarai, Kudirka, 
K. Grinius ir t.t. -- seniau. Jie 
aiškiai skelbė kas yra mūsų tau
tos okupantas, pavergėjas, prie
šas -- ir geri lietuviai jųpaklau 
sę kovojo.

Sirvydas siūlo atkviesti čia 
kokį ansambliuką ar panašiai, ir 
pasiųsti ką į Lietuvą mainais. 
Ir čia jis nori užginčyti nebuvi

mą kolaboravimo, nors tai būtų 
įrodymas kad mes užgiriame 
Kremliaus Lietuvoje pastatytus 
bernus.

Kalbant apie pasikeitimus, lai 
Sirvydas važiuoja, bet už jį ne- 
bus prašoma nieko mainais.

Karpius su naujaisiais sugyve
no gražiai iš pat pirmutinių jų 
atvykimo dienų. Dirvą jiems per
leido suprasdamas, kad laikraš
tis jiems labiau reikalingas ne
gu mums seniesiems. Karpius 
dirba su jais įvairioseorganiza- 
cijose, ir jie už Karpių balsuo
ja daugiau negu už savo kandi
datus valdybų rinkimuose.

Nepripažindamas naujųjų pu
sei nieko gero nuveikiant, Sir
vydas vėl įvelia savo rašinyje 
savo patroną poetą Tysliavą, per 
drąsiai priskirdamas jam nuo
pelnus, kurių jis nei paskui Kar
pių sekdamas senojoje išeivi
joje neužsitarnavo. Nr. 7-me jis 
rašo:

"Vienybę leisti ir redaguoti pa - 
ėmęs, poetas Tysliava susitarė 
su Dirvos Karpium, bei New 
Yorko, Chicagos ir Clevelando 
tautininkais sudaryti tvirtą są
jungą. 1941 metais Bačiūno va
sarvietėje buvo pasitarimas kur 
dalyvavo ir prezidentas Smeto
na. Tačiau ne visos idėjos buvo 
suglaudintos, ir sąjunga pradėjo 
gyvuoti tik 1949 metais..."

Girdėjo Sirvydas skambi
nant...

Bačiūno vasarvietėje, Tabor 
Farmoje, 1941 metais buvo įs
teigta energinga Lietuvai Va
duoti Sąjunga, iki 1948 metų at
sižymėjus nepaprasta veikla Lie
tuvos bylos atveju. (Tysliava ta
da Tabor Farmoje nedalyvavo.)

Tautinę Sąjungą įsteigti ne
reikėjo Tysliavai susitarti su 
Karpium, nes LVS laikotarpiu 
veikė ir A.L. Tautininkų Cent
ras, jo pirmininkas Vytautas Ab- 
raitis darbavosi įsteigti bendrą 
tautinę organizaciją,kai 1948me
tais LVS likvidavosi ir tautinin
kai sugrįžo į ALT. Tada pradėjo 
veikti taip pat stipri ALTautinė 
Sąjunga. (Apie tai plačiau rašiau 
Dirvos bal. 28 d. numeryje).

Tautininkų Centrui apie 10 me
tų veikiant, valdyba buvo pasirin
kus organu Dirvą, ne Vienybę, 
nors valdyba gyveno New Yorke. 
Tas taigi daug ką pasako priešin 
gai Sirvydo aiškinimams apie 
sąjungas.

Kai 1953 metais Tabor Far
moje įvyko A.L. Tautinės Sąjun
gos seimas, manau daugelis da
lyvių atsimins šį vaizdą: Kar
piaus su Tysliava ilgą pasivaikš - 
Čiojimą tuščiu keliu greta va
sarvietės namų. Tiek tik pasa
kysiu: Tysliavai nepavyko įtikin
ti Karpiaus, kad tautininkams už
tektų aukas duoti tik Vienybei ir 
Dirvai, ne kokiai ten sąjungai iš
laikyti.

Vienybės nr. 7-me, greta Sir
vydo rašinio telpa toks praneši
mas:

"Vienybės administracija 
šiomis dienomis išsiuntinėjo 
virš $10,000 vertės sąskaitų 
savo skaitytojams įsiskolinu
siems už prenumeratą".

Tas pasako, kad tokia laik
raščio linija tik atšaldė skai
tytojus. Priminimas, kad jie 
skolingi virš $10,000, rodo ne
mokėjimą keletą metų. Taigi, 
geros valios lietuviams ma
žai rūpi,kad tas laikraštis gy
ventų...
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Septynių skirtumų galvosūkis
Kopijuodamas piešinį, dailininkas tyčia padarė septynias 

klaidas. Palyginkit abu piešinius ir bandykit surasti tuos sep- 
tynius skirtumus.

Teisingą sprendimą rasite šiame numeryje kitoj vietoj.

LIETUVI,
Lietuvių Bendruomenės 

New Yorko Apygardos val
dyba kreipiasi į lietuviška 
visuomenę prašydama pa
galbos lietuvių koplytstul
piui (New Yorko pasauli
nės parodos kryžiui) išlai
kyti New Yorko Flushing 
Meadovvs Parke.

K o p lytstulpis, būdamas 
Lietuvai laisvės troškimo ir 
reikalavimo simboliu, turė
tų sulaukti visų lietuvių, 
ne tik ,New Yorke, bet ir 
visoje Amerikoje dėmesio 
ir paramos.

Reikalingos lėšos koplyt
stulpiui atnaujinti ir ji 

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869— 

1959) metų Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus dar
bus. 664 psl. Kietais viršeliais $10.00. minkštais $8.00. Iš
leido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietu
vis, pirmos lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos 
draugijos, statybos bažnyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių vi
so buvo 121, 41 teatro draugija. 48 pasaulietiški chorai, 9 
bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografijos. Duoti do
kumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir kitų 
organizacijų atlikti darbai. Įsteigtos mokyklos, skaityklos, 
bankai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti prašomi parašyti čekį arba 
Money Orderį
AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 

vardu ir pasiusti:
1739 So. HALSTEI) ST., CHICAGO, ILL. 60608.

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E

M E S K O J E
CAPE COD žaluma: ATLANTO vanduo šildo

mas Golfo srovės; SILVER BEACH smėlis; Lietu
viška aplinka ir geras maistas, suteikia puikias są
lygas pavasaroti bei pailsėti.

SPORTO mėgėjams: sail-fish buriuoti, teniso 
aikštė, ping-pong, kroketas.

Vakare TĖVAMS išvykus prižiūrimi vaikai.
SEZONĄ pradedame BIRŽELIO mėn. 18 d.

MEŠKA
42 BEACH STREET 

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS.

Tel. (617) 759-3251

prižiūrėti pagal N. Y. mies
to nustatytą tvarką. Lėšos 
reikalingos skubiai.

LB New Yorko Apygar
dos sudarytas komitetas 
k o p 1 y t s tulpio reikalams 
tvarkyti (P. Wytenus — 
pirm.) deda dideles pastan
gas, kad Lietuvos laisvės 
atstatymo byla šiuo simbo
liniu koplytstulpiu būtų 
nuolatos amerikiečiams pri
menama.

Aukas, (kad ir tik $1.00) 
siųskite kryžiaus komiteto 
iždininkui adresu: V. Pa- 
dvarietis, 87-40 127th St., 
Richmond Hill, N. Y. 11418.

LB New Yorko
Apygardos Valdyba

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

J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
Savininkai:

1. Asbach Uralt Import. brandy .... 5th — $5.49 
£. M. & Moore 5 years old

86 proof Whiskey .......................5th — $3.19
3. Cointreau Liqueur & 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
Erom Germany ...... ............... 5th — $0.98

7. Imported .5 Star Greese Brandy 5th — $1.98

Be to. didžiausias pasirinkimas importuotu 
maisto produktu iš viso pasaulio kraštų.
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lotynų, lenkų, vokiečių arba 
rusų kalbas. Net prieš 420 
metų gimusi rašytinė lietu
vių kalba nebuvo kultūrinio 
brandumo išraiška, o tik 
reformatorių bei kontrre- 
formątorių sielų medžiok
lės išdava. Per šimtmečius 
apie gimtąją kalbą tautoje 
įsidiegusi nuomonė, kaip 
apie "prastą kalbą” per de
šimtmečius, matyt, ne taip 
lengvai išdiegiama.

Anas, A. Griciaus minė
tasis, "gatvės žargonas" iš 
tiesų buvo speciafinis moks
leivių žargonas, kuris ne
priklausomybės laikais, tie
sa, nedaug kuo skyrėsi nuo 
padugnių kalbos. Gimnazis
tų šnekta mirgėte mirgėjo 
išsireiškimais, kaip "špar- 
galkė”, "šklianką mušti”, 
"ant zekso stovėti", "cheb- 
ra”, "šaika”, "būda”, "zub- 
rinti" ir t.t. ir t.t., kurie 
beveik visi buvo slaviškos 
arba žydiškos kilmės, gal 
tik "fugą duoti" buvo iš lo
tynų kalbos nusižiūrėtas. 
Lietuvos moksleiviai visą 
šitą terminiją greičiausia 
buvo "paveldėję" dar iš ca
ro laikų rusiškųjų gimnazi
jų, ką, galbūt, galėtų paliu
dyti musų tarpe tebeesan- 
tieji buvę anų gimnazijų 
auklėtiniai. Nedidelė šito 
žargono dalis, aišku, gero
kai atmiešta gyvenamųjų 
kraštų paauglių žargonais, 
išsiliko netgi dabartinėje 
išeivijos jaunuomenėje, bet 
įdomiausiou, kad tas žargo
nas Lietuvoje yra perduo
damas vienos moksleivių 
kartos kitai ir šiandieną 
krašto vidurinėse mokyklo
se klesti, tik dar labiau pa
sodrintas naujais dariniais 
ir svetimybėmis. Gerą at
mintį turįs trisdešimtųjų 
metų "aušrokas" šiandieną 
puikiai susišnekėtų su Kau
no "pirmos būdos” moks
leiviu . ..

Specifinės paauglių šnek
tos išsivystymas ir atkak
lus jos naudojimas nėra 
kas nors tipiškai lietuviška 
— tai visuotinis reiškinys. 
Sociologai visiškai rimtai 
kalba ir net tyrinėja vadi
namąją "teenage culture”, 
o saviškų "slangu" kalban
tieji amerikonukai į suau
gusius šiaip ar taip sker
suoja, kaip į "keturkam
pius”. Bet specifinės ameri
konukų arba vokietukų 
šnektos yra išsivysčiusios 
iš savųjų gimtųjų kalbų, ir 
tik išimtinais atvejais yra 
vartojami skoliniai arba 
tiesiog bezdžionavimai iš 
svetimų kalbų, kaip tai bu
vo ir vis dar yra lietuvių 
paauglių tarpe.

Blogiausia, kad iš abejin
gumo savajai gimtajai kal
bai lietuviai retai teišauga. 
Ir vėl pasikvieskime liudi
ninku tą patį rašytoją A. 
Gricių;

"Kaip gali būti, kad net 
diplomuoti specialistai, žmo
nės baigę aukštąjį mokslą, 
nebemoka taisyklingai ra
šyti gimtąja kalba?

"Prisimenu, prieš kele
rius metus Kaune po vienos 
disertacijos gynimo žymūs 
mūsų mokslininkai profeso
riai VI. Lašas ir A. Pure
nąs sunerimę kalbėjosi dėl 
disertacijų kalbos. Kaip da
lyko specialistai, disertan
tai parašo savo darbus be
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iškeliavus J. JUREVIČIUS

Menkavertiškumo
jausmas

Pakėlę telefono ragelį ir 
išgirdę Kainam angliškai, 
prancūziškai arba voKiškai, 
vien tik iš kalbėsenos, tar
senos, žodyno ir sakinių da
rybos susidarysime vaizdą 
apie kalbėtojo išsilavinimą, 
išprusimą ir kultūringumą. 
Bet to jokiu būdu negalėtu
me suvokti, išgirdę lietuvių 
kalbą. i\eoeni kaiDėtų ge
rai savo profesijai pasiruo
šęs aktorius arba kalbinin
kas — jų kalba paprastai 
būna taisyklingai literatū
rinė, o kiti, net intelektua
lai, dargi lietuviškas gim
nazijas ir universitetus bai
gusieji, dažniausiai kalba 
darkyta, negramatiška, pa
prasčiausiai sumenkinta lie
tuvių kalba. Tiesa, iš tar
miškumų dažnai atspėsime 
kalbėtojo kilmę: ir dešimt 
universitetų baigusį žemai
tį atpažinsi, lygiai taip pat, 
kaip ir dažną škotą arba 
švabą, kalbantį angliškai 
bei vokiškai. Bet tai jau 
nieko bendro neturi su kal
bos kultūra, tik su tarsena.

Lietuviai, atrodo, tiesiog' 
tingi teisingai savo gimtą
ja kalba kalbėti. Tūlas sa
ko: kalbu "kaip visi", tik 
rašyti tai jau reikia teisin
gai. Bet ar rašo? Redakci
jose matant atsiųstuosius 
Lietuvos universitetų įvai- 
riaip diplomuotų autorių 
rašinius, akys tiesiog raibs
ta nuo klaidų gausos. Kai 
prieš porą metų redaktorius 
vienam labai produktyviam 
mūsų spaudos bendradar
biui pasiūlė kiek kruopščiau 
savo straipsnius apdoroti, 
autorius atšovė: tai redak
toriaus darbas. Lyg taisyk
lingas gimtosios kalbos mo
kėjimas būtų išskirtinis re
daktorių draustinis!

Tie redaktoriai jau seniai 
nebeį veikia kalbos klaidų 
apsto, įsiveržiančio į laik
raščių skiltis. Beje, dauge
lio redaktorių kalbos mo
kėjimas taip pat nėra itin 
tobulas. Paliekant žurnalus 
nuošaly, tesuskaitysime tris 
išeivių laikraščių redakto
rius, kurie kruopščiai, o 
svarbiausia mokoviškai, tai
so spausdinamosios medžia
gos kalbą. (Taip jau susi
klostė, kad tik vienas jų yra 
Amerikoje). Darbais persi
krovę redaktoriai papras
čiausiai nespėja nuodugniau 
suredaguoti atsiųstuo sius 
straipsnius ir ištaisyti jų 
kalbą, o samdyti specialius 
kalbos taisytojus išeiviški 
laikraščiai nėra pakanka
mai pajėgūs. Todėl spauda, 
kuri nepriklausomybės lai
kais ir dabartinėje Lietuvo
je yra svarbus kalbos kul
tūros kėlimo veiksnys, išei
vijoje šitų savo pareigų ne
beįstengia atlikti. . .

Štai ką Lietuvoje gyve
nantis rašytojas ir ilgame
tis (nepriklausomybės ir 
komunistinių laikų) redak
cijų darbuotojas A. Gricius 
šneką:

"Mano jaunystės laikais 
mokėmės ne tik mokyklose, 
bet ir iš mūsų rašytojų kla
sikų. Tada J. Jablonskis ne
buvo mums tik "girdėtas", 
o kartais net ir "negirdė
tas", kaip, pasirodo, neretai

pasakoma dabar, žurnalas 
'"Gimtoji Kalba” būdavo 
ant stalo kiekvienoje redak
cijoje, net įstaigose. Ne tik 
rašytojai ir žurnalistai, bet 
ir valdininkai jau uuvu 
įpratę rureci tą žurnalą po 
ranka, renoaikoje oūuavo 
nec skyreliai; rvalDekime 
lietuviškai'. Laikraštinin
kai redakcijose dažnai su
sitikdavo su žinomais kal
bininkais kartu panagrinėti 
laikraščių numerius, iške
liant ir apsvarstant klaidas.

"Aš nepažinojau tada 
šviesesnės šeimos, kurioje 
būtų buvęs toleruojamas 
vaiko iš gatvės parsineštas 
žargonas. Vaikai būdavo 
pamokomi, o jei reikėjo, tai 
ir prispiriami kalbėti tai
syklingai. žinau net tokių 
atvejų, kai, gavęs atostoga
vusio sūnaus mokinio ne
taisyklingai parašytą laiš
ką, tėvas pataisydavo kal
bą ir grąžindavo sūnui, pa
rašęs raudoną dvejetą.”

Kalbinis lietuvių nerū
pestingumas, matyt, yra 
visuotinis mūsų 
tautos požymis, lygiagre
čiai apėmęs tiek Lietuvos, . 
tiek ir išeivijos lietuvius, o 
rašytojas A. Gricius, tur
būt, kiek idealizuoja savuo
sius "jaunystės laikus", at
seit, pirmuosius nepriklau
somybės metus, nors tuo
met, žinoma, visokeriopas 
ir entuziastingas įvairiau
sių svetimybių gujimas, 
taigi, ir kalboj gryninimas 
buvo visuomeninių ir kul
tūrinių užduočių priekyje.

Įdomūs galėtų būti tyri
nėjimai (talkon pasikvietus 
kad ir Jungo teorijas), ban
dant paremti (arba ir su
griauti) tokią, sakykime, 
hipotezę: "Nepagarba sąvą- 
jai kalbai yra lietuvių tau
tos pasąmonėje .įsirėžusio 
kalbinio menkavertiškumo 
jausmo išdava".

Juk valstybine lietuvių . 
kalba, pilna to žodžio pras
me, teišbuvo vos 29 metų, 
o į kultūrinę kalbą (vok. 
Kultursprache prasme) ji 
teišsivystė šio šimtmečio 
-pradžioje. Iki pat atgimimo 
laikų 19 šimtmečio pabai
goje Lietuvos šviesuomenė 
lietuvių kalbą telaikė primi
tyvia liaudies susižinojimo 
priemone, valstybės admi
nistracijai, raštam , moks
lui, menui ir literatūrai 
naudodami bažnytinę slavų,

Gegužės 21 d. New Yor- 
ge staigiai ir netikėtai mi
rė dipl. ekonomistas ir 
Korp! Neo-Lithuania filis
teris Jonas Valiukėnas, ši 
liūdna žinia tą pačią dieną 
pasiekė Chicagoje jo vien
minčius.

Labai gaila, bet nuo šios 
kelionės nei vienas neišsi
suksime. žmogus gimė tam, 
kad mirtų. Tik didžiai ap
gailėtinas dalykas, kad Jo
nas (Valiukėnas buvo dar 
pačiame gražiausiame am
žiaus žydėjime. Turėjo vos 
54 m. amžiaus.

Su J. Valiukėnu susipaži
nau 1930 m. Kaune. Virš 
dešimties metų kartu dir
bome vienoje įstaigoje. Bu
vo be galo kuklus, tylus, ra
mus. Pokalbiuose visuomet 
daugiau klausydavo kitų 
kalbų. Nesiekė per prievar
tą karjeros. Karts nuo kar
to įstaigoje būdavo pasikei
timų. Iš vienos kategorijos 
pereidavo į kitą. Kiti ieško
davo dėdžių, kaip patekti į 
aukštesnę kategoriją. Jonas 
visuomet šiuo atveju būda
vo nuošaliai ir nedarydavo 
jokio spaudimo, nors ištar
nautas laikas jam teikdavo 
pirmenybę.

Uoliai lankė universitetą 
ir jį sėkmingai baigė gau
damas ekonomisto diplomą. 
Studijų metu įstojo į Korp! 
Neo-Lithuania ir iki mirties 
buvo aktyvus jos narys. 
Retkarčiais parašydavo į 
spaudą. Studijavo ekonomi
jos mokslus, nes buvo įsiti
kinęs, kad ši sritis bus nau
dinga Lietuvai. Gavęs dip
lomą juo nesitenkino. Vis 
galvojo, kaip rasti būdą 
mokslui pagilinti. Susidarė 
sąlygos ir a, a. Jonas išvyko 
Į Austrijos sostinę Vieną 
mokslo pagilinti ir daktara
to laipsnį įsigyti. Bet ant
rasis pasaulinis karas su
griovė visas gražias svajo

priekaištų. Bet ta jų kalba, 
kalba!

"Išvada — neleisti ginti 
disertacijų, parašytų netai
syklinga lietuvių kalba. Nei 
Maskvoj, nei Leningrade 
nepasirodysi su mokslo dar
bu, parašytu su rusų kalbos 
klaidomis, palaidai. Ten iš
girsi: 'Prašom atnešti, pa
rašius gera kalba’. Kodėl 
mes nesilaikome tokios tvar
kos ?"

Vadinasi, rusai šiandieną 
lietuviams statomi pavyz
džiu, kaip reikia gerbti sa
vo gimtąją kalbą, nes ko ko, 
bet taisyklingai lietuviškai 
kalbėti ir rašyti tie patys 
rusai šiandieną Lietuvoje 
niekam nedraudžia. Todėl ir 
įsidėmėtini filologijos mok
slų kandidato Kazio Ulvydo 
žodžiai š. m. KULTŪROS 
BARŲ 4 nr. (iš kur, beje, 
ir kitos citatos yra paim
tos) : "Nuo mūsų pačių pa
stangų ją ugdyti ir tobulin
ti priklauso lietuvių kalbos 
dabartinė būklė ir ateitis".

R. E. Maziliauskas

A.A. Jonas Valiukėnas

nes. Jonas grįžo Lietuvon. 
1944 m. drauge su kitais 
pasitraukė į Vokietiją. Vė
liau atvyko į Ameriką ir su 
šeima apsigyveno pirma 
Rochesteryje, vėliau New 
Yorke, kur ir mirė. 1967 m. 
gegužės 26 d., po gedulingų 
apeigų, palaidotas Chicago
je Šv. Kazimiero kapinėse.

FILISTERIO VACIO 
DZENKAUSKO ATSI
SVEIKINIMO ŽODIS 

JONUI VALIUKĖNUI
Šiandien Neo-Lithuanų 

šeimai tenka ir vėl atsisvei
kinti su vienu jos nariu, 
kolega filisteriu Jonu Va
liukėnu, kurio gyvenimo 
siūlas taip netikėtai nutrū
ko, kad dar ir dabar sunku 
patikėti, kad jis jau iške
liavo amžinybėn, iš kurios 
jau niekad nebesugrįš. 
Skaudu mums neolithua- 
nams, o ypač arčiau jį paži
nojusiems susigyventi su 
mintimi, kad jo jau nebe
bus mūsų tarpe, bet kas ga
li suprasti tą didelį skaus
mą, kurį pergyvena žmona, 
duktė, netekusios mylimo 
vyro bei tėvo. Kas gali su
prasti tą didelį širdies 
skausmą, kurį šiandien per
gyvena jo brangi žilagalvė 
motinėlė, brolis bei sesuo 
tolimoje pavergtoje Lietu
voje !

Mielas kolega Jonai, Tu 
išvydai pasaulio šviesą sun
kiu Lietuvai laiku. Tu, kaip 
ir Tavo brangi tėvynė, kar
tu mėginote atsistoti ant ne 
taip jau tvirtų kūdikystės 
kojų, bet metams bėgant 
jūs stiprėjote, augote. Ne
rūpestingos jaunystės die
nos Tau greitai prabėgo 
gražioje Zarasų padangėje, 
ir dar būdamas jaunas am
žiumi, įsigijai brandos ates
tatą Zarasų gimnazijoje. 
Dabar Tavo svajonės pra
deda virsti realybe: štai 
Tave matome Korporacijos 
Neo-Lithuania šeimoje, 
kaip pavyzdingą studentą 
ir visuomet draugišką bei 
besišypsantį. Visuomet pa
slaugų kolegą. Nepažinome 
mes Tavęs kaip vieno iš Tų, 
kurie brautųsi į vadus,

triukšmingai kalbėtų suei
gose ar krėstų šposus alu
čiuose. Tu buvai tylus, ra
mus, bet labai draugiškas ir 
mielas bičiulis. Tavo visa 
energija buvo pašvęsta stu
dijom, darbui. Tad nestebė
tina, kad 1939 metais Vy
tauto Didžiojo Universite
tas tau suteikė diplomuoto 
ekonomisto vardą. Tai di
delių pastangų ir kruopš
tumo vaisius, nes teko ir 
dirbti ir studijuoti. Dauge
lis būtų jau ir pasitenkinę 
pasiektais rezultatais, bet 
tas nepriimtina Tavo asme
nybei — Tu vis norėjai 
siekti aukščiau, tobulintis, 
gilintis savo pasirinktoje 
srityje. Tavo pastangos ir 
vėl buvo apvainikuotos: Fi
nansų Ministerija parenka 
Tave tęsti studijas Vienoje, 
Austrijoje, kur veik dviejų 
metų laikotarpyje aš ir ko
lega Julius Gelažius turė
jome progos Tave artimai 
pažinti ir pamilti, kaip mie
lą draugą ir bičiulį. Daug 
darbo ir pastangų įdėjai 
ruošdamas daktaratą, bet 
kilęs lenkų-vokiečių karas 
neleido Tau apsivainikuoti 
aukščiausiu mokslo laipsniu
— daktaro titulu. Gerai pa
menu tą dieną, kai grįžę iš 
paskaitų radome konsulo 
telegramą įsakančia tuoj 
grįžti namo.

Ir vėl neramūs laikai už
klupo mūsų tėvynę. Tame 
neramiam, pavojų pilnam 
laikotarpyje Tu mėginai 
susirasti sau ramią užuovė
ja, kurią Tau taip laimingai 
pavyko surasti mylimos 
žmonos Marijos asmenyje. 
Dabar jau Tu nevienas žy
giuoji gyvenimo keliu, bet 
turi stipria atramą, kuri 
Tave stiprina ir paguodžia 
sunkiais gyvenimo momen
tais. O jų Tau dar apstu 
gyvenimo kelyje. — Trem
tis, Vokietija, Amerika. 
Tardamas paskutinį sudie 
brangiai Tėvynei, turbūt 
nei nepagalvojai, kad Ame
rika bus Tavo paskutinė 
šios žemiškos kelionės sto
tis. O kiek dar neįvykdytų 
sumanymų, kiek dar neati
dėliotinų reikalų. Bet ne 
mūsų valia nustatyti šios 
žemiškos kelionės laiką. Da
bar Tavo valios vykdyto
jais šioje žemės kelionėje 
palikai savo mylimą žmoną 
Mariją ir brangią dukrą 
Deliją. Sunku mums ištarti 
šį paskutinį Korporantišką 
sudie Tau iškeliaujant į 
negrįžtamą amžinybę.

Skausmo pilna širdimi 
mes jungiamės kartu su 
Tavo šeima ir artimaisiais 
tardami: tegul būna Tau 
lengva šios šalies žemelė — 
ilsėkis mielas kolega Jonai
— ramybėje.

NORTH SHORE—EASTERN 
LONG ISLAND

Business zoned 1 g vvaterfront tract 
with dockage. Bldg. id^al for Res- 
taurant Boatel or Marina site. Exc. 
temis- $400,000.00.

VAL STYPE. REALTOR
MAIN ROAD, 

MATT1TUCK, N. Y. 1 1901 
TEL.: 516 298-4554

(63-65)

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

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 43/« % išmokamas du kart per metus už 

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

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS 

MUTUAL Federal SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

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

Aimez-vous Brahms...
Tai ne. maivymasis, o 

vieno prancūziško romano 
pavadinimas: — ”Ar mėgs
tat Brahmsą"... Romaną 
.su tokiu antraštiniu klausi
mu (net be klaustuko) prieš 
keletą-metų parašė jauna 
populiari prancūzų rašyto
ja Francoise Sagan, ir jo 
turinys, žinoma, liečia mei
lę bei įvairius tradicinius 
prancūziškos šeimos tri
kampius, į kuriuos šia pro
ga nebūtina gilintis.

Bet jei taip pradėjau, tai 
dėl to, kad ano romano pa
vadinimas man primena 
vieną visai panašų klausi
mą, girdėtą prieš daugelį 
metų Kaune.

Berods, 1933 metais ma
no busima žmona pradėjo 
mane supažindinti su būsi
momis giminėmis ir jų tar
pe ypač mėgo nusitempti 
pas savo tetą Dr. Veroniką 
Alseikienę. Be abejo, dar 
ne akims gydyti, o šiaip sau 
dėl pramogos ir santykių 
užmezgimo. Gydytoja mėgo 
kalbėtis tautiniais ir vals
tybiniais klausimais, taigi, 
ir apie tuomet mane domi
nusią publiką. Ji turėjo 
ryškią visuomen i n i n k ė s 
gyslą. Kadangi kalbėdavo 
labai energingai, trumpais 
sakiniai, tai ramus dialogas 
mudviem nekaip megsdavo- 
si. Man labiau įdomu būda
vo sutikti jos sūnų kolegą 
žurnalistą Vytautą, su ku
riuo bent apie filmus galė
jom atsakančiai pasišnekė
ti.

Q dukterį gimnazistę Ma- 
riją-Birutę retai tada na
muose ir lematydavom. Tai 
pamokos, tai pramušta gai
va sportams: žiemą čiuo
žyklai, vasarą skautybei ir 
eKskursijoms. Na, mes pa
galiau jai buvom ir per se
ni, amžius skyrėsi visu de
šimtmečiu ... Be to, mama 
ją dar kankindavo ir jos 
brangų laiką ėsdavo muzi
kos pamokomis. Samdė pri
vačius mokytojus, idant 
mergaitė gražiai išmoktų 
groti pianinu. Gal dėl muzi

kinės kultūros įdiegimo, o 
gal puoselėjo ir didesnių 
svajonių.

Aš kaip tik tuo metu bu
vau irgi pakliuvęs į muzi
kos mokyklą, ne tiek dėl 
muzikinės, kiek dėl gerklės 
kultūros palavinimo. Bet 
vistiek pianistė man buvo 
įdomi. Ir kai kartą Marytę 
užtikom namie, mama ją 
taip ir sugriebė: — Pa
skambink ką nors, parodyk, 
ką moki... Nežinodama, 
kaip išsisukti ir visaip 
muistydamasi, Marytė pa
galiau atsisėdo prie savo 
pianino. Varto gaidas, ner- 
vuojasi, nepatenkinta, pa
galiau klausia: — "Tai ką 
čia jums paskambinti. Cho- 
piną, Beethoveną ... O gal 
mėgstat Brahmsą?”...

Susitarėm dėl Beethove- 
no, Brahmsą mažiau temėg- 
dami. Ji greitu tempu, labai 
temperamentingai paskam
bino kažkurią sonatą, — 
kaip man tada atrodė, žy
miai geriau negu jos am
žiaus mokinės konservato
rijoje. Ir atlikusi pareigą, 
tuoj dingo iš namų.

Pagalvoti, kad šiai mer
gytei kada nors vieną dieną 
pasidarys įdomus paleoliti
nis amžius, trauks bronzos 
amžius, patiks čiupinėti 
kaukolės, akmeniniai kirvu
kai, sudužusios vazos, apy- 
rankiai ir sagtys iš senų ka
pų, labai svarbūs pasidarys 
baltai ir jų mitologijos, — 
žinot, būtų visiškas absur
das.

★
O tačiau būtų apsirikę 

tie, kurie iš tos mergaitės 
būtų laukę muzikės. Ir ak
meniniai kirvukai vėliau 
nebuvo absurdas.

Užbaigusi Kauno Aušros 
gimnaziją, Marija Alseikai- 
tė stojo į V. D. Universiteto 
humanitarinių mokslų fa
kultetą ir visa siela atsida
vė studijom, pasirinkdama 
archeologiją ir baltistiką, Į 
ką, kaip suprantama, įėjo 
priešistorė, Lietuvos ir lie
tuvių literatūros istorija, 
mitologija, lietuvių kalbo

tyra. Studijas baigė 1942 
metais, kartu pasinerdama 
ir į praktinius Lietuvos ar
cheologijos darbus. Ištekė
jo už inž. Jurgio Gimbuto, 
atsirado šeimos, bet už po
ros metų nuo atsiskalaujan- 
čio raudonojo tvano teko 
bėgti į Vakarus. .

Aplankiau Mariją Tubin- 
gene 1946 metais ir beveik 
stebėjaus, kaip, nežiūrint 
šiurkščių pabėgėlinio gyve
nimo sąlygų, ji ir jos vyras 
abu buvo užsidegę tolesniais 
mokslais ir abu doktoriza- 
vosi vokiečių universitetuo
se. Marija tada jau buvo 
užbaigusi doktorato tezę 
apie laidoseną Lietuvoje ir 
rinkosi medžiagą kitiems 
stambesniems darbams.

1953 metais atvykusį į 
Ameriką, studijas tęsė Pea- 
body Muziejuje Bostone ir 
per penkerius metus para
šė savo pirmąjį stambų vei
kalą anglų kalba ”The Pre- 
history of Eastern Europe”, 
kurį 1956 m. išleido Harvar
do Universitetas, šis veika
las jai iš karto atidarė pla
tų kelią archeologės karje
rai. Marija Gimbutienė, 
dažniausia kaip vienintelė 
moteris tokioje profesijoje, 
buvo visur, Amerikoje ir 
ypač Europoje, kviečiama į 
archeologų seminarus, tarp
tautines konferencijas, pa
skaitoms įvairiuose univer
sitetuose, kasin ė j i m a m s 
pietų, rytų ir šiaurės Euro
poje. Jos paskaitos, kriti
niai straipsniai ir apžval
gos imta spausdinti įvairio
mis kalbomis žymiausiuose 
archeologijos, žurnaluose.

★
Apie šią veiklą ir nuoty

kius man jau teko kartą 
prieš kelis metus plačiau 
rašyti "Lietuvių Dienų” 
magazine, suminint tų pa
skaitų ir konferencijų bei 
kelionių ištisą litaniją, ku
rią šiandien reikėtų dvigu
bai prailginti. Jos veikalai 
ir archeologinis aktyvumas 
atkreipė Fordo Fondacijos 
dėmesį. Marijai buvo su

teikta speciali metinė sti
pendija Palo-Alto mieste 
(šalia Stanfordo Universi
teto Kalifornijoje) pastū
mėti kai kuriuos mokslinius 
darbus tolyn, čia buvo pa
rašyta monografija apie 
"Baltus”, tęsiama paskuti
nioji "Bronzos amžiaus” 
veikalo redakcija ir papil
dymai. Ir Kalifornija per 
tuos metus čia jai taip pra
dėjo patikti, kad ryžosi su 
ja greit nesiskirti.

Pasiteiravus, ar valstybi
nis devynių "campus’ų” Ka
lifornijos Universitetas bū
tų suinteresuotas išplėsti 
europinės archeologijos stu
dijas, paaiškėjo, kad jojo 
Los Angeles padalinys 
(UCLA) kaip tik tuo labai 
suinteresuotas. Ir sekan
čiais 1963 metais Marija 
Gimbutienė čia buvo pa
kviesta pradžioje visiting 
profesorium, netrukus gavo 
associated profesoriaus ti
tulą ir nuo pereitų 1966 
metų pakelta į pilnus (full) 
profesorius, šiandien jau 
nemaža lietuvių naujųjų 
ateivių profesoriauja įvai
riose amerikiečių kolegijo
se ir universitetuose. Bet 
didžiuose valstybiniuose ir 
pirmojo rango Amerikos 
universitetuose pilno profe
soriaus titulą kol kas tėra 
pasiekę tik labai nedauge
lis. Vienos rankos pirštų 
suskaityti gal nebūtų per
daug.

Savo rašytais veikalais ir 
kaip gabi mokytoja, užsi
pelniusi UCLA indoeuropie
tiškųjų studijų profesūrą, 
Marija Gimbutienė pernai 
buvo paskirta senojo pa
saulio archeologijos kura
tore, UCLA Muziejaus Prie
žiūros Tarybos pirmininke 
ir eilei kitų pareigų. Paga
liau, šių metų kovo mėnesį 
Amerikos National Endow- 
ment for the Humanities 
institucija jai paskyrė 
stambią valstybinę stipen
diją. kuri suteikiama retai 
kam ir tik Amerikos pirma
eilių universitetų pasižymė
jusiems profesoriams.

Čia manų džiaugsmas pa-, 
sibaigia ir pereina į švelnų 
liūdesį, nes tai reiškia, kad 
nuo šio rudens pusmečiui, 
o gal ir visiems metams 
Marija atsiskirs nuo mūsų, 

išvykdama savo ”interesų 
zonon”' — Europon toliau 
studijuoti ir rašyti naujų 
veikalų.

★
Nėra nieko ypatingo pa

daryti puokštę. Visi galime 
darželyje paskinti gėlių, 
sukloti į delną, įmerkti į 
vazą, — ir bus bukietas. 
Bet sakoma, kad niekas 
pasaulyje nemoka gražiau 
sudėti gėlių į puokštę, kaip 
japonai. Nes puokščių su
dėjimo menas yra Japoni
jos 2000 metų tradicija.

Man rodos, kad ir Mari
jos archeologija, ta visa se
novės meilė ir dar senesni 
dalykai už senovę, istorija 
ir mitologija, kaip lygiai ir 
jos darbštumas, metodišku
mas, sugebėjimas kruopš
čiai ir aistringai dirbti 
mokslinį darbą, tuo pat me
tu, kiek tik įmanoma, neiš- 
simetant iš savo tautinės 
bendruomenės, sujungiant 
su visuomeniniais aspek
tais, patriotiniais išgyveni
mais ir tautiniais intere
sais, — man rodos nebe nuo 
dabar, kad tai irgi yra tam 
tikros ryškios ir konkrečios 
tradicijos padarinys, aiškus 
šeimyninis polinkis, gal net 
ir paveldėjimas, nors ir ne 
toks senas, kaip japonų gė
lininkystė.

Ji yra anksčiau aprašyto 
"Janulaičių klubo” šimta
procentinė augintinė, to šei
myninio klubo dvasios ir 
polinkių antroji generacija. 
Jos vaikystė ir jaunystė 
formavosi ir brendo to 
"klubo” subtiliai inteligen
tiškoje ir ryškiai intelek
tualinėje atmosferoje. Jos 
asmeniškas nuopelnas yra 
ryžtingumas ir sugebėjimas 
per daugiau nei 20 metų 
tos atmosferos dvelkimą 
paversti naujų ir vis stam
besnių pasiekimų rezultatu. 
Vertingus dvasinius įran
kius ir paskatus ji gavo iš 
šeimos aplinkos. Toliau vi
sa priklausė nuo jos talen
to ir noro jais pasinaudoti.

Pagaliau, — paveldėji
mas, kuris nėra taisyklė, 
nors kartais muzikų, daili
ninkų bei kitokių profesijų' 
šeimose aiškiai pastebimas, 
lyg siūlas, rišantis tėvus su 
vaikais ir vaikaičiais. Tė
vas gydytojas ir dėdė ju
ristas, visai aišku, carizmo 

laikais tokias profesijas 
buvo pasirinkę iš reikalo, ne 
iš meilės. Ir vienas ir ant
ras savo dvasiomis buvo 
istorikai. Marija tuos jų 
polinkius savyje pratęsė 
dar toliau, — į.ten, kas bu
vo prieš rašytąją istoriją. 
Meniška beletristo Biliūno 
siela surado derlingiausią 
dirvą ir išsiskleidė, it gyva, 
žydėti jos motinos sesers 
Julijos širdyje, kuri "Janu
laičių klube” buvo ir liko 
gyvoji poezija. Vadinasi, 
menai, literatūra, graži 
kalba, tam tikra filosofija, 
"senasis simbolizmas lietu
vių tautosakoje ir tauto
dailėje" Marijos akiračiuo
se sroveno nuo pat vaikys
tės ...

Būtų keista, jeigu visa 
tai vėliau nebūtų klostęsi į 
pilnavidurę puokštę.

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE 
1ST CLASS SKILLED 

JIG BORE 
OPERATORS 

0<D. & I.D. GRINDERS
LATHE HANDS

HARDINGE 
OPERATORS
INSPECTORS
LAP HANDS

Mušt have experience on preci- 
sion & prototype work. And be 
able to sėt up work from Blue 
Prints & Close Tolerances.
Ali fringe benefits & overtime.

SPEEDRING CORP.
711 E 11 Mile Rd. 

Warren, Mich.
(62-64)

MALĖ OR FEMALE

Professional openings exist for 
NURS1NG SUPERV1SOR—HEAD 

NURSE REG1STERED NORS ES & 
L.P.N’S. & DIETICIANS 
PHYSICAL THERAPISTS 

Positions available immediately in a 
skijled nursing home associated with 
an acute short term hospital. Easily 
accessible to both Twin Cities and 
Duluth, Superior area. Liberal per- 
sonnel benefits. Salary open. Apply 
or send resumes administrator of 
Grantsburg Hospital, Ine., Grants- 
burg, Wis. (58-64)

ŠPIONAŽO 
PINKLĖSE

JOHANNES M. SIMMEJ, ---------------

(27)
Po vakarienės, kurią kalėjimo virėjas Francisko pa-, 

ruošė specialiai pagal Lieveno duotus nurodymus, kup
riukas Lazare atleido savo diržą.

— Aš savo gyvenime dar niekad taip skaniai neval
giau. Dabar jaučiuos pilnas jėgų ir sugebėčiau net pačiam 
prezidentui Šalazarui ištraukti piniginę.

Jau pirmąją dieną Lievanas iš Lazaro sužinojo, kaip 
kalėjime pasidaryti diabetiku, kad pagerinus maisto da
vinį, kaip dirbtinai sukelti sau temperatūrą, apsirgti 
geltonlige ir daug kitų dalykų, kurie palengvina kalėjimo 
režimą, arba padeda pabėgti.

— Tu žinai, — pasąkė Lazare, — mes gyvename 
neramius laikus ir tie dalykai tau vieną dieną galės pa
dėti išvengti mirties.

Savaitės bėgyje Lazare pasidarė geru virėju, o Lie
venas geriausiu simuliuotoju įvairių ligų. Jis išmoko net 
tarptautinį nusikaltėlių žargoną.

Taip tesėsi iki 1940 m. lapkričio 5 dienos, kai Lieve
nas iš naujo buvo nuvestas pas tardytoją.

— Ar jūs pagaliau nutarėte prisipažinti?
— Aš neturiu ko prisipažinti. Aš nekaltas, — atsakė 

Lievanas.
— Tokiu atveju, — pasakė tardytojas, valydamas 

akinius, — jums gresia pavojus ilgai pasilikti kalėjime. 
Mes jūsų žymes persiuntėme visoms Portugalijos poli
cijoms. Dabar turėsime laukti.

— Ko laukti?
— Atsakymų. Nes nežinome kokius kitus nusikal

timus jūs papildėte Portugalijoje.
— Aš nepapildžiau jokių nusikaltimų! Aš esu ne

kaltas !
— Aišku ... bet mes turime laukti... Jūs esate sve

timšalis ... Reikia pasakyti ji yra keista asmenybė . ..
— Kas keista asmenybė?
— Skundėja Rodrigues.
Per Lieveno nugarą perbėgo skruzdės.

— Kodėl ji keista asmenybė?
— Aš ją iškviečiau apklausinėjimui, bet ji nesirodo. 
Kad tik jai kas neatsitiko, nuogastaudamas pagal

vojo Tomas. To tik betrūkų. Sugrįžęs celėn jis tuoj iš
kvietė virėją Francisko.

— Ką šiandienai jums skanaus paruošti, senhor 
Jean?

Tomas pakratė galva.
— Reikalas liečia ne valgį. Aš noriu tavęs prašyti 

kito patarnavimo. Ar galėtum valandėlei nuvykti į mies
tą?

— Aiškiu, galiu
— Štai tau pinigų, nupirk dvidešimt raudonų rožių, 

paimk taksi ir nuvažiuok šiuo adresu, — pasakė Tomas 
duodamas Estrellos adresą. — Aš jaudinuos dėl jos. Gal 
ji serga. Paklausk, gal reikia jai padėti.

— Gerai, senhor Jean! — pasakė virėjas ir dingo 
iš celės.

Jis grįžo už valandos ir iš jo veido išraiškos Tomas 
suprato, kad kažkas ne taip klostosi

— Senhora Rodrigues išvyko, — pasakė virėjas.
Tomas sudribo ant kėdės.
— Kaip? Kur išvyko? — klausinėjo Lazare.
— Paprasčiausiai išvyko. Dingo. Daugiau jos ten ne

bėra.
— Kada išvyko? — pasiteiravo Tomas.
— Jau bus penkios dienos. Ir ji, atrodo, neketina 

grįžti.
— Kas tau sakė?
— Ji išsivežė visus rūbus, brangenybes, pinigus . . .
— Ji pinigų neturėjo!
— Geležinė spinta palikta atidaryta. ..
— Iš kur tu žinai?
— Tarnaitė, įleidusi į namus, leido man žvilgterėti 

į kambarius. Viskas buvo ištuštinta. Tarnaitė sakė, kad 
ji išskrido į Costa Rico!

— Ir man nepaliko jokio žodžio, jokio pranešimo?
— Taip, senhor.
Virėjas padavė du vokus. Vienas buvo nuo banki

ninko Walterio Lindnerio, kuriame jis rašė, kad rašąs 
paskubomis, nes tuoj sėdąs Į laivą. Jis teiraujasi, kur 
Lievenas dingęs, ar tebegyvas. Konsulienė jam pasakiusi, 
kad jis dingęs rugsėjo 9 ir daugiau negrįžęs. Ji verkianti 
ir gailisi jo.

Tomas padėjo laišką. Jis negalėjo suprasti, kodėl 
Estrella nepasakė jo draugui kur jis yra, kodėl ji neat
vyko jo gelbėti, kaip buvo sutarta. Kodėl ji to nepadarė.

Antrame laiške rado atsakymą.
"Biaurus niekše! Dabar tavo draugas išvyko ir nie

kas tau nepadės. Dabar aš įgyvendinsiu savo kerštą. Tu 
manęs daugiau nebematysi. Už kelių valandų aš išskren
du į Costa Rico. Tavo draugas tau parašė laišką. Aš pri
dedu savo. Vieną dieną tardytojas manęs pradės ieškoti 
ir tada tu gausi abu laiškus. Kadangi tardytojas per
skaitys laiškus, aš dar kartą kartoju: tu esi biaurus va
gis, tikras kalės vaikas! Ir aš pasakysiu (tas ponui tar
dytojui galį būti įdomu) kodėl aš tave apleidau, nes suži- 
žinojau, kad tu esi vokietis, slaptas vokiečių agentas, vo
kiškas niekšas, be moralės ir jausmų. Ah, kaip aš tavęs 
neapkenčiu, biaurybė! E.”

Ir tuo metu, kai Tomas skaitė šį laišką, kitoj okeano 
pusėj gražioji Estrella sėdėdama viešbučio terasoje ne
galėjo užmiršti Tomo. Ji tebemylėjo ir kartu keikė. Iš
vykdama iš geležinės spintos ji pasiėmė visus Tomo pi
nigus, kurių buvo virš 20,000 dolerių. Tą patį vakarą su 
tais pinigais ji nuėjo į kasino lošti ruletę, norėdama at
keršyti Tomui, pralošdama jo pinigus. Bet laimė jai šyp
sojosi ir išlošė 82,734 dolerius. Dabar ji buvo turtinga, 
bet žinojo, kad niekad neužmirš Tomo, kurį mylėjo ir 
keikė.

*

— Niekad aš neužmiršiu tos moters, — kartojo ir 
Tomas, vaikščiodamas po celę, kaip narve uždarytas tig
ras.

Jis papasakojo Lazarui visą tiesą ir tas dabar žinojo, 
kad jo tikroji pavardė yra Lievenas ir kas jo laukia, jei 

pakliūtų į vokiečių, anglų ar prancūzų šnipų rankas. Rū
kydamas cigaretę kupriukas stebėjo savo draugą susi
rūpinusiu veidu.

— Nieko nėra blogiau, kaip turėti isterišką moterį. 
Niekad nežinai, kokia idėja jai gali šauti į galvą.

— Visai teisingai, — pertraukė jį Tomas. — Rytoj 
ji gali tardytojui parašyti apkaltindama kokia žmogžu
dyste, kuri nebuvo išaiškinta.

— Arba keletą žmogžudysčių!
— Mano padėtis beviltiška ir čia aš supelėsiu, — 

dejavo Tomas.
— Ir kaip tik dėl to reikia iš čia kuo greičiau išeiti, 

— pastebėjo Lazare.
— Išeiti iš čia ?
— Taip, pirm negu ji naujais nusikaltimais neap

kaltino.
— Bet, Lazare, čia kalėjimas!
— Tai kas?

(Bus daugiau)
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KŪRYBA IR MOKSLAS

Operos "Gražina” paskutinioji scena. V. A. Račkausko nuotr.

GRAŽINA ŽUVO -
TEGYVUOJA GRAŽINA!

Kai tą vakarą, gegužės 
20 d., su savo Chicagos 
draugais nuvažiavome į 
miesto centrą, kur dunkso 
milžiniški Civic operos rū
mai, ten jau dėjosi didelis 
sąjūdis. Gerai, kad prie 
Operos Rūmų yra didelės, 
keletos aukštų patalpos ma
šinoms pastatyti: tad bent 
šiuo požiūriu nebuvo var
go, tačiau prasidėjo kita 
kalba, kai reikėjo patekti Į 
vidų, o ypačiai kai reikėjo 
pasikelti keltuvu į balko
nus. Jei nuo šaligatvio į fo
jė tave publika, galima sa
kyti, našte įnešė, tai nusi- 
stumti iki keltuvo turėjau 
jau pats pasidarbuoti pe
čiais ., .

Pažįstamų galėjai maty
ti iš New Yorko, Clevelan
do, Detroito, iš tos pačios 
Chicagos ir, be abejo, iš ki
tur, bet tik iš tolo,' nes pri
siartinti ir ranką paspausti 
jau susidarė nebenugalimų 
kliūčių. Kai po trečio veiks
mo mes nusileidome į apa
čią, tai visa didžiulė fojė 
buvo "stagnacijos stovyje”, 
kitaip sakant, visi stovėjo 
vietoje ir tik žvalgėsi, nes 
pajudėti nebuvo įmanu. Ne
judančios publikos buvo 
matyti ant laiptų ir galeri
jose. Amerikoje antrą kar
tą teko matyti tokią masę 
žmonių: per paskutinę dai
nų šventę ir dabar per Gra
žinos premjerą. Vis dėlto 
pusketvirto tūkstančio žmo
nių masė nėra iš mažųjų. ..

AR NUOBODI OPERA?
Nežinau, iš kokių šalti-

GERIAUSIAJ PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE 

AUDRONĖ
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 j šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

VYT. ALANTAS 

nėlių sklido Chicagoje gan
deliai, kad Gražinos opera’ 
esanti nuobodi ir vis buvo 
priduriama išvada: — To
dėl aš ir neinu ... Tą operą 
aš esu matęs Kaune anais 
laikais, tačiau visas spek
taklio vaizdas ir įspūdžiai 
seniai jau buvo išgaravę: 
visai buvau pamiršęs, ar ji 
"nuobodi" ar "nenuobodi", 
tačiau kai pakilo uždanga, 
visos abejonės staiga dingo 
kaip nebuvę. Milžiniškas 
teatras taip atsidėjusiai be 
atsikvėpimo sekė vaidini
mą, kad būtum girdėjęs, 
kaip sakoma, net musę 
skrendant. Nuobodumo mi
tas išsisklaidė nuo rampos 
šviesų . . . Tylą sudrumsda
vo tik gausūs plojimai cho
rui ir solistams: Lilijai šu
kytei, Stasiui Barui, Daivai 
Mongirdaitei ir, be abejo, 
kitiems. Publiką Gražina 
sužavėjo tiek muzikališkai, 
tiek vokališkaj ir tiek savo 
siužetu.

Tikrai, operos siužetas 
paimtas iš Lietuvos istori
jos XIII, gal XIV amž., ki
taip sakant, iš Vytauto Di
džiojo gadynės. Kai aš sa
kau, iš Lietuvos istorijos, 
tai noriu pasakyti, kad siu
žetui tik pamušalas imtas 
iš anų laikų, o iš tikrųjų 
Gražinos turinys yra legen
dinio pobūdžio, o pagaliau 
ir pats Gražinos vardas, sa
koma, esąs Adomo Micke
vičiaus sugalvotas ir paleis
tas apyvarton.

Naugarduko kunigaikštis

Liutauras širsta, kad Vy
tautas jam neatiduodąs pa
žadėtos Lydos ir užtat su
simoko su kryžiuočiais ruoš
damasis karui prieš Lietu
vos valdovą. Tatai sužino 
Liutauro žmona Gražina ir, 
vyrui nežinant, savavališ
kai nutraukia sutartį su vo
kiečiais, kurie užsirūstinę 
rengiasi pulti Liutaurą. 
Gražina užsivelka vyro šar
vus ir veda lietuvių kariau
ną prieš kryžiuočius. Pabu
dęs Liutauras ima apgailes
tauti savo klaidą, supranta 
ką padarė Gražina ir pats 
vyksta į mūšį. Lietuviai, 
Liutauro padedami, vokie
čius sumuša, tačiau Gražina 
sunkiai sužeidžiama ir at
pažinta miršta. Paskutinia
me veiksme ji sudeginama 
ant laužo, ant kurio ir pats 
Liutauras, nebegalėda m a s 
pakelti smūgio, susidegina.

Siužetas, kaip matome, 
romantiškas. Didysis Lietu
vos praeities vaizduotojas 
ir, sakyčiau, idealizuotojas 
Adomas Mickevičius, be 
abejo, pasirinko tą siužetą 
dėl to, kad jis atitiko to me
to jo romantinius kūrybi
nius polėkius. Pagal tą jo 
kūrinį Kazys Inčiūra para
šė libretą, kuriam būtų ga
lima daug kas primesti, bet 
dabar tai nebebūtų
prasminga, nes vistiek nie
ko nebepakeisi ir "nebepa
taisysi”. Gražinos operą 
mes turime priimti tokią, 
kokia ji yra. Didelio dvasios 
lietuvio Adomo Mickevi
čiaus ji yra įkvėpta, lietu
vio rašytojo Kazio Inčiūros 
parašyta, lietuvio kompozi
toriaus Jurgio Karnavičiaus 
sukomponuota, lietuvio di
rigento Aleksandro Kučiū- 
no sudiriguota, lietuvių su
režisuota, sudainuota ir me
niškai apipavidalinta, žo
džiu, tai yra lietuvių kultū
ros grynas produktas, o me
tant žvilgsnį į praeitį, gal

Operos "Gražina” pirmasis veiksmas. V. A. Račkausko nuotr.
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būt, net būtų galima su 
pagrindu pasakyti, kad tai 
yra Lietuvos nepriklauso
mybės laikotarpio vienas iš 
kultūrinių žiedų. .. Tad 
Chicagos Lietuvių Opera 
savo veiklos dešimtmečiui 
atžymėti geresnio ir pras- 
mingesnio veikalo pasirink
ti ir negalėjo.

CHORAS, SOLISTAI
Didelį vaidmenį operoje 

vaidina choras, kuris žavė
jo klausytojus savo techni
kiniu pasiruošimu, subtiliu 
įsigyvenimu į Jurgio Kar
navičiaus muziką ir niuan
suotu jos atlikimu, tačiau 
žiūrovas vis dėlto kiek pa
sigedo daugiau solo arijų 
bei duetų, ypačiai turint 
galvoje tokius operoje da
lyvavusius solistus, kaip 
Stasys Baras, Lilija šuky
tė, Algirdas Brazis, Jonas 
Vaznelis, Daiva Mongirdai- 
tė ir Steponas Vicikas, ku
rie lyg ir buvo parinkti so
lo arijoms atlikti...

Lilija šukytė dainavo 
Gražinos partiją. Tas vaid
muo palyginti nėra didelis, 
nors ir svarbiausias, bet so
listė jį atliko vokališkai ir 
vaidybiškai taip, kad jis 
pasidarė didelis vaidmuo. 
Čia dar kartą pasitvirtino 
sena tiesa, kad nėra mažų 
vaidmenų, o yra tik maži 
artistai, šukytę aš girdėjau 
pirmą kartą, tačiau iš pir
mos jos gaidos ir judesio 
scenoje man pasitvirtino 
nebe kartą pareikšta spau
doje nuomonė, kad jos as
menyje mes turime didelę 
dainininkę ir artistę. Jai 
publika labai daug plojo 
gėrėdamasi jos dainavimu, 
vaidyba, pagaliau ir jos dė
kinga scenine išvaizda.

Stasys Baras, kaip visa
da, kreipė publikos dėmesį 
savo aukšto tobulumo pa
siekusiu balsu bei gera vai
dyba. Labai gerą įspūdį pa
darė Daivos Mongirdaitės 
padainuota arija.

Neteko girdėti, kad kas 
iš publikos būtų daręs apla
mai kokių priekaištų pasta
tymui : spektaklis buvo su
tiktas entuziastiškai.

Bronės Jameikienės kos
tiumai atitiko operos dva
sią: jie buvo skoningi, spal
vingi ir legendinio pobū
džio. Kažkaip iš viso pasta
tymo išsiskyrė Vytauto Vir- 
kau dekoracijos: jos dau
giau dvelkė modernizmu, 
kaip kad legenda.

Taigi, Gražina žuvo, te
gyvuoja Gražina, atseit, 
tegyvuoja Chicagos Lietu
vių Opera pradėdama ant
rąjį savo kūrybinės veiklos 
dešimtmetį!

7 SKIRTUMAI
1. Sunkvežimio kabinos 

viršuj juoda dėmė didesnė;
2. šoferio švarko raukšlė 
kitoj vietoj: 3. šoferio smak 
ras skirtingas; 4. Sunkve
žimio dešinėj kalnelio linija 
skirtinga; 5. Kalnelio pa
šlaitė skirtinga; 6. Auto-

Rašytojas Antanas Vaičiulaitis, pirmasis amerikinis Aidų 
redaktorius.

DU ŠIMTAI AIDŲ
Stasys S

Jei kurioj nors rimtoj įstai
goj norėtumėm pasigirti, kad 
Amerikoj turime efektingą kie
kį kultūrai skiriamų periodinių 
leidinių, tai to negalėtumėm pa
daryti. Tą spragą bando lopyti 
Aidai, Lituanus, Metmenys, da
linai Bern. Brazdžionio reda
guojamos Lietuvių Dienos, Drau
go ir Naujienų kultūriniai prie
dai. Sroviniai žurnalai (Į Lais
vę, Tėvynės Sargas, Varpas), 
nors tautinei kultūrai kartais 
skiria vietos, savo esme yra 
visuomenės ir politikos žurna
lai, gana dažnu atveju nepamirš
tą ir senų bei atgyvenusių sro
vinių bylų nagrinėti.

Aidai yra dešimt kartų per 
metus pasirodąs žurnalas (iš
skyrus atostoginius liepos ir 
rūgpiūčio mėnesius, kada jis 
neišleidžiamas), skiriamas lie
tuvių ir aplamai kultūros klau
simams gvildenti. Kaipo toks, 
greta Metmenų, jis yra vie
nintelis išeivinėj Lietuvoj.

Aidai gimė Vokietijoj 1944 m. 
gruodžio mėn. Pirmasis jų re
daktorius ir leidėjas buvo dr. 
Vyt. J. Bieliauskas, suredaga
vęs ir išleidęs 12 leidinio nu
merių. Tačiau pradžioj Aidai 
buvo tik informacinis leidinys, 
ne iš karto į kultūros barus pa
sukęs. Kultūros mintį ir kultū
ros žurnalo pavidalą Aidai pra
dėjo įgauti, kai juos pradėjo re
daguoti poetas Kazys Bradūnas. 
Jis Vokietijoj suredagavo ir at
spausdino 26 Aidų numerius. 
Dviejų šimtų numerių sukakčiai 
K. Bradūno darbas ir sudaro 
"gelžbetoninį" pagrindą.

Amerikoj 1950 m. sausio mėn. 
Aidus pradėjo leisti T.T. pran
ciškonai, tuo įsipareigojimu ant 
savo pečių užsidėję nelengvą ne
šulį (jau kuris laikas Aidai yra 
spausdinami Brooklyne, N.Y., 
910 VVilloughby Avė.). Atiduoda
mi T.T. pranciškonams pagar
bą, galim tik pasidžiaugti, kad tą 
darbą dirbti jie tesėjo septynio
lika metų.

Pirmasis amerikinis Aidų re
daktorius buvo rašytojas Ant. 
Vaičiulaitis. Tai buvo rūpes
tingas ir tolerantingas žurnalo 
redaktorius, Aidų vidinį ir išo
rinį pavidalą išlaikęs kultūrinė-

mobilio užpakalio apsauga 
skirtinga; 7. Kairysis me
dis turi daugiau šakų.

antvaras
je aukštumoj. Ant. Vaičiulaitis 
suredagavo 150 žurnalo nume
rių, vadinasi, redaktorium iš
buvo penkiolika metų. Tuo tarpu 
tie 150 numerių yra pati stam
biausia redaktoriaus duoklė ne 
tik Aidams, bet ir išeivinei lie
tuvių visuomenei.

Jau treti metai Aidus reda
guoja dr. Juozas Girnius (27 
Juliette St., Dorchester, Mass. 
02122). Jei kiekvienas naujas re
daktorius atsineša savo idėjas 
ir atsiveda būrelį artimesnių 
leidinio bendradarbių, tai tą pa
darė ir dr. J. Girnius. Pagrin
dinės, katalikų pasaulė
žiūros, Aidų linijos, žinoma, 
jis negali laužyti, bet d r. J. Gir
niaus redaguojamuose Aiduose 
pasigirsta atviresnė ir naujes
nė mintis, gal net akcentas mo
derniajai kultūrai. Jis jau sure
dagavo ir išleisdino 24 (dabar 
jau 25) Aidų numerius.

Aritmetika nesudėtinga: K. 
Bradūnas suredagavo 26 Aidų nu
merius, Ant. Vaičiulaitis 150, 
dr. J. Girnius 24, o tai ir suda
ro du šimtus Aidų. Nors leidi
nio pastovumas retkarčiais su- 
svirduliavo, jei laikysimės, kad 
per metus išleidžiama 10 žur
nalo numerių, tai, nors ir sun
ku patikėti, kad laikas taip greit 
praeities prarajon nugarmėjo, 
regim, kad kultūros žurnalas 
Aidai gali švęsti ir savo gyva
vimo 20-ties metų sukaktį.

Nors gerokai nepatogu ir net 
nemalonu, nes absoliuti emigra
cinės lietuvių šviesuomenės dau
guma turėtų tą paveikslą gerai 
pažinti, reikia nors trumpai pa
šnekėti apie Aidų išorę ir vidų. 
Turint prieš akis modernią spau
dos techniką, svarbūs yra tie abu 
dalykai.

Aišku, lietuviški Aidai savo 
išore, t.y., spaudos technika,ne
gali į varžybas stoti su Life ma
gazinu ar kitais to pobūdžio šio 
krašto leidiniais. Tačiau jų dra
bužis nėra nei trupučio prastes
nis už amerikiečių leidinius, ku
rie yra skiriami grožinei litera
tūrai ar aplamai kultūros reika
lams.

Kiekvienas Aidų numeris pra
dedant viršeliu, yra iliustruoja
mas lietuvių dailininkų kūrinių 
reprodukcijomis, lietuvių liau
dies meno darbais, mūsų iškilęs • 
nių asmenų foto nuotraukomis, 
žymesnių kultūrinių ir visuome
ninių įvykių paveikslais. Ilius
tracinė medžiaga visada būna 
rūpestingai parenkama. Jei tuo 
požiūriu pasitaiko tendencingu
mo, daugiau ar mažiau apsi
ribojančio dailės meno srovėm, 
tai kur jo nėra? Aidų menine 
išvaizda ilgą laiką rūpinosidait 
T, Valius, o prie dr. J. Gir
niaus -- daiL Vyt. Ignas.

Aidų turinys yra to leidinio 
nugarkaulis. Žinoma, savo es
me jis atstovauja krikščioniš
kąją pasaulėžiūrą. Pažindami 
žurnalo leidėjus ir redaktorius 
negalim norėti, kad jis skelbtų 
ir kitokias tiesas. Tačiau Aidų 
bendradarbių gretose rasim eilę 
mokslo ir meno žmonių, kurie 
nėra nei ateitininkai, nei Fronto 
bičiuliai, nei krikščionys demo
kratai.

Aidai spausdina straipsnius 
ar studijas religijos, filosofi
jos, istorijos, sociologijos, gro
žinės literatūros, dailės meno, 

(Nukelta į 6 psl.)
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Dr. Juozas Girnius, jau treti metai Aidus redaguojąs.

DU ŠIMTAI AIDŲ...
(Atkelta iš 5 psl.) 

muzikos, teatro ir kt. mokslo 
bei meno klausimais. Kiekvie
name Aidų numeryje rasi pluoš
tą poezijos, dailiosios prozos ga
balą, juose yra spausdinamos 
išsamesnės grožinės literatū
ros kūrinių, mokslo veikalų ir 
mūsų kultūrinio gyvenimo re
cenzijos bei apžvalgos. Be to, 
visuomet yra duodama gana pla
ti kultūrinių ir visuomeninių 
Įvykių kronika.

Kaip regim, Aidų turinys yra 
Įvairus ir spalvingas. Kas turė
jo progos prisiliesti, tas gerai 
žino, kad ir Aidų nugarkaulio 
stiprybė yra nemenka, nes 
straipsnius ar studijas papras
tai jiems rašo dalyko žinovai. 
Berods, nesunku suprasti, kad 
dviejuose šimtuose žurnalo nu
merių susitelkė itin Įspūdingi 
lietuvių mokslo ir meno studi
jinių rašinių, grožinės litera
tūros kūrinių, apžvalgų, Įvai
raus pobūdžio straipsnių ir kri
tikų rinkiniai.

Kas nuo pirmo numerio Aidus 
rinko, dėjo Į lentynas ar rišo Į 
atskirų metų komplektus -- tas 
Šiandien turi nemenką turtą, liu
dijanti mūsų kultūrinį gyvastin
gumą, ypačiai reikšmingą lie
tuvių kultūros istorijai.

Bet... ar daug tokių laimin
gų turim? Mano nuomone, jei 
Aidus prenumeruotų ir skaitytų 
tik ortodoksiškai nusiteikę lie
tuviai katalikai, tai ir tuo at
veju žurnalas galėtų duoti ap
mokamo darbo porai redaktorių 
ir leidinio administratoriui. De
ja, kiek turiu žinių, T .T, pran
ciškonai kasmet dengia nemenką 
Aidų deficitą. Atseit, žurnalo 
neskaito ir neremia net tie žmo
nės, kuriems Aidų prenumera
vimas turėtų būti garbės ir pa
reigos reikalas...

Tad ir vėl susidaro tas pats, 
jau pradedąs Įkyrėti, Įspū
dis, kad visa tai, kas yra spaus

VIENA Iš GRAŽIAUSIŲ VASARVIEČIŲ CAPE ('OB. PRIE
PAT LIETUVIŲ MĖGIAMOS PAKRANTĖS. YRA ADOMONIŲ. SU
INTERESUOTI VASAROJIMU KREIPKITĖS:

EAST BAY ROAD 
OSTERVILLE, MASS 02655
Tel. (617) 428-2020 arba (617) 268-8764

dinama lietuvių kultūros vardu 
(mokslo veikalai, grožinės lite
ratūros kūriniai ir kt.) savos 
visuomenės nei domina, nei ste
bina, nei jaudina. Atrodo, kad 
kultūra ir mes — tai ugnis ir 
vanduo! Faktas rūstus (o šiuo 
atveju ir gėdingas), nes van
duo visuomet ugnį užgesina. Jei 
ir toliau taip dėsis — mes pa
tys būsim savo kultūrinio gyve
nimo duobkasiai. Mes-- poli
tiniai emigrantai, iškilę kovo
ti dėl savo tautos laisvės ir 
kultūros!...

Truputį Aidus pažindamas, 
šią apžvalgėlę ryžausi rašyti 
ne tik norėdamas kultūros žur
nalo leidėjus ir redaktorius pa - 
sveikinti, jiems vieną kitą pa
guodos žod{ pasakyti, jų darbo 
svarbą iškelti, bet ir savo "at
skirą nuomonę" tarti: absoliu
čiai nepakenktų nei dvasios, nei 

Be žodžių...

veido skaistumui, jei Aidus skai
tytų ne tik katalikai, bet ir tau
tininkai, liaudininkai ir net so
cialdemokratai, nes juose spaus
dinama daug dalykų, kurie vi
siems lietuviams yra savi 
ir bendri. To nusipelno ir tą 
liudija du šimtai Aidų.

PUTNAM

SENELIŲ NAMAI AUGA
Ateitis priklauso jauni

mui, bet negalima pamiršti 
ir tų, kurie kitiems kūrė 
ateiti. Rūpinamės kultūros 
centrų kūrimu, jaunimo na
mais, o Putnamo seselės 
stato lietuviams seneliams 
namus, pavadintus arkivys
kupo Jurgio Matulaičio var
du.

Gegužės 14 d. buvo pa
šventintas kertinis akmuo, 
įmūrijant į sieną įvairius 
dokumentus. Pašventinimą 
ir įmūrijimą atliko seselių 
rėmėjų valdybos pirminin
kas prelatas Jūras. Į pa
šventinimą suvažiavo gana 
didelis būrys lietuvių iš 
įvairių kolonijų. Tarpe jų 
nemažai ir tokio amžiaus, 
kuriems tie namai greitu 
laiku gali būti reikalingi.

Pašventinus kertinį ak
menį ir sugiedojus giesmę 
Marija Marija, buvo susi
rinkta į statomų namų sa
lę, kur po kalbų, apreigos 
baigtos tautos himnu. Bos- 
toniškis Juozas Vembrė pa
dovanojo gražią Lietuvos 
tautinę vėliavą, kuri suple
vėsuos ant atidaromų na
mų, o vėliau puoš salę.

Senelių namai, tai milži
niška statyba. Bus trys 
sparnai ir koplyčia kylanti 
į viršų. Visos geležines kon
strukcijos jau baigiamos 
statyti. Cemento ir plytų 
sienos tarp tų geležinių rė
mų jau kyla aukštyn Įren
giama šildymo ir vėsinimo 
sistema, vedami vandente-
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CHICAGOJE ATKURIAMAS

LIETUVIŲ GOLFO KLUBAS
Prieš II Pas. karą Chica

goje sėkmingai gyvavo Lie
tuvių Golfo Klubas, veiklus 
ir gausus nariais. Šis Klu
bas, šalia sporto, reiškėsi ir 
lietuviškoje veikloje. Ta
čiau karas nutraukė Klubo 
gyvavimą.

Golfo entuziastams dau
gėjant, vėl atsirado pagei
davimas atkurti Lietuvių 
Golfo Klubą Chicagos apy
linkėje. šiuo tikslu grupė 
golfininkų iš naujų ateivių 
su buvusiais to Klubo na
riais turėjo pasitarimą ir 

kio ir kanalizacijos vamz
džiai. Galvojama, kad šį ru
denį bus viskas užbaigta ir 
lietuviai seneliai, kurie ne
turi kur praleisti savo pa
skutinį gyvenimo dienas, 
galės čia apsigyventi, gir
dėti visur tik lietuvišką žo
dį ir jausti lietuvišką šir
džių globą. Jau perkami bal
dai kambariams, salėms, 
įrengimai, ambulator i j a i, 
virtuvei.

Vieta graži. Toliau nuo 
didžiųjų kelių ir triukšmo. 
Oras švarus. Tikra senat
vės poilsio vieta.

Tik apie trečdalis staty
bai reikalingų lėšų gauta iš 
valdžios, kiti renkami iš ge
raširdžių lietuvių, žmonės 
aukoja. Todėl ir statyba 
auga, žinoma, tų pinigų dar 
trūksta, bet seselės pasitiki 
Dievo palaima ir gerų žmo
nių dosnumu. Tie namai bus 
lyg ir įrodymas, kad lietu
vaitės seselės ir gerašir
džiai lietuviai nepamiršta 
tų, kuriems reikalinga se
natvės globa. (pž)

HARTFORD
MENAS HARTFORDE

Gegužės lietingą dieną 
patekome (HartfordoMo
terų Ratelio surengtą Li
teratūros ir Meno vaka
rą. Ten rašytojas Lands- 
bergis kalbėjo apie savo 
kūrybą. Kalbėjo dail. Vi, 
da Krištolaitytė į mus 
savais paveikslais.

Krištolaitytė supranta 
žmogišką norą perkeisti 
išorinį gyvenimą vidi
niu. Ji žiūri į žmogaus 
spalvingą gyvenimą ir 
nesigaili nudažyti mūsų 
norus. Tai talentas,ku
riuo Krištolaitytė dalina
si su mumis.

Visi mes atsimenam 
Krištolaitytės paveiks- 
luso Moteris prie lango; 
sėdinti moteris; stovin
ti moteris; figūra lauke; 
pieta; ecce homo. Tai pa
veikslai, kurie kalba tik 
mums, nes toks yra žmo
gaus gyvenimas.

A. Gladkauskas 

vienbalsiai nutarė atkurti 
buvusį Lietuvių Golfo Klu
bą. Tai sudarytų pajėgų 
vienetą ne tik šio malonaus 
sporto atžvilgiu, bet ir tuo 
pačiu organizuotai įsijun
giant į mūsų tautiškus dar
bus.

Susirinkimo dalyviai, kaip 
iniciatoriai, nutarė suruoš
ti pradinį turnyrą sekma
dienį, birželio 11 d., 11 vai. 
ryto Coghill Country Club, 
119 St. ir Archer Avė., Le- 
mont, III. Turnyrui pasibai
gus įvyks steigiamasis Klu
bo susirinkimas, kuriame 
bus renkama atkurto Klubo 
vadovybė ir aptariami toli
mesni darbai.

Visi lietuviai golfo mėgė
jai nuoširdžiai kviečiame 
gausiai dalyvauti šiame tur
nyre ir susirinkime, iš ank
sto užsiregistruojant tele
fonu : Inž. J. Baris — LU 
2-5939, Inž. K. Biskis — WO 
5-7867 ar Dr. V. Dargis — 
EI 5-2465.

Iki malonaus pasimaty
mo, Iniciatorių vardu,

Dr. S. Biežis.
ILLINOIS GYDYTOJŲ 
PAVASARINIS BALIUS

Balandžio 14 d. įvykęs 
Pavasario Balius South 
Shore Country Clubpatal
pose praėjo su dideliu pa
sisekimu ir tautinės dva
sios demonstracija dvie
jų aukų formoje: 500 do
lerių paramine auka Lie 
tuvių Operos "Gražinos" 
pastatymui ir 500 dole
rių Lituanistinėms mo
kykloms. Čekiai buvo 
įteikti Dr. Vytauto Tau
ro operos ir mokyklų re 
prezentantams.

Nuotaikingą programą 
atliko Clevelando Vėjū- 
nių muzikinis ansamb
lis. Buvo paskaityti kup
letai. Šokiams grojo ir 
Vėjūnėms akompanavo 
Byansko orkestras.

Dr. Vytautas Tauras 
pristatė naujas valdy
bas 1967-1968 metams 
(draugijos ir Pagalbinio 
Vieneto). Pagalbinio Vie 
neto valdyba pasiliko ta

Amerikos Lietuvių Montessori Draugijos vaikų namelių, 
2743 W. 69th St., Chicagoje, auklėtiniai prie meno darbų.

V. Juknevičiaus nuotrauka

VIRŠUJE: Lietuvių Golfo 
Klubo Chicagoje atsteigimo 
iniciatoriai. Sėdi iš kairės: J. 
Kazanauskas, dr. S. Biežis, O. 
Biežienė, Tėv. J. Borevičius, 
S. J. Stovi: inž. E. Lapas, inž. 
R. Korzonas, inž. J. Baris, dr. 
V. Dargis, inž. T. Bukaveckas,
M. Jagutis. S. Velbasis.

K. Biskio nuotrauka

pati, kuriai pirmininkau
ja Janule Vienužienė ir 
ryšininkauja Leontina 
Dargienė. Draugijos 
valdyba pristatyta sekan 
ti: pirmininkas Dr. Vy
tautas Dargis, vicepir
mininkas Dr. Romualdas 
Povilaitis; iždininkė Dr. 
Žukauskienė ir sekreto
rius Dr. Alfa Viliūnas.

Didelės padėkos už 
sėkmingą baliaus orga
nizaciją yra verta Dr. 
Domanskienė ir jos šta
bas, gražiai patariant 
mūsų nusipelniusiam bu
vusiam pirmininkui Dr. 
Vytautui Taurui.

Dr. Vyt. Dargis

• Kun. Kęstutis V. že
maitis, šv. Jurgio lietuvių 
parapijos Clevelande vika
ras, atsiuntė pirmą $10.00 
auką Lietuvių Informacijos 
Centrui. Nemažesnės vertės 
auka yra kun. žemaičio as- 
meniai labai kruopščiai su
rinkta 10 puslapių statisti
ka apie lietuvius kunigus 
Amerikoje, kurių dvi kopi
jas jis prisiuntė Informaci
jos Centrui. Lietuvių infor
macijos Centro adresas 
yra: 5620 S. Claremont 
Avė., Chicago, III. 60636, 
tel. (312) REpublic 7-8400.

JAU REGISTRUOJAMI
Amerikos Lietuvių Mon- 

tessori draugijos Vaikų Na
meliai baigdami ketvirtuo
sius mokslo metus šį pava
sarį išleidžia 28 "abiturien
tus”. Tėvus kviečiame vai
kučius registruoti kitiems 
metams jau dabar, kad už
sitikrinti vietą rytinėje ar 
popietinėje klasėje. Infor
macijai prašome skambinti 
tel. 471-0250,, arba PR 
6-5518.
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May Co. prez. Mr. Coy

May Co. prezidento vado
vaujama Clevelando ugdy
mo komisija patiekė 7 
punktų r e k o m endacijas, 
reikalingas miesto ugdymui 
palaikyti ir plėsti:

• įkūrimas regionalinės 
susisiekimo tarybos

• regionalinio aerodromo 
statyba

• Clevelando uosto reor
ganizacija

• tarpt, prekių parodos 
centro įkūrimas

• naujų pastatų įstai
goms statyba

• imtis žygių Clevelando 
geram vardui atstatyti

• aktyvesnis įmonių va
dovų dalyvavimas Cle
velando politikoje.

MAJOR LEAGUE PRO SOCCER

FOOTBALL”^*
CLEVELAND STADIUM '

Trečiad., birželio 7 — 8 vai. vak.
CLEVELAND-STOKE CIT Y (ANGLIJA)
PRIEŠ LOS ANGELES (VVOLVERHAMPTON-ANGLIJOS)
Bilietų kainose įsigyti;
Ložės, rezerv. bil. $5, $4, $3 Richman’s

„ 736 EuclidBleachers $2 ar
(Tik rungtynių dienai) Stadione — Gate A

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licėnsijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

AUKURO LIEPSNELĖS
Visos mokyklos turi cho

rus, visos dirba liaudies dai
nos ir šokio srityje. Bet ne 
visos turi laimę turėti mo
kytojus, kaip Oną ir Al
fonsą Mikulskius.

Vysk. Valančiaus Litua
nistinės mokyklos Aukuro 
ansamblis savo gegužės 28 
d. koncerte parodė, kiek 
mūsų mokinukų dainoje at
sispindi mokytojo įnašas ne 
išreikalaujant, bent išmo
kinant dainuoti. Tie jaunų
jų dainininkų ir kanklinin
kių perliukai ir išryškėjo 
ne tik paties mokytojo kū
riniuose, bet ir Žilevičiaus, 
M. Petrausko, M. K. Čiur
lionio, F. Strolios kompozi
cijose.

Sudėtingas, gausus įvai
riomis dainomis koncertas 
pritraukė nepaprastai daug 
s u s i d omėjusios publikos. 
Jau pirmosioms dainoms su
skambėjus kilo nuotaika ir 
pasigėrėjimas.

Choras s u d rausmintas, 
muzikaliai susiklausęs ir iš
lavintas. Mokinukai, atrodo, 
žino, ko nori mokytojas ir 
ko reikalauja choro organi
zacija.

Dainų pynė, lydima (ir 
atskirai pasirodant) kank
lių orkestro, paįvairinta so
lo dalimis (solo dainavo Vi
da Grigonytė, Laima Vai- 
ginytė, Visv. Balas, R. Plio- 
džinskas, A. Valiukas) pa
rodė, kad Aukuro Ansamb
liu rodomas didesnis susi
domėjimas, nei bet kuriuo 
kitu mokyklos choru. Ir iš 
tikrųjų, tai yra mūsų mo
kyklinio jaunimo pažiba.

Dainų repertuaras (Pie
menėlių raliavimas, Lopši
nė lėlytei, Lietuvos paukš
telių daina, naujai sukurtas

DIRVA

VIRŠUJ: Vietname žuvusio 
karo lakūno Gedimino Eidu- 
kaičio laidotuvės Clevelande. 
Viršuj tėvai, seserys ir arti
mieji. Apačioje Clevelando 
Įgulos kariai prie karsto laiko 
JAV vėliavą. J. Garlos nuotr.

A. Mikulskio ciklas ir kt.) 
rodo, kaip kruopščiai dir
bama ne kaip mokyklos 
dainavimo pamokoms, bet 
lietuviškos dainos meilei ir 
lietuvių kultūros reprezen
tacijai.

Aukuro koncertas buvo 
ne eilinė mokyklos šventė,

HELP WANTED MALĖ 

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

Cleveland, Ohio 
341-1700 

A Subsidiary of 
PNEUMO-DYNAMICS 

Corp.
MACH1NISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BOR.1NG 
M1LLS

TURRET 
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENG1NE 
LATHES
MILL1NG

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

Interviewing Hours 
8J5-A.M. to 5 P.M.

OR CALL 

341-1700 
for an interview convenient 

for you. 

bet tėvų, mokytojų ir vi
suomenės bendro pasišven
timo ir darbo vaisius.

Tai džiugina ir uždega 
naujas liepsneles lietuviš
kame aukure.

• Adv. Nadas Rastenis, 
Kristijono Donelaičio Metų 
vertėjas i angių kalbą, su 
ponia Juie (Baltrukonyte) 
gegužės 31 u., grįždami iš 
knygos išleistuvių iškilmių 
Bos Angeles, atsilankė Dir
vos redakcijoje.

Čia jie susipažino su Dir
vos leidimo darbu, Įsigijo 
knygų ir palinkėjo gražios 
ateities spaudos darbe.

AUTOMOBILIŲ GAMYBOS 
APŽIŪRĖJIMAS

Esu paprašytas pranešti ir 
pakviesti clevelandiečius lietu
vius atsilankyti Į automobilių 
gaminimo apžiūrėjimą — Ge- 
neral Motors Co. Fisher Body 
Division, 20001 Euclid Avė.

Lankymosi laikas liepos 7 d. 
nuo 12 iki 7 v. v. Patariu lan
kytis nuo 12 iki 4 v.

Šiuo metu kas valanda pa
gaminama 34 automobiliai.

Įėjimas laisvas. Lankytojai 
bus apdovanoti suvenyrais ir 
pavaišinti.

Lankytojai galės stebėti kaip 
moderniškiausios mašinos be 
žmogaus atlieka įvairius dar
bus.

Į šią Įmonę Įvažiavimas bei 
įėjimas iš Euclid Avė. Kitus 
nurodymus suteiks įmonės pa
reigūnai.

F. Eidimtas

CLEVELANDO PARENGIMŲ 
_ KALENDORIUS _

BIRŽELIO 10 D. Studentą Są
jungos ruošiamas Finis Semest 
ri Lietuvių Salėje.

BIRŽELIO 11 D. Akademinio 
Skautų Sąjūdžio Clevelando sky
riaus iškilminga Pavasario su
eiga.

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

RUGSĖJO 24 D. 4 va L P. P. 
sol. Aldonos Stempužienės re 
Čita lis Muzikos Instituto salė
je.

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 Village" Ine. balius - 
koncertas.

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

LAPKRIČIO 11 D. LVS Ra
movė rengia Kariuomenės Šven • 
tės Minėjimą

1968

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

VASARIO t iefdviauis ’v * —
Budžiams Remti Valdybos tra
dicinis vakaras šv. Jurgio para
pijos salėje.

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

NAUJOSIOS PARAPIJOS 
RAJONE 

Euclid Barber Shop 
559 East 185 Street 

lietuvis kirpėjas — Vincas 
Gelgotas.

Kirpykla atidara nuo 8 
vai. ryto ligi 6 vai. vak., iš
skyrus trečiad. šeštadie
niais ligi 5 vai. vak.

(61-66)

IŠNUOMOJAMI
3 kamb., be baldų ir vonia. 
1053 E. 71 gt. pasir. viršuj 
ar apačioj.

Teirautis 361-0989.
(62-64)

EAST ST. LOUIS

BALETO VAKARAS
Caseyville klubai ir kiti 

Įtakingi rėmėjai, kad papil
dyti Caseyville bibliotekos 
statybos fondą, šių metų 
birželio mėn. 17 d., 8 vai. 
vakare rengia baleto vaka
rą VVebster mokyklos salė
je, Collinsville, III.

Programą išpildys baleto 
artistė Irena Gintautienė- 
Adomavičiūtė ir jos baleto 
studijos mokinės.

Programos pirmoje da
lyje bus Rachmaninovo pia
no koncerto - fragmentas ir 
preliudas; Chopino etudai; 
M-de Falla Ispanų šokis ir 
ištraukos iš baletų. Antro
je programos dalyje bus 
duodamas 2 veiksmų bale
tas "Vengrų Fantazija” pa
gal Liszto muziką. Libreto 
ir choreografija Irenos Gin- 
tautienės.

Apylinkės lietuviai ir jų 
draugai kviečiami nepra
leisti retą progą ir atvykti 
pasigėrėti šokio menu, kar
tu paremiant kilnų kultūri
ni reikalą. (jb)

Nr. 64 — 7

NEW JERSEY

NEW JERSEY LIETUVIŲ 
TARYBOS VEIKLA

New Jersey Lietuvių Ta
rybos dvimetinis suvažiavi
mas įvyko šv. Jurgio D-jos 
salėj, Newarke. Dalyvavo 
17 organizacijų 51 atstovas. 
Suvažiavimą atidarė N. J.
L. T-bos pirm. inž. V. Mė- 
linis. Pirmininkavo Anta
nas Rugys, sekretoriavo 
Leonas Morkūnas. Valdy
bos pranešimą padarė pirm. 
V. Mėlinis, o kontrolės ko
misijos aktą perskaitė Leo
nas Morkūnas. Po diskusijų 
pranešimai buvo priimti ir 
valdybos veikla už paskuti
nius du metus užgirta.

Atstovai atvyko iš Eliza- 
betho, Patersono, Kearny, 
Harrisono, Nutley, Orange, 
Union, Irvington, Hillside, 
Matawan, Farmingdale ir 
Newarko.

Valdybos bei kontrolės 
komisijos rinkimų reikalu 
didelė dauguma atstovų pa
sisakė už tą pačią valdybą 
ir kontrolės komisiją. A. 
Kazanauskienei atsisakius 
iš valdybos, į jos vietą iš
rinkta Marytė Stonytė ir 
du kandidatai: Al. Kača- 
nauskas ir Petras Lanys.

Pasitarta dėl 1968 metų 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimo. Sutarta, kad mi
nėjimas vyks Newarke visų 
New Jersey lietuvių vardu 
ir bus sudaryta speciali ko
misija iš New Jersey L. B. 
apygardos ir kitų organiza
cijų atstovų. Pasiruošimas 
greitu laiku bus pradėtas, 
kad gavus tinkamas patal
pas ir galimai žymesnius 
dalyvius iš amerikiečių ir 
lietuvių.

A. S. Trečiokas

PADĖKA
JAV -.y^uvlų Bendruo

menės Kultūros*1fomW$3^; 
klos dešimtmečiui atžymėti 
kilęs Bendrūomenės vado-: 
vybės sumanymas sutelkti 
Fondui lėšų, sėkmingai įgy
vendintas. Tasai lėšų telki
mas, vykdytas praeitais 
metais rugsėjo 5 — spalio 
15 davė $13,805.00.

Tuo vajumi efektingai 
paremtos Bendruo menės 
apylinkės, kurios už talki
ninkavimą pagal susitarimą 
gavo $2,176.00 ir Chicagos 
apygarda $1,500.00.

Kultūros Fondui lieka 
apčiuopiama suma, kuri 
gražiai parems Fondo lie
tuviškos kultūros darbą.

Dabar, kai vajaus apy
skaita baigta, jaučiu malo
nią pareigą, kaip buvęs to 
vajaus pirmininkas, ne tik 
dalintis su visuomene tuo 
maloniu pasisekimo jaus
mu, viešai išreikšti pasigė
rėjimą jautriu bendro inte
reso supratimu, bet ir pa
reikšti mano nuoširdžiau
sią padėką visiems aukoto
jams, lietuviškos spaudos 
ir radijo vadovybėms, vi
siems bendradarbiams bei 
talkininkams. Ypatinga pa
dėka tenka J. Janušaičiui, 
kuris vajaus reikalu parašė 
ir paskelbė apie 20 straips
nių spaudoje, paskaitinin
kui prof. Klimui, rašyto
jams J. Jankui ir A. Gustai
čiui ir dešimtmečio baliaus 
parengimo vadovybei p. 
Gradinskienei.

Su meile, gražia bendra
darbiavimo dvasia, nebijo
dami darbo ir pasišventimo, 
mes daug galime ir daug 
galėsime. Nenuleiskime ran
kų ir Dievo palaima bus su 
mumis.

dr. Leonas Kriaučeliūnas 
Kultūros Fondo Vajaus 

K-to Pirmininkas

WANTED EXPERIENCED 
TOOLMAKERS'

For Die and Fixture work. Mušt be 
able to do work on there own. Small 
tool room, good hourly ra tęs & ben- 
efits.

Call between 9-4 
PREMIER MFG. CORP.

1985 W. 85th St., Cleveland, Ohio
216 — 281-9260

(58-67)



DIRVA liepos 1-4 dienomis Potta- 
'wattamic vasarvietėje. Na-

VAIZDAI IŠ BAČIŪNŲ PAGERBIMO CHICAGOJE

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dr. Alberto Geručio, 
Lietuvos pasiuntinybės pa
tarėjo Šveicarijoje straips
nis antrašte "Organe der 
Sowjetpolitik rn Litauen” 
buvo atspausdintas balan

džio 23 dieną, sekmadienio 
laidoje šveicarų laikraštyje 
”Neue Zuericher Zeitung”.

• Akademikų Skautų Są
jungos suvažiavimas Įvyks

Korp! Neo-Lithuania Filisteriui

JONUI VALIUKĖNUI

mirus, širdingiausią užuojautą reiškia

me žmonai MARIJAI, dukrai DELIJAI 

ir visiems giminėms

K! NL Filisterių Sąjunga
New Yorke

riai registruojasi pas f ii. E. 
Vilką, 12601 So. Stewart, 
Chicago, III.

• A. a. Dr. Justino Pet
kevičiaus atminimui, nema
žas būrelis draugų, supras
dami velionies karštą meilę 
tėvynei ir norėdami jo var
dą įamžinti, paskyrė aukų 
Lietuvių Tautos Fondui.

Kas dar norėtų prie to 
kilniaus Įnašo prisidėti, au
kas skirtas "Lithuanian 
Fundation" prašome siųsti: 
Genė šlapelis, 4 Harvard 
Lane, Commack, New York 
11725.

• LB Tarybos rinkimų 
rezultatuose (Dirva Nr. 62) 
Įsibrovė klaida. III-joje apy-

$

Mylimai sesutei, mokytojai

A. t A.

JUZEI ŽVIRBLYTEI

mirus Vilniuje, velionės brolį kun. JO

NĄ ŽVIRBLĮ, uolų tautinės-mindas irT - ' ■ PJ'-
L • ; 'i ■ ■ ; H .• .. " d"

krįkščioy-iškuoiuS - plėtok o bei

Dirvos rėmėją giliai užjaučia

Dirvos Redakcija

gardo j e atstovu išrinktas 
ne V. Pauža, bet inž. K. 
Keblys. V. Pauža liko kan
didatu.

JAV karo aviacijos lakūnui leitenantui

A. A.

GEDIMINUI EIDUKAIČIUI

žuvus, jo tėveliams, seserims ir gimi

nėms, didžio skausmo valandoje, reiš

kiame gilią užuojautą

Z. ir M. Taručiai,
V. ir G. Sakai,
A. ir G. Karsokai,
J. ir U. Stoškai.

• Julius Vėblaitis, moky
tojavimo bei kalbų ir lite
ratūros pasitobulinimo tiks
lais išvyksta į Vokietiją. 
Jis yra gavęs Kartu su ki
tais 72 mokytojais Ameri
kos valdžios stipendiją stu
dijuoti Muencheno Univer
sitete.

Mokytojas J. Vėblaitis 
dėsto vokiečių kalbą New 
Jersey Edisono apskrities, 
John P. Stevens aukštes
niojoje mokykloje.

MIRĖ KAZYS 
KUČINSKAS

Los Angeles mieste, Cal. 
gegužės mėn. 19 d. staigiai 
darbe širdies liga mirė Ka
zys Kučinskas. Palaidotas 
gegužės 23 d. Kalvarijos 
kapinėse su bažnytinėm 
apeigom.

Kazys Kučinskas gimė 
1910 m. širvaičių kaime, 
Švėkšnos valse., baigęs 
Švėkšnos "Saulės" gimna-

VIRŠUJE: Sukaktuvininkai 
p. Bačiūnai prie garbės stalo. 
Iš kairės: J. Daužvardienė, 
Lietuvos atstovas Washingtone 
J. Rajeckas, Marijona ir Juo
zas Bačiūnai, p. Kajeckienė, 
VLIK pirm. dr. J. Valiūnas, 
V. Olienė, gen. konsulas dr. P. 
Daužvardis ir p. Adamkavičiai.

APAČIOJE: Dalis svečių p. 
Bačiūnams suruoštame pager
bime.

A. Gulbinsko nuotraukos

ziją, stoja Į Klaipėdos Pre
kybos Institutą, kurį baigęs 
dirbo Įvairiose įstaigose. 
Buvo karys asperantas, 
priklausė keliom organiza
cijom. Prieš apleidžiant 
Lietuvą mokytojavo Švėkš
nos "Saulės" gimnazijose.

Lietuvoje liko žmona ir 
3 vaikai, kuriais velionis 
rūpinosi siųsdamas siunti
nius.

Kazimieras buvo susi
pratęs patriotas lietuvis, 
visų mėgiamas ir gerbia
mas.

Likusios giminės, drau
gai ir pažįstami pergyvena 
staigią ir nelauktą, anksty
bą jo mirtį. fjg)

A. A.

JONUI VALIUKĖNUI
netikėtai mirus, jo šeimą ir artimuosius nuošir

džiai užjaučia ir kartu liūdi

Juozas ir Janina Maurukai

PADĖKA
Š. m. gegužės mėn. 13 d. atsiskyrė iš mūsų 

tarpo Amžinybėn mūsų mylimas brolis ir vyras
JUOZAS KAVALIŪNAS.

Nuoširdus dėkui visiems, suteikusiems jam 
paskutinį patarnavimą gausiai lankydami laido
tuvių namuose, Detroite, dalyvavusiems šv. Mi
šiose šv. Antano bažnyčioje ir dalyvavusiems lai
dotuvių apeigose. Taip pat nuoširdus dėkui De
troito lietuvių kunigams atlikusiems laidojimo 
apeigas. Nuoširdžiai dėkojame visiems užpirku- 
siems mišias, atsiuntusiems gėles, ir taip pat iš- 
reiškusiems užuojautą per spaudą, raštu, bei as
meniškai. Visiems artimiesiems bei draugams pra
nešu, kad Mišios CIevelande už brolio Juozo sielą 
bus birželio mėn. 4 d., 7:30 vai. ryto šv. Jurgio 
bažnyčioje.

Brolis Antanas

A. A.
J O N u I V A L I U K E N U I 

mirus, jo žmonai MARIJAI, dukrai DELIJAI ir 
jo artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kar
tu liūdime

Vanda, Alfonsas ir krikštasūnis 
Vytautas Valavičiai

A t A

JONUI VALIUKĖNUI
mirus, žmonai MARIJAI, dukrai DELIJAI ir ar

timiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą

Edmundas ir Stasė Vaitkai

Juozas ir Marijona Bačiūnai, jiems suruoštame pagerbime 
pradeda šokius ... A. Gulbinsko nuotrauka

Brangiam bičiuliui

JUSTINUI PETKEVIČIUI 

per anksti mus palikus, jo žmonai NIJOLEI, duk

rai INAI ir sūnui TADUI gilią užuojautą reiškia

Aldona ir Stepas Mackevičiai

A t A
A. ANDRIUŠAIČIUI

mirus, jo liūdinčiai žmonai, dukterims MAČIU
LIENEI ir LIKANDERIENEI ir kitiems gimi
nėms bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiš
kia

San Francisco Apylinkės 
Lietuvių Bendruomenės Valdyba
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