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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

ALTERNATYVOS
VIETNAME

DISKUSIJOSE DĖL VIETNAMO SVARSTOMOS 
ĮVAIRIAUSIOS GALIMYBES, TAČIAU KOL 
KAS NIEKAS NEDRĮSTA VISIŠKAI AIŠKIAI 
PASIŪLYTI DVEJŲ KRAŠTUTINIŲ GALIMY
BIŲ: TOTALINIO LAIMĖJIMO AR VISIŠKO PA
SITRAUKIMO. — REISCHAUERIO IR BURN- 
HAMO ANALIZĖS. — KO SIEKIA McNAMARA?

------ VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ----------

Šioje vietoje jau minė
jome, kad Michigano gu
bernatoriaus apgalvotas 
ar neapgalvotas pareiš
kimas, jog jis buvęs ame
rikiečių pareigūnų Viet
name suklaidintas — 
"brainwashed" — išplau
kė iš amerikiečių poli
tikų noro 'persiorientuo
ti’ tam, kad laimėjus rin
kimus. Karas Vietname 
pasidarė labai nepopu
liarus ir kas duos vilties 
jį greičiau baigti, tas 
laimės. Amerikoje pra
deda įsivyrauti nuotai
kos, kad namuose turi
ma pakankamai proble
mų ir jom išspręsti rei
kia visų pastangų ir re
sursų. Tiesa, karo išlai
dos, kurios siekia apie 
2 bilijonus dolerių į mė
nesį, sudaro vos 4%visų 
JAV tautinių pajamų, o 
žuvusiųjų skaičius tesie
kia 15% skaičiaus žūs
tančių automobilių ne
laimėse, tačiau dauge
liui tai atrodo tokios iš

IŠ VISO PASAULIO

• FEDERALINIŲ REZERVŲ 
TARYBOS pirm. Wm, Mc Ches- 
ney Martin jr. jspėjo JAV Kon
gresą, kad be greito mokesčių 
pakėlimo būsią sunku sustabdy
ti augančią infliaciją.

• PREZIDENTAS L.B, JOHN
SONAS, lankydamas buv. prezi
dentą Trumaną KansasCity,pa
reiškė, kad rasiniai ekstremis
tai, išprovokavę riaušes Ame
rikos miestuose, esą "niekšin
gi, vulgarūs vyrai" ir "užnuo
dyti propagandistai". Tai atvi
ri* u-l ir griežčiausi žodžiai, 
tarti prezidento riaušininkų at
žvilgiu. "Daug ką galima paaiš
kinti, bet sunku pateisinti" l<al- 
bėjo toliau prezidentas,nes riau 
šės nėra individualus nusikal
timas, o masinis nusižengimas, 
naikinąs žmones ir jų nuosavy
bę.

* • LONDONO SPAUDA vėl iš 
kėlė JAV ir Sov. S-gos ginkla
vimosi lenktynes, naujais duo
menimis parodant, kaip Sov. 
S-gos pažanga tarpkontinenti- 
nių raketų gamyboje vejasi 
Ameriką.

• AŠTRIOS KAUTYNĖS prie 
Vietnamo demilitarizuotosios 
zonos pareikalavo vėl didelio 
skaičiaus amerikiečių karių gy. 
vybių. Užpraeitą savaitę kauty
nėse žuvo 242 kariai, du treč
daliai jų marinai. Toje zonoje 
yra įsitvirtinę š. Vietnamo da
liniai, apginkluoti sunkiomis pa
trankomis.

• SOV. S-GOS kariniai dali
niai įžygiavo Mongolijon, kad 
apsisaugojus nuo galimos R. Ki
nijos invazijos. R. Kinija jau 
seniau pareiškė pretenzijas |/ą 
Sov. S-gos respubliką. R. Kini
ja sovietinių dalinių Ižygiavimą 
vadina "tiesiogine karine oku
pacija". 

laidos, kurias galima bū
tų sutaupyti. Tačiau 
kaip?

Buvęs JAV ambasado
rius Japonijoje,Harvar
do prof. Edwin O. 
Reischauer savo grei
tai išeisiančioje knygo
je "Beyond Vietnam",ku
rios ištraukos jau pasi
rodė Look žurnale, rašo, 
kad taika ten gali būti pa
siekta tik tada, kai vie
na kariaujančių pusių 
įsitikins, kad gali pra
laimėti. Šiuo metu ko
munistams nesutinkant 
derėtis, JAV turi tris 
alternatyvas, visas nela
bai geras. Viena jų būtų 
karą dar daugiau išplės
ti, kas anot jo, būtų kvai
la ir užtrauktų visokius 
pavojus. Antra būtų pa
sitraukimas, kas būtų la
bai nemalonu ir įrodytų, 
kad Mao doktrina apie iš
sivadavimo karus yra tei
si. Pagaliau, trečia ir 
Reuschaueriui daugiau
siai patinkanti alternaty- 
va būtų versti kitą pusę 
sumažinti kautynių mas
tą ir ilgainiui priimti 
kokį protingą susitari
mą. Bet kaip tai padary
ti lieka ir toliau nevi
sai aišku.

Atrodo, kad Gynimo 
Sekretorius McNamara 
yra panašios nuomonės, 
ir menkindamas bombar
davimo reikšmę bei ža
dėdamas statyti neper
einamas užtvaras Siau
rės ir Pietų Vietnamo 
pasienyje, ruošia visuo
menę naujai politikai, ku
ri vestų prie laipsninio 
bombardavimo sustab
dymo, jei sienos užtva
ros pasirodytų pajėgios 
sulaikyti 'infliaciją' iš 
šiaurės ar šiauriečiai pa
tys ją apstabdytų 'neofi
cialiai'. Bet kas bus, jei 

Be žodžių. ..

komunistai nesielgs taip 
kaip McNamara norėtų?

James Burnham Natio- 
nal Review rašo, kad 
Vietname yra keturios al
ternatyvos: 1. dabartinio 
kurso tąsa su galimybe, 
kad amerikiečiai anks
čiau pavargs negu prie
šas — dabartinės nuo
taikos tam labai geras 
įrodymas; 2. aviacijos 
karo išplėtimas, tikin
tis, kad jis duos gerų re
zultatų, nors ir yra su
sijęs su tam tikra rizi
ka (sovietų ar kinų įsi
kišimas); 3. masyviai 
sustiprintas karas pa
čiame Pietų Vietname, 
kuris duotų vilčių laimė
jimui, tačiau sukeltų di
delio nepasitenkinimo na
muose ir privestų prie 
prezidento pralaimėji
mo rinkimuose; 4. pa
sitraukimas.

Ketvirtą alternatyvą 
kiekvienas galvojąs ame
rikietis turėtų atmesti 
dėl tos paprastos prie
žasties, kad pasitraukti 
reiktų iki paties San Die
go, visą Pacifiką palie
kant komunistų domina- 
cijai. Žinia, ir čia dar 
galima būtų ramintis, 
kad pasitraukimo atveju 
paaštrės sovietų - kinų 
santykiai. Tačiau prezi
dentas, atrodo, nenori to
kia kaina pirkti savo per
rinkimo. Paskutinės ži
nios apie jo leidimą bom
barduoti Haiphongo uos
to sandėlius, nors dar 
ir ne patįuostą,kuriame 
yra sovietų laivų, rodo, 
kad jis daugiau klauso 
karių negu politikų būkš- 
tavimo. Ir pats rimčiau
sias iš dabar žinomų 
respublikonų kandidatų 
— R. Nixonas — nenori 
sekti Romney pėdomis. 
Kolumnistui JohnCham- 
berlainui jis pareiškė, 
kad JAV negali užmiršti 
likusio pasaulio dėl tos 
paprastos priežasties, 
kad jis labai rūpi sovie
tams. Tuo tarpu kai ame
rikiečiai siekią taikos, 
sovietai kovoj ą už savo 
pergalę taikoje. Visa tai 
veda prie išvados, kad 
karas gali būti laimėtas 
ar pralaimėtas ne džiun
glėse, bet pačiame Wa- 
shingtone.

Rudenėjant Vyt. Maželio nuotrauka

NORI VISĄ LIETUVĄ ĮVILKTI
Į NIŪRIAI PILKĄ UNIFORMĄ...

— Pasižiūrėkime į 
senąsias Lietuvos kaimo 
gyvenvietes, — rašo 
jaunosios kartos inžinie
rius architektas Algi
mantas Miškinis Žemės 
Ūkio žurnale (1967/8), 
kurį leidžia dabartinė 
žemės ūkio administra
cija Lietuvoj: — Kad 
jos savitos ir nepasikar
tojančios, netenka įrodi
nėti. Tai vienas būdin
giausių Lietuvos gyven
viečių bruožų. Jų moksli
niai tyrimai rodo, kad sa
vitumai visų pirma pa
sireiškia tarp gyvenvie
čių grupių, kurios pra
eityje vykdė skirtingas 
funkcijas. Tiek kaimai, 
tiek miesteliai kiekvie
nas turi tik jiems būdin
gą plano formą ir užsta
tymo pobūdį. Plano indi
vidualumui daugiausia 
įtakos turi organiškas ry
šis su vietove. Pagrin
dinių ir antraeilių gat
vių tinklas gerai prisi
derina prie reljefo, žel 
dinių, upių ir upelių vin 
gių, ežerų krantų lini
jos... Senųjų miestelių, 
bažnytkaimių ir kitų gy
venviečių visuomeninių 
centrų kompleksai pa
prastai skirtingi. Juose 
nepasikartoja nei gatvių 
susikirtimuose esančių 
aikščių formos, nei aikš
čių erdviniai sprendi

mai... Nors gyvenamieji 
namai savo apimtimi 
ir proporcijomis nedaug 
skiriasi, tačiau kaimų ir 
miestelių skirtingą iš
raišką nulemia gana įvai
rus namų išdėstymas 
prie gatvių, sodybose (tu
rintis specifinį pobūdį et
nografinėse srityse — 
Žemaitijoj, Aukštaitijoj 
ir kitur), nevienodas žel 
dinių išdėstymas, geras 
užstatymo ryšys su rel
jefu ir žemėveiksliais... 
Savaimingas gyvenvie
čių plano ir užstatymo 
vystymosi pobūdis. Tai 
sudarė sąlygas labiau 
pasireikšti vietinėms kū
rybinėms tradicijoms, 
vietinių meistrų inicia
tyvai.

Šalia tokio pasigėrėji
mo Lietuvos miesteliais 
ir bažnytkaimiais (savo 
laiku daugumo nelabai ir 
įvertintais), įdėtos dvi 
dabartinių naujų gyven
viečių nuotraukos su už
rašu: "Užstatant gyven
vietes vienodais daugia
bučiais arba vienabu- 
čiais gyvenamaisiais na
mais, jos darosi neiš
raiškingos, nuobodžios. 
Tai atsitiko su nuotrau
kose parodytomis Pane
vėžio rajono Lyberiškio 
tarybinio ūkio, Baisoga
los miestelio ir daugeliu 
kitų gyvenviečių".

Tikrai, kai (jei) Lietu- 
va bus apstatyta beveik 
vien tokiais trobesiais, 
visas kraštas bus įvilk
tas į niūriai pilką uni
formą. Straipsnio auto
rius aiškina, kaip tai at
sitinka: "Vienodos ar pa
našios aikštelės uždeda 
štampą ir visai gyven
vietei. štampas plėtojasi 
toliau, statant gyvenvie
tėse tipinius daugiabu
čius namus"... "Net indi
vidualūs gyvenamieji na
mai visoje respublikoje 
statomi pagal tuos pa
čius tipinius arba karto
tinius projektus"... Net 
ir ūkiniai pastatėliai so
dybose statomi vienodi, 
vienodai išdėstyti. Pats 
planavimas atliekamas 
nedidelės planuotojų gru
pės, dirbančios maždaug 
"prie vieno stalo". Pla
nuojama remiantis tik

plokštiniu vietovės pla
nu, nematant vietos iš- 
kilmumų, daubų bei kitų 
ypatybių. Tad ir išeina 
pilka vienodybė, arba, 
kaip sako tie, kuriems 
tenka keltis ten gyventi 
— "tikra pūstynė".

Žurnalą leidžianti ad
ministracija leido jau
nam architektui pasi
sakyti savo nuoširdų su
sirūpinimą tokia Lietu
vai gresiančia uniforma. 
Jis siūlo keisti gyvenvie
čių planavimo tvarką,ku
ri, sako "nebeatitinka 
šių dienų reikalavimų 
bei išaugusios specia
listų kvalifikacijos". (Iš 
tikrųjų tokia tvarka Lie
tuvai ne tik dabar "ne
beatitinka", bet ir iš pat 
pradžių netiko). Sako, 
nenaudinga griežtai re
glamentuoti individualią 
sodybinę statybą. Sako, 
"mūsų liaudis turi turtin
gas statybos tradici
jas... Suteikime dides
nes galimybes pasireikš
ti projektų autoriams; 
menininkams ir visiems 
būsimųjų gyvenviečių gy
ventojams"...

Galbūt, kad vietiniai tų 
reikalų administratoriai 
ir užjaučia tokioms min
tims, jei priima jas net 
į žurnalą. Bet ne jų va
lioj leisti taip ir daryti, 
kaip rašo. Viskas pri
klauso nuo to, ką apie tai
pasakys koks nors mark
sizmo - leninizmo ideo
logas iš Maskvos.

(ELTA)

KITUR DAR BLOGIAU...
Labai dažnas dalykas Lie

tuvoj — nusiskundimai par
duotuvėmis ir jų pareigūnu 
patarnavimu. Dėl supranta, 
mu ar dažnai ir dėl visiškai 
n e s u p rantamu priežasčių 
parduotuvėse stinga pre
kių, pardavėjai nemanda
gūs. nerūpestingi ir t.t.

šiomis dienomis, tačiau, 
nepatenkintiems suteikta ir 
paguoda. Maskva Lietuvos 
prekiautojus pripažino ge
riausiais visoj Sov. S-goj ir 
apdovanojo juos pereina
mąja raudona vėliava su 
pinigine premija. Vadinasi, 
patinka — nepatinka, bet 
žinokit, kad visur kitur pas 
mus dar blogiau .. .

(ELTA)
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rš KITOS PUSĖS...

Jaunieji bebrai stovykloj pasiruošę vandens užsiėmimas. L. Knopfmilerio nuotrauka

Lietuviškojo jūrinio 
skautavimo apraiška, ku
rios pilnumoje nesutin
kame kitų skautus orga
nizuojančių tautų tarpe, 
aiškiai byloja, kad per 
ištisus 45-rius metus 
brolių Jurgėlių Laisvo
je Lietuvoje mesta idėja, 
nenuilstamų ir pasi
šventusių vadovų dėka, 
išsivystė į pilnutinę jau
nimo auklėjimo sistemą. 
Ši sistema geriausiai ata- 
tlnka neramią šių laikų 
jaunimo dvasią, jūrinės 
tautos tradicijas ir lais
vės siekiančias Lietuvių 
tautos aspiracijas. Jū
rinis skautavimas, kaip 
teisingai pastebi j.v.s. 
Dr. K. Aglinskas "Jūri
nės Lietuvos Idėjoje", 
iškelia patį skautavimą, 
paversdamas jį nuolati
niu budėjimu ir veikimu, 
kad Lietuva vėl būtų lais
va ir jūrinė valstybė. Tai 
sąmoningas lietuvių tau
tos jūrinės sąmonės ža-, 
dinimas jaunimo tarpe ir 
jos tinkamas atstovavi
mas tautinėje ir tarptau
tinėje plotmėje.

Už šias savo pastan
gas, Lietuvių JūrųSkau- 
tija, 45-rių metų veiklos 
sukakties ir Jubiliejinės 
stovyklos proga, yra su
silaukusi visos eilės 
nuoširdžiausių sveikini
mų ir geriausių linkėji
mų.

Lietuvos Generalinis 
Konsulas Chicagoje dr. 
P. Daužvardis rašo: "Šir
dingai sveikinu Lietuvių 
Jūrų skautus, linkiu ma
lonaus stovyklavimo ir 
skautiško tvirtumo idė
jos bei pastangų, kurios 
veda prie Lietuvos vals
tybės išlaisvinimo ir 
priespaudos nuo lietuvių 
tautos nuėmimo".

Konsulas New Yorke 
A. Simutis savo sveikini
me rašo: "Jūros skautų 
siekiai man buvo prie šir
dies nuo pat jaunų dienų, 
tad nieko malonesnio ne
galėčiau ir svajoti, kaip 
grįžti daugelį metų at
gal ir kartu su mūsų jau
nuoliais pastovyklauti 
Kanadoje. Linkėdamas 
stovyklautojams, o ypa
tingai Tamstoms, kurie 
su tokiu atsidėjimu dir
bate gražų darbą, geriau
sio pasisekimo, pridedu 
mažą auką Jūsų gražių
pastangų parėmimui". vandenyse ir savo darbe R. Kuprevičienė sveikina P, Gaižuti ir J. Čiurlionį laimėjusius
Kas gali būti daugiau ska- neatsilieka nuo jūrų m vietą buriavime.

45 metai jūrinio
skautavimo

tinančio kaip šie, aukš
čiau pacituoti A. Simu
čio žodžiai, kuris, kaip 
ir mūsų senieji jūros vil
kai, steigė jūros skau
tus Laisvoje Lietuvoje.

Generalinis Konsulas 
Kanadoje P. Žmuidzinas 
savo sveikinime rašo: 
"Didžiai vertindamas lie
tuvio skauto prie jūros 
prisirišimą, nuo Praam
žių jo sentėviam Balti
jos įkvėptą, mielai aplan- 
kyšiu mūsų šaunų stovyk
laujantį jaunimą. Visu ge
riausieji linkėjimai". 
Šiuose Konsulo žodžiuo
se atsispindi ir Lietuvos 
jūrinės idėjos kilmė, 
taip artima skalaujan
čio jaunimo širdžiai.

PLB Pirmininkas J. 
Bačiūnas rašo: "Būti Jū
sų tarpe tikrai norėjau, 
bet vasaros laiku sunku 
man išvažiuoti". Prie lin
kėjimų pridėjo ir mate
rialinę paramą, taip rei- 
kalbingą šio meto mūsų 
skalaujančiam jauni
mui.

Lietuvių Skautų Sąjun
gos Pirmūnas ir vienas 
pirmųjų Lietuvių Jūrų 
Skautijos vadų Nepriklau
somoje Lietuvoje v.s. P. 
Jurgėla rašo: "45-rių 
metų amžiaus Lietuvių 
Jūrų Skautijai linkiu — 
gyvuoti amžinai, tęsti 
Lietuvos jūrų skautų kū
rybingumą, įsijungti į mū ciškonų sodyboje, rugpiūčio 
sų Tėvynės bei jos pajū
rio išlaisvinimo kovą, 
lietuviškosios skautybės 
50 metų sukaktį švęsti 
kaip atskirai šakai Lietu
vių Skautų Sąjungoje ir 
ateityje tapti laisvosios 
Lietuvos jūrininkais, jū
reiviais ir jų vadais. 
Tad budėkite visada. Ge
ro Vėjo!"

Lietuvių Jūrų Skauti
jos kūrėjas Dr. J. Jur
gėla rašo: "Šiandien ga
liu džiaugtis, jog jau pir
mųjų algimantėnų šei
moje brendo pirmieji 
Lietuvos jūreiviai. Tai
ryškiausias įrodymas, 
jog mūsų jūrų skautai 
neieškojo vien tik spor
tinių malonumų ir vi
sas jų darbas nebuvo jū
rininkų žaidimas. Mane 
ypatingai džiugina fak
tas, kad jūrinė<Jietuvių 
skautija gražiai gyvavo 
ne tiktai laisvoje Lietu
voje, bet netgi tremtyje 
ir išeivijoje. Taip pat 
džiugina ir tai, kad ir 
lietuvaitės pamėgo šį są
jūdį, nesibaido pavojų 

skautų". Baigdamas sa
vo laišką Lietuvos jūros 
skautų įkūrėjas rašo: 
"Gailiuosi, kad negaliu 
drauge su Jumis dalyvau
ti brangios sukakties iš
kilmėse. Nuoširdžiai 
sveikinu Lietuvių Jūrų 
Skautiją, gyvuojančią 
svetimuose kraštuose, 
toli nuo mūsų Tėvynės 
Lietuvos, linkiu ištver
mės ir geriausios sėk
mės kilniame darbe. Ge
ro Vėjo!"

Lietuvių Skautų Sąjun
gos Tarybos Pirmi
ninkas v.s. A. Saulaitls, 
savo maloniame sveikini
me rašo: "Prašau priim
ti mano skautiškiausius 
sveikinimus, lydimus ge
riausių linkėjimų Jūrų 
Skautijai sėkmingai skau- 
tauti, siekiant tų bran
giausių mūsų idealų. Ge
riausio pasisekimo se
sėms jūrų skautėms ir 
broliams jūrų skautams. 
Budžiu!"

JUBILIEJINE STOVYKLA
Lietuvių Jūrų skautija 

šiemet švenčia 45 veiklos 
metus, šio jubiliejinės su
kakties ženkle įvyko L. Jū
rų skautijos jubiliejinė sto
vykla Kanadoje, prie Huron 
ežero įlankos, Tėvų Pran- 

12-27 dienomis. Stovyklavo 
arti 150 skaučių-tų ir va
dovų.

Kiekviena stovyklos die
na turėjo paskirtį, moky
mosi ir pažangos, religinio 
susikaupimo, L. Bendruo
menės dieną ir t.t. Atkreip
tas dėmesys asmenybės ug
dymui: drausmingumui, at- 
sakomingumui, pareigingu, 
mui, tvarkingumui. Atsižy
mėjusieji buvo pagerbti ir 
apdovanoti.

Stovykloje pravesta visa 
eilė sporto varžybų. Vyko 
ir jūrinio skautavimo pa
žangumo varžybos. Laimė
jusieji buvo apdovanoti do-

Lietuvių Veteranų Są
jungos Ramovė Chicagos 
Skyriaus Pirmininkas A. 
Juškevičius ramovėnų 
vardu sveikindamas ra
šo: "LVS Ramovė Chica- 
gos skyrius sveikina LJS 
vadovybę, jūreives, jū
reivius ir linki gražiai 
augti, stiprėti ir dirbti 
lietuviškoje skautijos 
dvasioje. Lai Jūsų 
mokslas, darbai ir žy
giai gaivina ir stiprina 
Jūsų širdyse negęstamą 
tėvynės Lietuvos, Balti
jos gintarinės jūros mei
lę, jos ilgesįir didina vil
tis sugrįžti į tėviškės 
laisvuosius laukus. Ge
ro Vėjo!"

Estų skautininkas Udo 
Juerima siunčia sveiki
nimus iš 50 metų Estų 
Jubiliejinės stovyklos, 
linkėdamas kad Lietuvių 
Jūrų Skautija sulauktų to 
laiko, kada visi kartu ga
lėtume stovyklauti ir bu
riuoti laisvoje Baltijoje.

Apsilankę Lietuvių Jū
rų Skautijos Jubiliejinė
je stovykloje, New Wa- 
saga, Kanadoje, 45-rių 
metų sėkmingos veiklos 
sukakties proga žodžiu 
sveikino ir išreiškė ma
lonius linkėjimus: Tėv. 
Rafaelis iš Toronto, Ka
nados LB Pirmininkas 
A. Rinkūnas, buvęs LSB 
Vyriausias Skautinin
kas v.s. S. Kairys, Toron
to LSS "Rambyno" tunto 
tuntininkas v.s. Č. Sen
kevičius perdavęs ir LSS 
Toronto "Šatrijos" tun
to vardu sveikinimus, 
LSS Atlanto rajono jūrų 
skautų skyriaus vedėjas 
j.v.s. I. Petniūnas, dr. 
Balukas ir kt.

Šie visi sveikinimai 
ir linkėjimai tebūna Lie
tuvių Jūrų Skautijai pa
skatinimas dar didesniu 
pasišventimu dirbti 
laisvai Lietuvai Tėvynei 
ir jos pakrantei gintari
nei.

LJS spaud. inf. skyr.

vanomis, o kai kurie ir Ju
biliejinių metų puošniais dip
lomais. Nė vienas stovyk
lavusiųjų neliko varžybų* 
nuošalyje. Varžybos sto
vyklautojams suteikė daug 
jaunatviško džiaugsmo ir 
dar daugiau paskatos ryž
tis, siekti, laimėti...

Kadangi jūrinės skauty- 
bės praktiniai uždaviniai 
remiasi vandens sportu, tad 
jam buvo skirtas didžiau
sias dėmesys. J stovyklą 
buvo suvežta įvairių klasių 
laivų, kuriais ištisas dienas 
plaukiojo stovykla u t o j a i 
pavieniai ir grupėmis. Sto
vyklos atidarymo dieną įvy
ko regata. Varžybų grupės 
buvo sudarytos pagal am
žių. lytį, vienetus, bet buvo 
ir individualios varžybos. 
Laimėtojams taures dova. 
nojo: P. Labanauskas, Kris
tupas Plonaitis.

Stov y klautojų gerųjų

Dirvos 95 Nr. p. A.M. iš Detroito duoda nemokamą patarimą 
Chicagos Lietuvių Operai: "Jei negalite pastatyti lietuviškos ope
ros, tai geriau surenkite gerą kantatą - koncertą, bet ne vokiš
ką operą". Tą savo patarimą A.M. dar taip paremia: "Ateinantie
ji metai yra ir bus minimi lietuviškoje dvasioje".

Ką gi, atrodo, kad Petro Gandro straipsnis "Šiluma, kurioj 
dirbam ir kaistam"... (Dirvos 87 Nr.), draugiškai paremtas Bronio 
Railos akimirkoje "Tegyvuoja Gandras" (90 Nr.), rado platesnio pa
triotinio atgarsio. Deja, tas atgarsis išduoda tiesiog fantastišką 
ignoranciją.

Tiesa, numatyta šutyti "Fidelio" opera yra laikoma pirmąja 
didžiąja opera vokiečių kalboje, učiau ji parašyu pagal prancūzų 
modeli ir prancūzų - iulų muzikos (M.L. Cherubini, F. Paer, E. 
Muehul), Jukoje. Jos autorius Ludwig van Beethoven, nors gimęs 
Bonnoje, nėra grynai vokiškos kilmės. Jo senelis | Vokietiją per
sikėlė iš dabartinės Belgijos. Bet visas tas uutų mišinys neturi 
jokios reikšmės. Kiekvienas genijus, deja, išeina iš savo uutos ri
bų ir lieka visos žmonijos nuosavybė. Normaliai niekas nepabrė
žia: graikas Homeras, anglas Šekspyras, iulas Dante, o tik pami
ni jų pavardes kaip aiškias sąvokas. Dėl to žydai, kurie turėtų pa
grindo nekęsti vokiečių, savo pergalę paskutiniame kare su ara
bais Tel Avive atšventė ne kokiu nors žydų kompozitorių kūriniu, 
bet Beethoveno simfonija, o mes savo karius, kritusius kovose su 
lenkais 1 kapines palydėdavom su lenko Šopeno gedulingu maršu. 
Pagaliau; svetimos muzikos žinovas, išgirdęs mūsų "Gražiną" ją 
kvalifikuotų kaip rusų operą.

Visoje operos literatūroje turbūt nėra daugiau tinkančio vei
kalo kaip ‘Fidelio* nepriklausomybės sukakčiai paminėti. Ji norė
ta statyti ir Lietuvoje, tačiau nebuvo reikalingo dramatinio tenoro. 
Ne visas partijas galėjo 'išvežti* ir Kipras Petrauskas.

Tuo nenorima pasakyti, kad Gaidelio 'Dana*, kuri pirmoje ver
sijoje vadinosi 'Gyvanašlė Dana* būtų blogesnė už ‘Fidelio*. Yra ta
čiau faktas, kad nei ji, nei V.K. Banaičio 'Jūratė ir Kastytis* nesu
kėlė operos veikėjų tarpe tokio milžiniško entuziazmo, kuris būtų 
reikalingas sutelkimui visų reikalingų pastangų lietuviškos operos 
parengimui ir pastatymui. Galimas daiktas, kad čia veikia princi
pas, kad savo tarpe pranašu nebūsi. Pagaliau ir daugelis dabar po
puliarių operų iš pradžių buvo sutiktos labai nepalankiai. Nepasise
kimas ištiko ir Fidelio. Už tat, nors visi pasisako už reikalą rem
ti originalią lietuvišką kūrybą, tačiau praktiškai labai sunku suras
ti formą, kaip tai konkrečiai padaryti. Kiekvienu atveju, Chicagos 
Lietuvių Operos kolektyvas yra per mažas vienetas visoms toms 
problemoms nugalėti. (vm)

V. Kijauskas priima diplomą laimėjus II vietą šuoly | aukšt|.

nuotaiku centras buvo ir 
yra laužas, kurio stovyklau
tojai visad su malonumu 
laukdavo ir išgyvendavo vi
su širdies džiaugsmu ... 
Pirmuosius stovykla v i m o 
vakarus dainų garsai sklido 
nedrąsiai, bet laipsniškai 
derinosi ir jau savaitgalyje 
lietuviškų sutartinių gar
sai kilo visai drąsiai ir 
plaukė medžių viršūnėmis, 
maloniai gaivino lietuvišką 
dvasią ... O kada prie gęs
tančių laužų jūrinio skau
tavimo vilkai A. Aglins
kas, Leonas Knopfmileris, 
Ig. Petniūnas ir kiti, pasa
kojo prisiminimus, jauni
mas atsidėjęs klausėsi. Ne
tenka abejoti, kad blėstan
čio laužo mistika apgobė ir 
pačius pasakojam uosius 
įvykius ir juos giliai paliko 
jaunose širdy.se ...

Stovykloje buvo leidžia, 
mas laikraštis "švyturio 
Šviesa”. Buvo surengta ir 
tautodailės parodėlė. O di
dieji L. Jūrų skautijos gy
venimo nuotraukų albumai 
— buvo visų dėmesio cent
ru: juos vartė ne tik patys 
skautai, bet ir stovyklos 
lankytojai. Keletas.stovyk
los asmenų buvo net nuo 
Atlanto atvykę, kad drauge 
išgyventų jūrinės skauty
bės Jubiliejinį džiaugsmą, 
tai Ig. Petniūnas ir A. Ber
notas.

L. J. S. kapelionas kun. J. 
Raibužis kas rytas laikė šv. 
Mišias, sakė pamokslėlius, 
dienos metu vedė religinius 
pašnekesius paskiroms gru
pėms.

A. Butkevičius rūpinosi 
stovyklos ūkiu taip gerai, 
kad dažnai stovyklautojai 
gaudavo net šiltas bulkeles 
pusryčiams, o šeimininkės 
J. Grybauskienė ir Z. Geu- 
vilienė kasdien patiekdavo 
lietuviškos kulinarijos pui

kius pietus.
Kiekvieną rytą buvo ke

liamos ir vakare leidžiamos 
vėliavos su visu tradiciniu 
ceremonialu. Stovyklos aik. 
štėje plevėsavo keturios vė
liavos: Lietuvos, Jūrų skau
tų Kanados ir Amerikos.

L. J. S. Jubiliejinės sto
vyklos vadovybę sudarė: H. 
Stepaitis ir Vytautas Če
pas — stovyklų viršininkai, 
G. Čepas ir Valatka — ad
jutantai, Tėv. J. Raibužis — 
stovyklos kapelionas, K. 
Domarkas — komandantas, 
A. Butkevičius — ūkio ve
dėjas. L. Knopfmileris — 
iždininkas ir vandens spor
to vadovas, M. Maksvytis 
vandens užsiėmimų instruk
torius. uosto komandantas, 
R. Kuprevičienė — vandens 
užsiėmimų instruktorė, Z. 
Juškevičienėė — spaudos- 
in formacijos vadovė, K. 
Oželis — laužavedvs, J. 
Grybauskienė ir Gedvilienė 
— šeimininkės.

Skaučių "Palangos” past. 
viršininkė D. Bylaitienė. 
Programos vadėjos: V. 
Lauraitienė ir Lidija čepie. 
nė. Komandantė Kr. Stoh- 
kutė. adjutante — V. Dau- 
linskaitė. sporto vadovė — 
V. Gasnerytė.

Berniukų "Naručio” pa. 
stovyklos viršininkas P. 
Jančiauskas — pastovyklės 
viršininkas, vandens sporto 
vadovas M. Maksvytis, spor
to vadovas Br. Kovas, lau
žų progr. vadovas R. Gry
bauskas. stovyklos fotogra. 
tas V. Bajerčius.

Stovyklautojai grįžo iš 
stovyklos praturtėjęs skau
tiškomis žiniomis ir džiugia 
dvasia. (ab)
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VISUOMENINĖ JĖGA
Wisconsine veikiančios Beloit kolegijos prezi

dentas Miller Upton neseniai savo kalboje pareiš
kė nustojęs tolerancijos tai visuomenės apraiškai, 
kurioje iškyla vienpusiškas rūpestis vien tik žmo
nėmis, pasižyminčiais nesugebėjimu prisiderinti 
prie normalaus visuomeninio gyvenimo. Tai viso
kie iškrypėliai, narkotikų vartotojai, vagys, suk
čiai, kroniški kriminalistai, nieko gyvenime neno
rį atsiekti padaužos, amžini pralaimėtojai... Tai 
nereiškia, jog M. Upton nenorėtų nelaimingie
siems pagelbėti. Jis tik pabrėžia, jog tuo būdu už- 
temdomas kreditas tiems, kurie jo užsitarnauja. 
O užsitarnauja dėmesio ne vien turtuoliai, ne vien 
autoritetingi pareigūnai, ne vien tik specialiais ga
bumais apdovanotieji, ne. Dėmesio verti visi, ku
rie siekia gerovės ir pažangos visose srityse,ne
žiūrint jo padėties, turto ar prigimties. Ir taip 
paaiškėja, jog anot M. Upton, "visuomenės koky
bė priklauso nuo ją sudarančios individų koky
bės", nes gi tauta gausėjanti iškrypėliais, gyve
nančiais įsitikinime, kad jie turi teises, o ne at
sakomybę, eina šunkeliais.

Tai pažiūra į tuos gyvenimo reiškinius, kurių 
pilna Amerikoje, tik daugelis į tai žiūri pro pirš
tus arba kaip į neišvengiamą gyvenimo raidą.

Neigiamybes išpūsti, iš jų pasidaryti savo 
veiklai bazę, norinčių atsiranda kas kart daugiau 
ir lietuvių visuomenėje. Ar tai Šio meto tokios 
veiklos "mada" užsikrėtimas, ar tam yra kitų 
priežasčių, būtų sunku pasakyti. Žinoma tik tiek, 
kad sveikos pozityvios kritikos suprasti neno
rim, o godžiai gaudom nepagrįstus pletkus, iš jų 
pasidarom "tolimesnei veiklai" pagrindus, jais 
grindžiam planus, nevengdami pasmerkti žmo
nes net jų nuomonės neišklausę. Teisinis princi
pas, kad reikia išklausyti ir kitą pusę objekty
viam sprendimui padaryti, atrodo, nebekotiruoja- 
mas net ir teisininkų tarpe.

Gerai tai, ar blogai, bet didesnė sveikos vi
suomenės dalis nekreipia dėmesio į tokius mūsų 
"visuomeninės veiklos" poreiškius. Gerai tai ar 
blogai, didelė visuomenės dalis nuo viso to šali
nasi ir traukiasi savam kiaute, kad apsisaugoti 
nuo netikėtų užsipuolimų.

Viens kits tą didelę visuomenės dalį kol kas 
vadina ne taip jau skaudžiu "pasyviųjų" vardu. 
Bet tuo dar, toli gražu, neįtikina savo "aktyvumo' 
teigiamosiomis dorybėmis. Daugelis mūsų žino
mų veikėjų net nepastebi, kokia ironija, koks ne
pasitikėjimas juos supa. O gyvenimas rieda pir
myn tik kartkartėmis sužibant kilnesniais, pla
čiajai visuomenei patrauklesniais darbais. Gi kais 
tais pamirštame net pavardes tų, kurie tuos dar
bus atliko.

rašo
DĖL PAŠTO ŽENKLO 
IŠLEIDIMO

Neseniai "Dirvoje" 
skaitėme ištrauką iš 
ALT pirmininko inž. A. 
Rudžio laiško, kuriame 
jis pasigyrė, jog yra pa
daryta žygių \\ ashingto- 
ne, kad 1968 m., šven
čiant Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 50 
metų sukaktį, būtų išleis 
tas specialus pašto ženk
las. Tai puikus ir labai 
girtinas žygis. Bet ne
puiku ir negirtina, jei to
kio pašto ženklo išleidi
mo reikalaujama tik sau, 
tik vieniems lietuviams,
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latvius ir estus paliekant 
"už borto". Jei kas pa
miršo ir nori tvirtinti, 
kad tarp Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos respubli
kų nebuvo bendros veik
los ir santarvės, taipri- 
mintina.kad tokia santar
vės sutartis tarp tų trijų 
valstybių buvo pasirašy
ta Ženevoje 1934 metais 
ir veikė iki nepriklauso
mybės netekimo. Be to, 
juk esame bendro likimo 
draugai — tiek latviai, 
tiek lietuviai ir estai vėl - 
kame tą pačią okupacinę 
vergiją, iškentėjome 
tuos pačius "tremties" 
vargus Vokietijos stovyk- 
lose ir visuomet veikėme
ir kovojome sutartinai, 
tai kodėl dabar imti ir 
pasidaryti tokiais egois
tais, kad tik norėti sau, 
o kitiems — nieko. Čia 
reikia pastebėti, kad lat
viai jau senokai pradėjo 
daryti žygius \\ ashingto- 
ne tokio pašto ženklo iš
leidimo reikalu (visoms 
trims valstybėms kartu) 
ir jau yra pasiekę gan ge
rų rezultatų. Yra beveik

tikra, kad Pašto Departa. 
mentas, jeigu sutiks to
kį pašto ženklą išleisti, 
tai nesismulkins ir kiek
vienai respublikai atski
rų pašto ženklų neišleidi- 
nės, o išleis tik vieną vi
soms trims Pabaltijo 
valstybėms kartu.

Ir JAV kongrese yra 
įneštos dvi rezoliucijos:
H.R. 11352, įnešta kon
gresmano Edward J. Der- 
winskio 1967 m. liepos 
11 d. ir H.R. 12569, įneš
ta kongresmano Roman
C. Pucinskio 1967 m. rug- 
piūčio 23 d., kurios abi 
reikalauja išleisti 1968 
metais vieną pašto ženk
lą visoms trims Pabalti
jo valstybėms.

Ateina mums įtaiką ir 
amerikiečių filatelinė 
spauda. Štai toks Port- 
land, Me., leidžiamas fi
latelijos savaitinukas 
"Mekeel’s WeeklyStamp 
News" rugsėjo 1 dienos 
laidoje, filatelijos naujie
nų apžvalgoje, apžvalgi
ninko lūpomis taip rašo: 
"Political expedience 
lacks morality. U.S. po- 
licy was blushing, when 
the series of 13 Over- 
run countries was issued 
in 1943-44 and did not 
include the small and 
overran Baltic Statės. 
Official alibi was: only 
countries occupied by 
Axis Powers were com- 
memorated. Now, it 
seems, efforts areunder- 
way to remedy the situ- 
ation and belatedly salu- 
te Lithuania, Latvia and 
Estonia upon 50th anni- 
versary of their indepen 
dence in 1968". Toliau jis 
rašo apie kongresmano 
Derwinskio rezoliuciją, 
kuria pašto ženklas siū
lomas išleisti 1968 m. 
vasario 16 d., — Lietu
vos Nepriklausomybės 
šventę — ir baigia tokiu 
sakiniu: "The stamp
would be a fine gesture 
to dramatize the aspira- 
tion of Lithuanians, Lat- 
vians and Estonians for 
the restoration of their 
freedom" (tų ištraukų ne
verčiu manydamas, kad 
visi puikiai supras ir 
angliškai).

Kaip matome, šitokio 
pašto ženklo išleidimas 
nėra vien tik filatelistų 
užgaida, bet būtinas lie
tuvių, latvių ir estų gar
bės reikalas. Kaip ži
nia, JAV paštas š.m. 
spalio 6 d. išleidžia spe
cialų pašto ženklą Suo
mijos nepriklausomybės 
50 metų sukakčiai pami
nėti. Jei suomiams iš
leidžia, tai kuo lietuviai, 
latviai ir estai blogesni. 
Kodėl jiems negalėtų iš
leisti? Dirvos skaityto
jai ir visi geros valios 
lietuviai raginami rašy
ti laiškus aukščiau sa
kytiems ir savo kongres 
manams bei JAV Post- 
master General \\ ashing 
tone prašant tokio paš
to ženklo išleidimą pa
remti.

Ant. Bernotas
KODĖL NUSTUMIAMA
OPERA "DANA"?

Dirvos bendradarbis pasitei
ravo pas Chicagos Lietuviu 
Operos valdybos narius, kodėl 
atsisakyta J. Gaidelio operos 
"Dana" pastatymo? Atsakymai 
suveda į tai, kad Lietuvių Ope
rai šiuo metu trūksta laiko ir 
pinigų...

Esą J. Karnavičiaus "Graži
nos" pastatymu opera materi
aliai išėjo su nemažu nuosto
liu. Mat, nežiūrint visų pastan
gų ir sentimentų, per visus 
"Gražinos" spektaklius esą li
kę neiŠparduotų bilietų apie 
$7.000! Atseit, mums, lietu
viams, Civic opera salė dar per 
didelė... O kiekvienos lietuviš-

KO LAUKTINA IŠ ALB TARYBOS
Penktosios ALB Ta

rybos pirmoji sesija 
įvyksta ; New Yorke rug
sėjo 23-24 d. Ji labai 
svarbi, nes turi išrinkti 
centro valdybą (bent jos 
pirmininką), Tarybos 
prezidiumą ir garbės 
teismą. O taip pat duoti 
sugestijų naujajai cent
ro valdybai ir Jos insti
tucijoms dėl ateinančių 
trijų metų veiklos.

Taryba neturi sirgti 
kai kuriom iliuzijom. Ji 
yra vyriausias Bendruo
menės organas, bet ne 
svarbiausias. Svarbiau
sias organas yra centro 
valdyba ir jos instituci
jos.

Kokio pajėgumo, kflr 
rybingumo ir dinamišku
mo bus išrinktoji cent
ro valdyba, tokio kūry
bingumo ir dinamiškumo 
bus ir visos šio krašto 
Bendruomenės veikla.

Šituos teigimus remiu 
savo paties patyrimu ir 
aktingu Bendruomenės 
veiklos stebėjimu.

Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės struktū
ros pagrindai, įstatai ir 
statutai buvo sukurti pir
mosios ir antrosios Ta
rybos ir Centro Valdy
bos. Kaip antrosios Cent
ro Valdybos narys žinau, 
kiek šitie įstatų ir statu
tų svarstymai, redagavi
mai, perredagavimai ir 
persvarstymai atėmė 
laiko nuo kitų bendruo
meninės veiklos sumany
mų ir planų vykdymo. Tų 
pirmųjų dviejų centro 
valdybų posėdžių proto
koluos yra užregistruota 
daugybė tokių sumanymų 
ir planų. Perduodami 
pareigas trečiajai cent
ro valdybai, tikėjomės, 
kad ji jau dabar turės 
laisvas rankas tikrajai 
Bendruomenės kūrybai. 
Todėl savo atsisveikini
mo žodyje į Bendruo
menę pabrėžėme: "Ryt
mečio ruoša baigta, die
nos darbai laukia".

Ar trečioji ir ketvir
toji centro valdyba tose 
pačiose rankose buvo kū
rybinga ir dinamiška? 
Nežinau kodėl, bet ji to
kia nebuvo. Mūsų suma
nymai ir planai taip ir 
liko protokoluose palai
doti. Jeigu ši valdyba tu
rėjo savo pačios kūrybi
nių užmanymų, tai jų nei 
skelbiamų, nei vykdomų 
neteko pastebėti. Spren
džiant iš jos pirmininko 
viešų pasirodymų, šitų 
paskutiniųjų kadencijų 
centro valdybą tiktų cha
rakterizuoti kaip labai 
konservatyvią.

Todėl pats atsakomin- 
giausias susirenkančios , 
Tarybos uždavinys bus

kos operos pastatymas esąs su
rištas su didesnėmis išlaido
mis, negu kita kurią interna
cionalinę operą statant. Mat, pas
taruoju atveju daug ką galima 
skolintis ar nuomoti iŠ kiti; te
atriniu institucijų (gaidos, parti
tūra, kostiumai, dekoracijos...), 
o lietuviškąją operą statant daug 
ką tenka gaminti patiems. To
dėl viena po kitos savas operas 
paruošti ir pastatyti Lietuviu 
Cfcerai esą neįmanoma.

Bet, Liet. (Operos valdybos pir
mininkas V. Juška pareiškė, esą 
su kompozitoriumi J. Gaideliu 
vedamas susirašinėjimas ir kitą 
sezoną, atseit, 1.'68/6:1 m. bus 
statoma "Dana". Taip esant — 
bus daugiau laiko viską techniš
kai geriau paruošti, kaip lygiai 
tikinusi finansiniai pačią ope
ros organizaciją iki to laiko su
tvirtinti.

M. Valiukėnas

ri būti įtikintas, kad Jo 
jėgos, patarimai ir iš
tekliai reikalingi lai
mingesnei ir įtakinges
nei išeivijai formuoti. 
Čia Bendruomenės bal
so šiame krašte irgi be
veik nesigirdi.

Socialinė įr ekonomi- A OACAAAVjr 1A1C| AA 

vavimą, kiek apie visų. veikla. Šiose srityse 
laiko ir vietos teikiamų 
galimybių panaudojimą 
išvesti Bendruomenės 
veiklai į visas gyvybin
gas lietuvių egzistenci
jos sritis.

Meskime akylesnį 
žvilgsnį į kai kurias ras
tas ir rastinas mūsų veik
los sritis.

Lituanistinis Švieti
mas. Čia būtinos naujos 
orientacijos studijos. 
Mokymo ir auklėjimo ba
lanso klausime turėtų bū
ti rastas atsakymas pa
lankus sustiprintam tau
tiniam auklėjimui.‘Šeš
tadieninės mokyklos tu
rėtų virsti vaikų ir jau
nuolių mėgiamais susi
rinkimais su dainų, šo
kių, vaidinimų, pasako
jimų programomis, įter
piant tik pačius būtiniau 
sius mokymo elementus.

Kultūrinis judėjimas. 
Bendruomenei turėtų la
bai rūpėti, kad būtų gyvi 
ir pajėgūs mūsų spauda, 
knygos, teatrai, mokslo 
ir meno kūrėjai. Tik kiek 
atviresnėm akim pasidai
rius, nesunku pastebėti, 
kad gerai organizuotom 
pastangom mūsų spau
dos ir knygų tiražą ga
na trumpu laiku visai 
įmanoma padvigubinti, o 
per ilgesnį laiką ir pa
trigubinti. Taip pat pa
gausinti parengimų lan
kymus. Šiose gyvybingo, 
se mūsų kultūrinio darbo 
srityse Bendruomenė 
per paskutinius šešerius 
metus tikrai nieko nė
ra padariusi.

Informacija ir propa
ganda. Šio krašto lietu
vis turi žinoti, kas bend
ruomeniniame darbe da
roma ir darytina, jis tu-

V. MAR TUNAS

naujų dinamiškų asmeny
bių centro valdybai ir 
naujos vietos jai radi
mas. Reikia atiduoti va
dovavimą į tų rankas, 
kurie ne tiek galvotų apie 
išlaikymą ir užkonser- 
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Bendruomenė visai nėra 
pajudėjusi. Oją tinkamai 
ir patikimai suorganiza
vus, Bendruomenė galė
tų tapti tuo prieglobsčiu 
už kurio ribų joks lietu
vis nenorėtų likti ar at
sidurti, Čia Šitokios pro- 
gramos pirštųsi studi
joms ir statyboms: in
vestavimų klubų organi
zavimas, investavimų pa
tarimai, pajėgios preky
bos ar pramonės bend
rovės organizavimas, ko- 
operatyvinis automobi
lių draudimas, pensinin
kų sodybų steigimas, sa
vų kapinių įsigijimas gau • 
sesnėse kolonijose ir 
panašios socialinės-eko
nominės prigimties pro
gramos. Jomis kiekvie
nas lietuvis tikrai turėtų 
traukimo susidomėti, o 
tuo pačiu ir organizato
rė — Bendruomenė.

Šitokių studijinių iror 
ganizacinių darbų pati 
Taryba negalės atlikti. 
Tam ji turi naująją cent
ro valdybą įpareigoti, 
kad ši sudarytų specia
lius centrinius organus. 
Tuo būdu, šalia Kultūros 
Fondo ir Švietimo Tary
bos, būtų atgaivinta In
formacijų žinyba, įs
teigta Tautinių tikslų ty
rimo komisija (su na
riais - korespondentais 
iš įvairių gyvenimo, 
mokslo ir meno sri
čių), Socialinė - Ekono
minė Taryba ir kiti or
ganai pagal reikalą.

Tikiu, kad baigėsi kon - 
servavimų laikas. Jei ne
norime mirti, turime at
verti akis laiku, gali
mybėms ir ateičiai. Pra
šome Tarybą mūsų ne
apvilti.

60450
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KAM DIEVAI PAVYDI
B. Budgino mirties metinių proga (2)

Gyvą Bronių Budglną pirmą 
kartą sutikau tik 1949 m. pava
sarį, jau New Yorke, Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos stei
giamojo seimo išvakarėse. Čia 
jis buvo atvykęs drauge su An
tanu Oliu, Antanu Rudžiu, Petru 
Linkumi ir kitais chicagiečials. 
Seimo parengiamosios komisi
jos posėdžiui greitai pasibaigus 
dviese nusileidom | NewYorker 
viešbučio restoraną ir vis nega
lėdami išsikalbėti... išsėdėjom 
ligi išnakčių.

Jeigu kai kurias moteris,anot 
poeto K. Borutos, "tegalima my
lėti iš tolo", nes "arti jos to
kios, kaip Baltija", Ui čia buvo 
viskas kitaip. Tiesa, jeigu taip 
neatsargiai išsireikšti šiais 
psichoanalizių laikais, Budglną 
jau anksčiau buvau įsimylėjęs. 
Bet tai buvo abstrakti meilė, iš 
laiškų jo bičiuliui, labiau tik te
orijos, jo patriotizmo, tautinės 
moralės, iškentėjimų ir pasiau
kojimo branginimas. Tai proti
nei meilei dar stigo asmeninės 
pažinties, tiesioginės gyvos emo
cijos ir, kas turbūt už vis svar
biausia vyrų bendravimuose, 
draugystės šilimos.

Ir dabar ji bematant, per pir
mą pusvalandf ir, kaip manatro- 
dė, abipusiškai iš karto atsis
kleidė, lyg būtume buvę seni pa- 
žlstami ar ilgai nesimatę vaikys 
tės draugai. Visos tos jauanks- 
člau per laiškus pažintos ir ma
ne patraukusios Budgino dvasios 
abstraktinės vertybės čia buvo 
justi. .Tik dabar daug gyvesnės, 
nes {lietos | retą jo asmenybės 
malonumą, širdingumą, sklin
dančią šilimą, pakvėpinamą šyp
senom, sąmoju ir humoru. Ir 
kad visko būtų perdaug, — tai 
įderinu į dailiai nuaugusią jau
no vyro figūrą ir dar pridėta la
bai gražus, it filmų žvaigždžių 
karjerai atrinktas veidas.

Kažkaip perdaug vienam žmo
gui! Neįmanoma, kad atidžiau 
pažvelgus tavyje nekiltų neri
mas!

Ar iš toliau stebėdamas ar 
iš arti susidraugavęs, aš be
veik visuomet pajuntu kaž ko
ki nerimą, kaip žiūriu | vyrą, 
kur| tėvai ir dievai perdaug ap
dovanojo dvasiniais ir dorovi
niais lobiais, vidiniu sveikumu 
ir gerumu, retais būdo teigia
mumais ir gabumais, prie vi
so to dar nepagailėdami ir iš
skirtinai gražios fizinės for
mos. Per tirštai viename as
menyje susitelkus tom puoš
menom, tėvai džiaugiasi, bet 
dievai turbūt pradeda pavydė
ti. Jie supyksta ir tokiam lai
mingam kūriniui kai kuomet 
keršija sunaikinimu: ar ui žu

vimu aukojantis už kitus, ar 
paspęsdami jam kokią katas
trofą, arba šiaip visai lyg be 
reikalo ir prasmės nudobda
mi ar pakuždami. Visuomet ne 
laiku, visuomet pergreit ir per

JAUNYSTES PAVASARYJE... Inž. Bronius Budginas su žmona 
Antanina, netrukus po persikėlimo | Kaliforniją, prie savo namo 
Santa Monikoje.

anksti. Mirtim užnuodyti likimo 
smūgiai tokius žmones greičiau 
perbloŠkia ir vis atakuoja, it 
kirminai ant obels gražiausiai 
išnokusius labiausiai kvepian
čius obuolius.

Negaliu išsivaduoti nuo šio ne
rimo, gal ir prietaro, nes uip 
buvo per anksti sulaužyti ar nu
žudyti jau ne vienas ir ne du iš 
mano pačių geriausių, vertin
giausių ir mylimiausių draugų. 
Ilgiau išliekame tik mes, ku
riems jokiedievai nieko nepavy
di, rOgŠtieji obuoliai, nepatrauk
lūs net kirminams, mes -- bai
lesnieji, atsargesnieji, viso
kiom ydom persi gėrę, iš viso
kių trūkumų skylių suklijuoti 
koriai...

★

Kai susitikomNew Yorke, Bud - 
ginas tada jaubuvoplačiai popu
liarus asmuo Amerikos lietuvių 
tarpe, ne tik Chicagoje. Ir nevi
sai be pagrindo.

Iškviestas Amerikon,kaip vie
nas iš pirmųjų Europos pokari
nių tremtlnlų-pabėgėlių amba
sadorius, jis čia atliko savo mi
siją gabiai ir su kaupu.Talkinin
kaudamas Amerikos Lietuvių 
Tarybai, jis su prakalbom apva
žinėjo beveik visas didesnes 
Amerikos lietuvių kolonijas, gy
vu žodžiu - gyvu tikrąja sod
raus turinio ir stilistine pras
me - supažindindamas tautie
čius su naujausiom Lietuvos ir

BRONYS RAILA

lietuvių likiminėm problemom. 
Talkininkaudamas Balfui, jis, 
nacių kacetininkas, buvo gyvas 
pavyzdys ir liudininkas atmušti 
tada plačiai paskleistam komu
nistų šmeižtui apie lietuvius 

tremtinius Europoje, kaip fašis
tus ir nacių bendrininkus. Tuo 
jis drauge žymiai pakėlė Ameri
kos lietuvių dosnumą aukoti var- 
gan patekusių tremtini'i r Al
bai ir greičiau sutelkti "’e 
20,000 darbo ir buto garantijų 
jų artėjančiai imigracijai.

Apie šią Budgino veiklą tuo
met mirgėjo korespondencijos, 
aprašymai ir straipsniai visų 
krypčių Amerikos lietuvių spau
doje. Jis dirbo ir kalbėjo visų 
lietuvių žmogiškam ir tautiniam 
labui, nieko neatribodamas ir 
neatsiribodamas. YpačChica- 
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gpje, kur jis buvo iniciatorius 
arba spiritus movens tiek nau
jai besitelkiančių tremtinių, 
tiek visų kitokių sąjūdžių, šven
čių minėjimų, vajų, manifesta
cijų ar eisenų. Tai šiandien pui. 
kiai matyti tik iš mažos dalies 
tų spaudos svarbesnių iškarpų, 
kurios tebėra Broniaus paliktuo
se popieriuose.

Vienas iš linksmiausių ir tra- 
gikomiškiausių įvykių, beabejo, 
buvo Chicagos lietuviškai kal
bančių komunistų šauktasai"ma
sinis mitingas" pareikšti protes- 
tui prieš JAV Imigracijos ar po
licijos {staigų grasinimą išde- 
portuoti į laimingą sovietinę gim - 
tinę "Vilnies" redaktorių drau- 
gą Andriulį. I tą viešai paskelb
tą ir visus padorius lietuvius 
kviečiant} "masini mitingą", ne
sijausdamas perdaug nepadoriu, 
nutarė atvykti pasiklausyti pra
kalbų ir Bronius Budginas su 
nemažu būriu savo draugų. Mi
tingui prasidėjus ir rengėjams 
nesugebant sudaryti nei prezi
diumo, nei programos, nei iš
laikyti tvarkos, daugumos daly
vių nubalsavimu pirmininku bu
vo išrinkus... Budginas. Jis ta
da tvarkingąi pravedė mitingą, 
pats kalbėjo ir leido kitiems pa
sisakyti, - ir uip demokratiniu 
daugumos nubalsavimu buvo pri
imu rezoliucija, kad ketinimas 
"Vilnies" redaktorių IŠdepor- 
tuoti sovietinėn Lietuvon yra vis 
dėlto pagristas, pilnai remtinas 
ir būtų naudingas Amerikos ir 
Lietuvos interesams...

★

Bet šalia važinėjimų ir pra
kalbų, vajų, mitingų ir paradų, 
reikėjo gyventi ir pragyventi. 
Reikėjo pagalvoti ir apie atei
ti. Bronius labiausia troško už
baigti dar Kaune įpusėtas, Vokie
tijoje trumpai tęsus, bet vis ne
užbaigus inžinerijos studijas, 
įsigyti praktišką profesiją ir 
savarankumą.

Neturint lėšų studijoms, bet 
gi reikėjo šią svajonę vėl ati
dėti, ir jis su džiaugsmu pa
sinaudojo Anuno Olio pasiūly
ta nediplomuoto inžinieriaus 

tarnyba prie Chicagos Sanita
rinio ’Distrikto sutybinių dar
bų, kur turėjo progos įsigyti 
gerą praktiką anksčiau, negu 
diplomą. Tik vėl dingo viltys 
tęsti studijas nors vakari
nėm laisvalaikio valandom, nes 
Bronius nejučiom ir su įkvėpi
mu tuojau pasidarė Distrikto 
£>rezidento Olio uip pat visų 
vakarinių valandų ir laisvalai
kių artimiausiu ir veikliausiu 
ulklninku, ypač ūda Olio pir
mininkaujamos Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos, Margu
čio radijo ir net lietuvių respu
blikonu padalinio nepasibaigia
mose veiklose. Nuo to laiko Olį 
jis labiausia vertino iš visų vy
resniųjų Amerikos lietuvių, vi
sada atsiliepdamas su šilčiau
sia simpatija ir pagarba.

Ir vis dėlto, Šios daugiau žo
dinės, ar agiucinės, ar idea^ 
listiškai poetinės veiklos, ma
tyt, pilnai nepatenkino nera
maus, konkreuus, inžinieriš- 
ko Budgino būdo. Jis suiga sto
ja savanoriu į‘ Amerikos kariuo
menę ir išeina karinės žvalgy
bos kursų apmokymą. Po trum
pos pertraukos, 1951-52 m. jis 
dar metus su viršum tarnauja 
reguliarioje kariuomenėje, dau
giausia dirbdamas Military In- 
telligence srityje. Vėliau man 
kartą jis lyg juokaudamas, lyg 
rimui apie savo eskapadas l 
armiją išsireiškė: - Karui ki
lus, su karinės žvalgybos pro
fesija aš gal būsiu žymiai nau
dingesnis Lietuvai, negu su šau
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tuvu rankose...

★
Pagaliau, susiuupęs kiek lė

šų, 1953 m. jis grįžta į Illinois 
Universitetą Urbanoje ir sekan
čiais metais savo studijas bai
gia sutybos inžinieriaus laips
niu. (Vėliau, ūmaudamas San- 
u Monikos Douglas lėktuvų 
bendrovėje, per keletą metų dar 
studijuoja potarnybinėm vaka
rinėm valandom University of 
Souther California, įsigyda
mas ir lėktuihj statybos inži
nieriaus, magistro laipsnj).

1954 meuis gauna tarnybą 
ir apsigyvena Texas valstijoje, 
ilgesnj laiką uiso sveikatą, ke
liaudamas po Meksiką, fotogra
fuodamas senovės indėnų pira
mides ir šventyklas, kurių fil
mus ir skaidres vėliau mėgda
vo mums rodyti. Tada apsi
sprendžia sėsliau sušeimėti, 
trumpam sugrįžta į Chlcagą, 
veda Urbanos laikais pažintą 
savo "sveetheart" Antaniną Mi
lašiūtę, gimusią Radviliškyje, 
ir 1966 metais su ja atvyksta i 
Kaliforniją.

Pradžioj apsigyvenęs išsi
nuomotam bute, netrukus pirkęs 
jaukią vilą su sodu Santa Moni
koje, netoli savo darbovietės ir 
Ramiojo vandenyno, kartą jis pri - 
slpažino, kad nesitiki surasti ir 
nebeieškos kitos mažiau var
ginančios ir jaukesnės laukimo 
vietos, - neišvengiamai užgai- 
šus "pakeliui | tėvynę".

ŠPIONAŽO 
PINKLĖSE
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(59)
Už dviejų mėnesių Tomas LievenassufabreirAkazia:. įsitai

sė dideliame apartamente tfiesbadene.
— Kodėl jūs nepatenkinti Dunia? Ji puiki gerai mums ruošk 

valgj, -- paklausė savo draugų Lievenas.
-• Taip, bet ji iš tavęs perdaug reikalauja. Pažiūrėk tik | savo 

pirštus, •- pasakė Bastien. -• Jie dreba.
Tomas tikrai atrodė išvargęs. Nors Dunią jis apgyvendino gre

timame apartamente, bet kas vakarą ją matydavo.
Wiesbadene Lievenas vadinosi Ernst lleller ir buvo suorga

nizavęs bendrovę savo bičiulio armėno vardu, ši bendrovė supirki
nėjo įvairias prekes ir kraudavo ZVC» sandėliuose. Be \Vehrmach- 
to reikmenų, ZVG sandėliuose buvo amerikoniški Jeepai ir sunk
vežimiai, kurių išgabenimas atgal | Ameriką būtų per brangiai kai
navęs.

— Aš turiu du klijentus, — kartą pasakė Akazianas. -- Vienas 
yra Aristote Pangalos, atstovaująs graikų partizanus, o kitas yra 
Indokinietis llo lrwadi.

-• Jūs nebandysite tiems tipams parduoti ginklus! -- sušuko 
Bastien nuogastaudamas.

Čia (siklšo Tomas paaiškindamas:
-- Jei mes jiems neparduosime ginklų, kiti parduos. Tokiu bū

du mes galime parduoti, tik jie nebus patenkinti gautais ginklais.
— Aš nesuprantu, ką tu čia kalbi.
•• Leisk man paaiškinti. Netoli aš išnuomavau seną hangarą, 

kur šovinius ištuštinsime Ir paraką pakeisime drožlėmis. Gi kul
kosvaidžiai yra įpakuoti užkaltose ir užplombuotose dėžėse. Aš su
radau stalių, kuris padarys tokias pat dėžes ir išdegins raides, 
o plombo antspaudas nesunku bus suklastoti. Kad jos svertų tiek 
pat, prikrausime juodo muilo...

-- O ką mes darysime su paraku ir tikrais kulkosvaidžiais. 
-- Prekes pakrausime Hamburge lalvan, -- pasakė Tomas.

-- Prie Hamburgo jūra gili... Supratote?
1947 m. rugpiūčio mėnes| Vokietijoje maitinimasis tiek pasun

kėjo, kad žmogaus maisto davinys krito iki 800 kolorijų. Dar nie
kad Vokietija nejautė tokio didelio bulvių nedateklio. Ligoninės ir 
stovyklos buvo vienintėlės kurios gaudavo davinį. Maisto produk
tai dingo iš lentynų. Riebalų davinys krito iki 150 gramų, o cuk
raus duodavo svarą balto ir svarą geltono. Gi pieno tiekimas vi
sai nutrūko. Tik dabar žmonės pradėjo jausti baigto karo pasek
mes...

Bet įsteigtoji Akaziano vardu bendrovė savo veiklą išplėtė. 
Graikui ir indokinieč.u: buvo parduota 2000 kg. "atebrino" iš U’ehr- 
machto rezervų, skirto kovai su drugiu. Ant dėžių dar buvo išpai
šyti nacių ženklai ir reikėjo juos perpakuoti. Didesnė problema at
sirado, kai Pangalos ir Ho Irawadi panorėjo numirkti po 30,000 ko- 
lonialinių šalmų. Tuos šalmus Lievenas turėjo, bet juose buvo ne
išplaunamu rašalu įspaustos svastikos ir pirkėjai turėjo atsisakyti 
nuo prekių. Kas daryti su tais keliasdešimt tūkstančių Afrika 
Korps šalmais? Lievenas keletą dienų svarstė ir staiga jam kilo 
puiki idėja, šalmų vidus buvo užmuštas geros rūšies oda, kuri tuo 
metu Vokietijoj buvo sunkiai randama ir jokia vokiška skrybėlių 
dirbtuvė negalėjo gauti nė juostelės odos. Lievenas tuoj susisie
kė su skrybėlių fabrikais ir jam išpirko šalmus, kaip kokius sal
dainius. Buvo uždirbu daug daugiau pardavinėjant tų šalmų pa
mušalus, negu būtų buvę gauta už pačius šalmus. O kartu buvo 
prisidėta prie skrybėlių fabrikų gamybos pakėlimo.

Bet Lievenai didesni rūpesčiai buvo iŠ Dunios pusės, kuri vis 
labiau darėsi neparankesnė. Ji jam sukeldavo pavydo scenas ir Lie- 
veno sveikata silpnėjo diena iŠ dienos.

Vieną dieną Bastien nusprendė, kad toliau taip tęstis negali. 
-- Ta moteris tave | kapus nuvarys, -- pasakė jis Tomui. 
-- Ką aš galiu daryti. Jei ją atstumsiu, ji pasiskųs policijai. 

Laisvu noru ji nepasitrauks...
-- Palauk, leisk man pagalvoti, — pasakė Bastien. -- Gal bus 

galima ką nors padaryti.
1947 m. rudenį Lievenas rado, kad iŠ kiekvieno amerikoniško 

miegojimo maišo galima pasiūti vieną porą vyriškų kelnių. Jis tu
rėjo 40,000 maišų ir tą rudeni Pietų Vokietijoje siuvyklos buvo už
verstos kelnių siuvimu... Pavasari, kai jau nusikratė paskutinėm 
prekėm, kulkosvaidžiais ir šoviniais, trys draugai pasiruošė W|es- 
badene uždaryti savo "kromelf’, nes graikai ir indokiniečiai galėjo 
kiekvienu metu pamatyti, kad buvo apstatyti,

— Jei jie mus suseks, ilgai su mumis nekalbės -- pasakė 
Tomas.

Bet ginklų pirkliai jų nesusekė. Tuo tarpu kiti pirkliai k.;. i- 
si prisimena, 1956 metais Vokietijoj pagavo kitus ginklų spėkų ui
tus, vienam | automobili įdėdami bombą, o kitą :? re^o1’. io 
je nudėdami...

Jei Lievenas ir jo draugai «uge> ’ įsukti nu- Pirkė
jų keršto, ui jų laukė nauja st

1948 m. gegužės 14 d. prie <_ rų suskambėjo skambu' ”• 
atidarė duris ir gr|žo vis ■ išbalęs.

— Du ponai iš sovietų karinės misijos nori jus matyti. 
--To tik betrūko’ -- sušuko Tomas.
I salioną |ėjo du rusai.
Tomui širdis sustojo plakusi. Viskas baigta, nes dabar su

rado.
-- Labą dieną, jūs būsite ponas Heller? -- paklausė vienas 

rusų.
-- Taip.
-- Mes ieškome Dunios Melaninos. Mums sakė, kad ji gyvena 

pas jus.
-- Hmm... -- palengva Torus atgavo lygsvarą. -- ši ponia tik 

pripuolamai pas mane.
-- Ar mes galime su ja pakalbėti? Vieni?
-- Aišku, -- atsake Tomas.
Jis nuvedė rusus | gretimą apartamentą, kur gyveno Dunia. 
Už dešimties minučių rusai išvyko. Tomas ir Bastien nu

skubėjo pas Dunią su klausimais:
-- Ko jie norėjo?
Triumfuodama bražfoji blondinė puolė Tomui ant kaklo, vos 

neparversdama ant žemės.
-- Tai laimingiausia mano gyvenime diena. Mano mylimasis, 

mes galėsime apsivesti!
Bastien Išplėtė akis.
-- Mes galėsime ką? -- paklausė nesuprasdamas Tomas.
-- Apsivesti! *
-- Bet tu esi Ištekėjusi, Dunia!
*- Daugiau nebesu, štai dvi minutės kai aš laisva. Tie ponai 

mane (spėjo, kad grjžčiau namo. Mano vyras pasiskundė sovietų 
skyrybų teismui, bet aš atsisakiau. Tokiu atveju jie man pasakė, 
mano vedybos su Melaninu anuliuojamos. Ir štai dokumentas.

-- Aš nemoku skaityti rusiškai, — sumurmėjo Tomas.
Jam pradėjo suktis galva. Jis matė Dunią, nustebusi Bastien 

veidą, laivus su kulkosvaidžių dėžėmis, šovinius su piuvenomis...
(Bus daugiau)
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ANTANAS GUSTAITIS
Pietiniame Bostone, JAV se

no universitetinio miesto pa
krašty, vienoj ar kitoj gatvėj 
gali sutikti neaukštą, kresną, 
plačiapeti vyrą, kuris žiemą ir 
vasarą stambių ir tirštų plaukų 
kuodą laiko užvožęs plačiabryle 
skrybėle. Kai ateina tas metas, 
kada reikia vilkėti apsiaustą, 
tas jo apsiaustas beveik visuo
met būna visu sprindžiu ilges
nis. Susidaro įspūdis, kad stam
baus ir didelio vyro stuome
niui nieko daugiau nestinga, o 
tik truputi ilgesnių galūnių...

Keleivio veidas yra ryš
kių ir taisyklingų bruožų, ma
lonus, patrauklus, padabintas 
ryškia vanago nosim, vešlių 
antakių pridengtom akim, dar 
vis nestokojančiom žvitrumo ir 
spindesio. Tačiau, kai jis ke
liauja vienas, niekad nesidairo 
l šalis, atrodo giliai savin nu
grimzdęs, žvilgsni Įdūręs že
mėn, o ne dangun, ne tolumon, 
kur juk visa dar likusi mūsų 
ateitis! Kai tose gatvėse jis 
sutinka pažįstamą — ne kiek
vieną apdovanoja šypsniu, kar
tais, galėtum pagalvoti, kad su
tikai surizgusi, sunkiom prob
lemom apsikrovusi ir net ne
laimingą žmogų...

Tas keleivis, jau kuris laikas 
ir dirbąs Keleivy, yra mflsųhu- 
moro ir satyros meistras An
tanas Gustaitis. Aš nežinau, ar 
tok| j| Įsivaizduoja ir mato tie, 
kurie sakosi j| pažįstą tik iš 
raštų, ir tie, kurie nuolat su juo 
susiduria akis akin, veidas vei
dan. Nėra kalbos, poetas Anta
nas Gustaitis yra didžiai mar
gas savo vidumi, per vieną va
karą sugebąs apreikšti keletą sa. 
vo pavidalų, bet man nė karto 
netvikstelėjo laimė sutikti j| ki
tokį vienoj ar kitoj P. Bostono 
gatvėj...

*»*
Mudu su Ant. Gustaičiu, kaip 

nuodėmingi šio pasaulio vaba
lai, turim visą kaupą panašių 
ar lygiagrečių silpnybių. Mėgs
tam skaniai ir sočiai pavalgyt, 
mėgstam, kaip jis sako, paval- 
kataut, turim didikiškų polinkių 
gražiai ir turtingai gyventi, ne 
vienu atveju Įsižiūrim | tą pa
čią atraktyvią moterj, riteriš
kai dėl jos susikaunam, kartais 
mėgstam ir svaiginančio gėra
lo saiką padidinti — tiek jo sa
vin supilti, kiek kojos nėra lin
kusios pakelti...

Bet gi -- ir tą pareiškimą 
galiu kryžium prisiekti -- nė
ra buvę atsitikimo, kad Ant. 
Gustaitis vienas pats užeitų 
ton ar kiton Bostono smuklėn, 
kurios čia ūžia dieną nakt|, 
kaip širšių koriai. Jeigu tokis 
nuotykis j| ištinka, tai dėl to yra 
kalti jo draugai ir gerbėjai (tuo 
galutinai yra Įsitikinusi ir jo 
žmona Aleksandra), bet ir tas 
dabar labai retai atsitinka, nes 
anot borisinio vienuolio Va r la
mo, "žmonės šykštūs tapo, Die
vui duoda mažai"...

’-abai retai, tik atsitiktinai 
u) požiūriu ir aš esu savo są- 

t apkrovęs "sunkia nuodė
me". Kai dar gyvenom P. Bos
tono K gatvėj, tam pačiam pajū
rio name, vieną kitą kartą susi
tikdavom su Antanu grjždami iš 
darbo. Žinoma, iš anksto ne
susitarę ir jokių slaptų planų 
nesupynę. Tokiais atvejais aš 
paimdavau j| už parankės ir 
isivesdavau | žaliu dobilu pasi
dabinusią smuklę, kur mudu, 
prie baro stovėdami, įjgei-L- 
vom dukart po dvigubą "škotiš
ko vandens" stiklinaitę. Sen.ie- 
tuvis, tos smuklės savininkas, 
mudviejų apsilankymais būdavo 
labai patenkintas, akivaizdžiai 
saiko nemažindavo, tad ir mu
du jamskrupulingaiatsilyginda- 
vom, kartais dar ir po trečią 
dvigubą išlenkdami...

Vai, smagūs buvo laikai, ta
da mes su Antanu buvom, kaip 
čia sakoma, tik kvaili nuomi
ninkai, jokių nuosavybinių rū
pesčių neturėjom, kaip jų kas
dieną turi Br. Railos dailiai 
aptarti "tubeiforai", privalą 
daug dirbti ir kiekvieną ditkę 
taupyti, šimtas pypkių, koks čia 
gyvenimas, kai negali net tokios 
menkos pramogos sau sureng
ti!...

•••
Galimas dalykas, tas reginių 

ir pramogų ilgesys tėra tik ma
no vieno "kančia". Kaivėldrau-

STASYS SANTVARAS

ge apsigyvenom naujoj pastogėj, 
netrukus pramintoj senų lėlių 
namu, stypsančiu ant marių kran 
to, kur vandenyse Ūbauja okea
niniai laivai, pakrantės yra ku
pinos meškeriotojų ir meilės 
nuotykių mėgėjų, o dangus pil
nas žuvėdrų ir lėktuvų -- poe
tas Ant. Gustaitis regimai atku
to. čia jis sodina gėles, pušis, 

Antanas Gustai ti s
(g. 1907 m. kovo 12 d.)

egles ir gluosnius, tuos augalus 
kiekvieną dieną laisto, uoliai rū
pinasi visom ūkininko pareigom 
— perka trąšas, purena žemę, 
grėbsto rudenio atblokštus la
pus, rauna piktžoles...

Ilgą laiką Antanas giedojo, kad 
jo darbui palankiausia buvo 1 vie
ną šoną pakrypusi triaukštė lūš
na, iki šiol teberiogsanti prie ki
to Atlanto vandenų iškyšulio. Ten, 
tos lūšnos antram aukšte, Gustai
čiai išgyveno naujakurių įsikū
rimo laikotarpĮ Amerikoj, ten An- 
tanas sukūrė stambią dalį eilė
raščių, kuri išspausdinti jo saty
rų rinkiny Anapus teisybės.Ta
čiau ir dabar, kai su savo bičiu
liu VI. Mickūnų beveik kiekvie
ną vakarą išeinuatgąiviom vaikš
tynėm | pajūrĮ, iš tolo regiu il
gai negęstantj žiburį Antano kam
bary. Gal daug nesuklysiu liudi- 
damas, jog tais vakarais mūsų 
humoristas ir satyrikas, kaip 
koks viduramžių alchemikas, ry
mo gaubtos lempos šešėly ir 
kažką dirba. Iš čia juk pasau
lin jau išlėkė ir jo naujasis poe 
zijos rinkinys Ir atskirdo juo
das varnas! Nors kupinas abejo
nių ir nepasitikėjimo, nors kar
tais ir per daug aštriom rykš
tėm save plaka tas vienišas žmo - 
gus, reikia tikėti, kad šiame dal
iame žemės kampelyje gims dar

. viena šmaikšti,netarpinėhu-
. o ir satyros strofa...

Impresionistiniam paveiks
lui, kur| ryžausi u pyti, negana 
to abipusio artumo Amerikoj, 
kurio abu su Ant. Gustaičiu la
bai nenorim sudrumst:, nes gi 
dabar jau esam pusini > , su
sijungę bendrų |sipare.c, jimų 
grandinėm. Kad paveikslas bū
tų spalvingesnis — reikia grįž
ti | tą brangią šalt, iš kurios Į 
ŠĮ kraštą atkilom svetimom že
mėm ir baugiais vandenim. Ten 
iš tikro ir buvo sumegzta pa
žintis, ilgoką laiką buvusi gana 
pilka ir skurdi...

Antanas Gustaitis, kaip ir 
Bern. Brazdžionis, retkarčiais 
man pažeria priekaištų, už
raugtų ir atsivežtų iš Lietuvos, 
Bern. Brazdžionio priekaištus 
jau šiek tiek paryškinau, o Ant. 
Gustaitis pasakoja tokią siau
bingą istoriją, dėl kurios tikru

mo aš iki šiol esu kupinas neti
kėjimo.

Girdi, vieną kartą, drauge su 
akt. H. Kačinsku, jie suteikę 
man garbę, aplankę mane tada, 
kai aš gyvenau Kaune, Donelai
čio g-vėj, ištaigiuose inž. Ilji— 
no namuose. Alė, atseit, p. Sant- 
varienė, btivusi vaišinga ir sve
tinga, paruošusi kavos ir Bu
rių gėrimų, atrodžiusi graži, 
lipšni ir gundanti, o aš, tikras 
stuobris, tekalbėjęs tik su Hen

riku, Antanui Gustaičiui beveik 
nenorom padavęs ranką...

Na, aš puikiai suprantu, kad 
puikybė žmones žudo, tad negi 
ir mane tokia baisi nesąmonė 
būtų kada nors apsėdusi? Tobu
lai Kačinsko ir Gustaičio apsi
lankymo nebeprisimenu, na, ir 
toks mano elgesys svečių aki
vaizdoj turėtų būti ne iš mano 
pasaulio. Laimė, kad Antanas 
pats surado nesusipratimo ato
mazgą: esą, aš toks atžagarias 
buvęs, nes regimai bijojęs, kad 
iis. Antanas < lustą iti s, nepaimtų 
Alės už rankos ir neišvestų jos 
iš namų...

Kai jis ta šake ėmė badyti 
man | vieną ar kitą Šoną, nieko 

Laivai prieplaukoje. Vyt. Maželio nuotrauka
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man nebeliko, tik priminti jam 
seną prancūzų posakj: "La ven- 
gence ėst un plat que 1‘on man
ge froid" (kerštas yra toks pa
tiekalas, kurj reikia valgyti at
šalusi)...

Vyt. Alantas

Kitas susitikimas su Ant. Gus
taičiu, jau nesukėlęs priekaiš
tų, |vyko svetimoj žemėj, vokiš
kam Tuebingene. Berods, 1945 
m. vėlybą vasarą, Pulgio Andriu- 
šio lydimi,mus aplankė Ant.Gus
taitis drauge suBern. Brazdžio
niu, abu atvykę iš RavensbuFgcr,

Karo audra jau buvo pralėku
si, paskui save palikdama su
griautus miestus ir tūkstančius 
užmuštų žmonių tuose griuvė
siuose, tačiau dar visiškai ne
sugriovusi mūsų vilčių, tikėji
mo ir pasiryžimo. Tuoj pradė
jom megzti planus, kas tuojau 
turėtų būti bandoma veikti. Ta
da ir atsirado tos dešimtys pro
gų iš arčiau pažvelgti | Ant. Gus
taiti! ir l J° vidaus "oro atmai
nas".

Visus mus tada skaudžiai slė
gė Lietuvos praradimas, bet vi
sai uoliai tebetikėjom teisingu
mu ir vakariečių išmintim, nors 
jau matėm atošvaitas jų grubaus 
nesusigiedojimo ir vaikiško nai
vumo. Kai kas nors nelemto at
sitikdavo, šiaušdavom keteras, 
stengdavomės nepasiduoti ir ne
palūžti. Nepastoviose ir nuolat 
besikeičiančiose nuotaikose, ku
rios mus jungė Į tampresni vie
netą, netrukus įžvelgiau, kad 
Ant. Gustaitis yra išmintingas, 
jautrus ir bičiuliškas vyras. Ir 
torų pačiom dienom, kai nuolat 
paviršiun iškildavo kieno nors 
asmeniški ar bendri sopuliai — 
Antanas būdavo pirmas mūsų 
tarpe, kurio akyse sublizgėdavo 
ašaros. Laikui bėgant, tą jaudi
nanti jo jautrumą esu išgyvenęs 
ne vieną kartą. Džiaugsmas, 
didžiai maloni naujiena, taip pat 
gali Ant. Gustaiti pravirkdyt. 
Vargu yra lengva žmogui gyven
ti šiame nuodų kupinam pasau
ly su tokiu jausmingu vidum...

**•
Kai tik arčiau susipažinom, 

tuoj man susidarė įspūdis, kad 
Pulgis Andriušis ir Antanas Gus
taitis yra dvyniai, nors Antanas 
savo gimimu yra kapsas, o Pul
gis — aukštaitis iš Gaidžių kai
mo. Kai juodu būdavo drauge — 
pokštai, išdaigos ir fantastiš
kiausi išmislai neturėdavo galo. 
Liaudiškai tariant, vienas kalė, 
o kitas auksino! Juodu akivaiz
džiai vienas kitą papildydavo, ne- 
tikėtan posūkin pakreipdavo,vis 
nauju sąmojum apkrėsdavo, kad 
kuris nors neprarastų budrumo 
-- tartum žarijų vienas kitam po 
kojom pažerdavo. O ui yra nedaž 
nas atsitikimas literatūros gy
venime, kad vienumetuatsiras- 
tų tokia darni ir tokia pajėgi 
rašytojų pora. Jie yra gimi
ningi ne tik savo kūrybos žan'- 
rais, bet ir visa eile vidinių 
polinkių -- abu mėgsta links
mybę, alasą draugų tarpe, abu 
yra nuostabūs pasakotojai. Tie
sa, jie turi ir skirtingų bruo-

(Nukelta J 6 psl.)
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— Jokio sąmokslo aš prieš tave neruošiu, nebūk juokingas, 

— atsakė jis ramiai.
— Tai ko tu važinėjai šią vasarą | Pasvyrius? Kam tos visos 

kalbos apie Bacvinskius?
— Važinėjau, nes norėjau aplankyti savo seną klasės draugę 

ir, kaip sakiau, pareikšti jai savo užuojautą: ji dabar našlė. O tau 
užsiminiau dėl to, kad, maniau, bus malonu prisiminti senieji lai
kai...

— Man visai nemalonu... Koks malonumas minėti laikai, kada tu 
tikėjai pateksiąs dangun ir staiga buvai nutrenktas pragaran? Gra
žiausias atsiminimas iš anų laikų man liko tik tas, kad aš sutikau 
tave, savo geriausią draugą, o visa kita... Ar tu žinau, kad mes su 
Vanda buvome sutarę bėgti iš Žemaitijos ir apsivesti Kaune?-— 
staiga aš j| paklausiau.

— Gal ir ne viską, bet ši tą žinau...
-- Nieko tu nežinai, -- kalbėjau aš vaikščiodamas po kamba

rį. -- Egzaminai pasibaigė, visi išvažinėjo, net ir Bacvinskis iš
važiavo | savo flk|. Aš likau, ir Vanda liko... Nebesekiojo mūsų 
smalsios akys, mes buvome laisvi. Babrungo pakrantėmis mes 
išeidavome toli už miesto, maudydavomės, ji man deklamuodavo 
savo Mickevičių, kalbėdavomės, svajodavome... Mūsų meilė pra
žydo staiga ir audringai, lyg pavasaris per ilgai sukaustytas žie
mos. Ir nei aš nei ji nenorėjome, kad jis baigtųsi, norėjome j| 
padaryti amžiną. Tai buvo mano gyvenimo gražiausias pavasaris! 
Po ilgų kalbų ir diskusijų mes, pagaliau, sutarėme bėgti. Aš turė
jau šiek tiek susitaupęs pinigo: pradžiai būtų užtekę. Paskum aš 
tikėjaus susirasiąs kokio darbo ir studijuosiąs, o ji lankys Dra
mos Studiją, nes aš nė kiek neabejojau jos talentu. Tą vakarą prieš 
pabėgant aš susiradau vežiką, nugabenau pas j| savo ir jos laga
minus ir liepiau jam laukti rytą už miesto, o mes su Vanda suta
rėme susitikti parke ir paskutini kartą atsisveikinti su vietomis, 
kur prasidėjo mūsų meilė ir kur mes buvome tokie laimingi... Ir 
ką gi, kitą rytą, kai aš sklidinas nerimo ir lūkesnio laukiau jos prie 
Atodūsių Tiltelio, ji atėjo pasiramsčiuodama ant Bacvinskio ran
kos...

-- Taip, bet ar tu žinai, kodėl ji taip padarė?
-- Juokai! Kokia čia gali būti paslaptis? Bacvinskis buvo ge

resnė partija... Jis buvo direktorius, ūkio savaininkas ir, be abe
jo, kilmingas bajoras, o aš — kas? Nususęs studenčiokas...

— Tu ją jžeidi taip galvodamas, — atsakė mano draugas ra
miai. Tą naktj atvažiavo Bacvinskis su liūdna žinia: Vandos moti
na sunkiai susirgo. Tu žinai, ji visada buvo liguista moteris. Ji 
laukė parvažiuojančios dukters ir nesulaukdama paprašė savo kai
myną Bacvinsk| nuvažiuoti jos parvežti.

— Gal ir taip, bet ji galėjo ateiti viena man tai pasakyti. Kam 
ji atsitempė tą Bacvinsk|? Tos scenelės aš niekad neužmiršiu. Jis 
žiūrėjo | mane iš aukšto su pergališkai ironišku šypsniu ant plonų 
pablyškusių lūpų. Man pasidarė taip koktu, kad aš maniau uždu- 
siąs iš apmaudo. Saulė man aptemo, ir visoje mano būtybėje užsto
jo kažin kokia nejauki, virpanti tyla. Kažkoks paukštis rėžiančiai 
čiauškėjo kaštano šakose. "Ponui rašytojui, matyt, mūsų parkas 
bus davęs daug (kvėpimo, kad jis nebegali su juo skirtis", -- lyg iš 
kažin kur toli išgirdau pašaipų Bacvinskio balsą. "Romualdai, pra
šau..." — pasakė Vanda žiūrėdama | mane maldaujančiomis aki
mis. Ji žinojo, kad aš vienu žodžiu galiu tą vištgaid| sunaikinti ir, 
tur būt, drebėjo, kad aš to žodžio neištarčiau. Ir pagaliau, jei jos 
motina susirgo, kodėl ji pasirinko gelbėtoju Bacvinsk|, o ne mane? 
Juk ir aš galėjau jai padėti.

— Vanda žinojo, kad tu nebūtum atsisakęs, bet ji kaip tik to ir 
nenorėjo.

— Nenorėjo? --aš sustojau kambario viduryje apstulbęs.-- Ko
dėl nenorėjo?

— Jos motina buvo tokia ligonė, nuo kurios negalėjai atsitrauk
ti. Gal iš meilės Vandai tu ir būtum sutikęs atsisakyti nuo visko ir 
užsikasti provincijos užkampyje, bet kas tada būtų likę iš tavo 
mokslo ir literatūrinės karjeros? O jei jūs ir būtumėte pabėgę, koks 
likimas būtų jus ištikęs? Didelis klausimas, ar tu bebūtum galėjęs 
tęsti toliau savo studijas, jau nebekalbant apie išvažiavimą studijuo
ti užsienin? Gal tu būtum turėjęs sunkiai kovoti dėl duonos kąsnio 
savo šeimai? O Vanda tikėjo tavimi, ji nenorėjo, kad tavo sparnai 
susisklęstų pačioje jaunystėje, ji skatino tave tapti dideliu rašytoju. 
Argi tu to nesupranti? Ji taip pasielgė iš didelės meilės tau. Žino
ma, tu pasakysi, kad atsisakiusi tavęs, ji dar nebūtinai turėjo tekė
ti už Bacvinskio. Gal ir taip, bet jos motinos dvareliui grėsė var
žytinės: ten reikėjo tvirtos vyriškos rankos sutvarkyti pašliju
siam ūkiui. O pagaliau pasakyk tu man, ar Vanda pabėgusi su tavi
mi botų galėjusi būti laiminga žinodama, kad kažkur Žemaitijos 
gilumoje paliko savo sunkiai sergančią motiną? Tiesą sakant, po 
dviejų metų ji ir mirė. Vanda bijojo ateiti | parką viena, nes žino
jo, kad tu jos aukos nepriimsi, kad tu liksi su ja. Ji pasirinko savo 
skydu BacvinskĮ. Ji negalėjo nesuprasti, kad tai tave kruvinai Įžeis 
ir pažemins, bet ji galvojo, kad kaip tikdėl to tu greičiau ją užmir
ši. - Kambaryje kur! laiką viešpauvo tyla. Paskum draugas pri
dūrė: -- Ji tavęs neapgaudinėjo, ji tave tikrai mylėjo, kaip tegali 
mylėti kilni ir dora širdis. Ji daug iškentėjo. Vienintelis jos nusi
raminimas buvo tas, kad jos auka nebuvo padaryta tuščiomis, kad tu 
pasidarei toks, kokj ji svajojo tave matyti. Ji visą laiką gyveno tik 
tavimi ir, man rodos, tokią pat dvasią Įkvėpė ir savo dukteriai.

-- Gali būti, gali būti, -- aš kartojau susimąstęs, -- bet tau 
nebereikėjo man to minėti, tikrai nebereikėjo. Viskas praėjo, vis
kas apnešta storo dulkių sluoksnio. Tada atsisveikindama parke 
Vanda man padarė paskutini gilų reveransą. Nežinau, gal tai buvo 
atsiprašymo, gal apgailestavimo, gal atsisveikinimo su jaunyste ir 
meile reveransas, o gal viskas kartu. Tokią aš ją matau... Bet ne
gali žmogus visą laiką gyventi praeitimi: reikia žvelgti ir | ateiti. 
Man jau keturios dešimtys... šiandien aš susižadu su ponia Siga.

Nuo mano draugo veido staiga dingo jo įprastinė šypsena. Už
uot puolęs mane sveikinti, jis sėdėjo paniuręs ir giliai susimąstęs. 
Po ilgos, slegiančios tylos jis paklausė:

-- Ar galiu kalbėti atvirai?
-- Tu mano geriausias draugas, tu visada gali kalbėti atvirai. 
-- Aš pažjstu tą moterį: ji egojistė, švaistūnė ir vėjavaikė. 
-- Ji graži ir elegantiška,
-- Nuo kada tu pradėjai aukščiau vertinti skudurą už protą? 
-- Tu, tur būt, būtum labai laimingas, jei aš visą gyvenimą 

likčiau senbernis? Pagaliau, kitaip aš negaliu: per daug esu su ja 
susirišęs...

Tuo tarpu pasigirdo tylus barbenimas | duris.
-- Tur būt, Siga, — aš pasakiau.
-- Aš išeinu...
-- Palauk.
Durys pamaži prasivėrė, ir ant slenksčio sustojo Gintė Bac- 

vinskytė. Mano draugas sujudo:
-- Įeik, panele Ginte, Įeik, -- jis artinos prie jos. -- Prašau 

susipažinti: čia mano draugas profesorius Vaišnora.
Bet ji mano draugo lyg nematė: ji neatitraukė savo akių nuo 

manęs, ir paėjėjusi keletą žingsnių, susmuko prieš mane giliame 
(Nukelta | 6 psl.)
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ČIURLIONIO ANSAMBLIO 

TRADICINIS BALIUS 
SPALIO 15 D., ŠEŠTADIENĮ, 8 V. V. 
CHARTER HOUSE VIEŠBUČIO PUOŠNIOJE SALĖJE, 

24800 EUCUD AVĖ., CLEVELAND, OHIO
Programoje ČIURLIONIO ANSAMBLIS, vad. muz. A. MIKULSKIO iš- 

pildys operų ir operečių ištraukas. Geras orkestras, premijuotas šokis ir kitos 
įvairenybės.

ASMENIUI $10.00. STALAI 10 ASMENŲ.
. Bilietus galima įsigyti pas: Vincą Urbaitį tel. 761-6874, VI. Plečkaitį 
731-7699 ir kitus valdybos narius.

Du bičiuliai pajūryje: Antanas Gustaitis ir Stasys Santvaras.
Susitiko po 27 metų malė & female

ANTANAS GUSTAITIS...
(Atkelta iš 5 psl.)

žų: Pulgis niekad nesileidžia 
J bylas su svetimom moterim, 
o Antanas, jei neklystu, kar
tais nepajėgia moteriško gro
žio monam atsispirti. Ir beveik 
visuomet pasirinktai Dulcinė- 
jai savo jausmus jis* reiškia 
viešai -- prie jos kojy puola 
kniūbsčiom! Jo moralė aukšty- 
bėn iškilusi tik dabar, subren
dimo amžiuje, nes girdi, atra
dęs daug patogesnių būdų mo
terims pagarbą, meilę ir išti
kimybę reikšti...

Vienu žodžiu, ir nūdien man 
neaišku, kaip galėjo Pulgis And

riušis su Ant. Gustaičiu atsi
skirti — vienas nusitrenkti Aus
tralijon, o kitos atburiuoti Ame. 
rikon. Čia tas dvejetas, be abe
jonių, būtų galėjęs nuostabių 
kūrybinių žiežirbų Įskelti, gal" 
net žaibais sužaibuoti, nes gi 
žmogus yra socialinė būtybė, 
dažnu atveju jam būtina arti
mo petin atsiremti. Galimas da
lykas, kad Ant. Gustaitis, ne
turėdamas šioj ?emėj tikro drau
go, ir vaikšto Bostono gatvėm 
galvą palenkęs, akis šaligatvin 
Įsmeigęs, lyg ant jo pečių būtų 
viso pasaulio vargai užgriuvę...

Mudviejų santykiai su Ant.

RENESANSAS ŽEMAITIJOJE...
(Atkelta iš 5 psl.)

reveranse lygiai taip pat kaip jos motina.
Kitu atveju tos jos judesys būtų mane prajuokinęs, bet šĮkart jis 

mane kažkodėl suerzino, ir aš šaltai pasakiau:
— Kokia čia komedija, kolege?
— Aš nežinau, -- mikčiojo ji sumišusi. — Mama man liepė 

taip tamstą pasveikinti...
— Tamstos motina, be abejo, galvoja, kad studentės daro pro

fesoriams tokius pat reveransus, kaip anais laikais gimnazistės 
mokytojams. Bet tie laikai seniai praėjo.

— Mano motina taip negalvoja, tamsta klysti, -- atsakė ji Įsi
žeidusi.

-- Kokiu reikalu, kolege, būsi pas mane atėjusi? -- aš tęsiau 
toliau tuo pačiu oficialiu tonu. -- Studijų reikalais aš kalbuos su 
studentais po savo paskaitų auditorijoje: čia aš studentų nepriimi- 
nėju, — aš nekantriai mostelėjau ranka: kiekvienu momentu turėjo 
pasirodyti ponia Siga.

-- Aš maniau... Aš maniau, -- murmėjo ji virpančiomis lūpo
mis, — kad tamsta norėsi ką nors sužinoti apie mano motiną... 
Juk tamsta buvai jos mokytojas, jos... Mes tamstą taip mylėjome... 
Bet aš apsirikau, dovanokite... -- Ji užsidengė rankomis veidą ir 
nubėgo durų link.

— Na ir storžievis tu, po velnių, -- patyliai nusikeikė mano 
draugas.

Duryse ji kaktomuša susidūrė su Įeinančia Siga. Aš maniau, 
kad studentė išbėgs, bet ji stabtelėjo ir išplėstomis akimis žiūrė
jo J ateivę.

-- Kur taip skubi, panele? — pašaipiai paklausė Siga apžiflri- 
- ‘•Huną ją nuo galvos iki kojų. — Tavo skonis visai neblogas, pone 
rofesoriau, — ji atsigręžė J mane, — visai neblogas.

— Ji pirmo kurso studentė, -- aš pasakiau lyg teisindamasis.
— Kitaip sakant, šviežiena, — tęsė toliau manobūsimoji suža

dėtinė tuo pačiu pašaipiu, šaltu tonu. — Tu, matyt, kasmet papildai 
savo repertuarą importu iš provincijos.

-- Siga, ką tu kalbi! -- aš norėjau prie jos prisiartinti, bet ji 
mostelėjo ranka lyg gindamasi nuo manęs.

— Nesiaiškink, nereikia: ne aš kalbu, faktai kalba. Ta mergu
žėlė bėgo iš kambario apsiverkusi. Negirdėjau, kad profesoriai 
virkdintų studentes atsivedę Į savo kabinetą. Matyt, tu ją atstatei, 
kadangi žinojai, kad aš atvažiuosiu. Kokia aš kvaila: nesupratau, 
kad tu mane metų metus vedžioji už nosies. Tu man padarei tik
rai didelę staigmeną -- nusijuokė Ji piktai.

— Bet tol nesąmonė! XŠ ją matau pirmą kartą savo gyveni
me, — sušukau išvestas iš kantrybės.

Kas atsitiko paskum mane apstulbino galutinai. Gintė, atsidė
jusiai klausiusi mūsų replikų, staiga ėmė juoktis. Ji priėjo prie 
manęs, uždėjo savo rankas man ant pečių ir kažin kaip keistai, 
intymiai ėmė kalbėti:

-- Argi tu iš tikrųjų mane matai pirmą kartą savo gyvenime? 
įsižiūrėk gerai J mano veidą, gerai Įsižiūrėk, ar jis tau nieko ne
primena, nieko nesako? Aš tavęs taip ilgai laukiau, taip ilgėjaus... 
Kiek mes su mama prikalbėjomeapietave, kiek prisvajojome! Kodėl 
tu man toks negeras, kodėl išvarai?...

Mano sąmonę staiga nušvietė apakinanti šviesa. AŠ ją pri
glaudžiau prie savo krūtinės sušukdamas ne savo balsu:

— Ginte, tu... -- bet nebaigiau, nes tuo momentu išgirdau 
savo draugą sušunkant:

-- Ponia Siga, ką tamsta darai?
Sulig tais žodžiais trinktelėjo šūvis, ir Gintė susmuko mano 

glėbyje šnabždėdama:
— Tėve, tėve, tėve...

•••
Potamsėje palatoje jos veidas atrodė kaip mirusios. Ji dar ne

buvo atgavusi sąmonės po operacijos. Vienoje lovos pusėje sėdė
jo Vanda, kitdje -- aš. Nežinau, kaip ilgai tai tęsėsi, kiek naktų 
mes nemiegojome, bet kai vieną rytą Įėję palaton mes radome 
Gintę atgavusią sąmonę ir ji atpažino mus, jos veidą nušvietė 
džiaugsmo ir laimės šypsena. Ji paėmė mano ir Vandos rankas ir, 
priglaudusi jas prie savo veido, užsimerkdama prašnibždėjo:

— Mama, tėveli...
Mano veidu riedėjo tylios ašaros, bet aš nesistengiau jų su

laikyti...

Gustaičiu smarkiai sušilo, tie
siog rožėm pradėjo žydėti, li
teratūrinėse išvykose per vokie • 
Šių žemę. Beveik kiekvienoj liet, 
tremtiniu stovykloj mudu ras- 
davom dėl ko"nesutarti ir kovo
ti". Ypač moterų akivaizdoj An
tanas mėgdavo skelbti man savo 
pavydą: jis apgailestavo, kad ne
turi mano balso, ūgio ir net bals- 
tančių paausiuose plaukų. Giliai 
atsidusęs, ne sykĮ išpažindavo: 
"Jeigu aš turėčiau ne tavo, nors 
šabaniausko balsą, kiek laimės 
nukristų Į mano glėbius"! Abu 
su Pulgiu, nusitvėrę kokĮ nors 
mano paslydimą, imdavo mane 
pravardžiuoti grafu ar papras
tu bajoru, užkabindavo .~iao pen
tinus ir kardą, prikergdavo man 
tokių nuotykių, kurių aš ir ne
bandžiau patirti.

Ir visa tai, aiman, buvo tik ma* 
lonūs bičiulių paglostymai, nie
kad tuose "susirėmimuose" aš 
nepajutau ironijos, kandumo ar 
pastangos bendrakeleivĮ Įžeisti. 
Tik dėl to, ir aš nuoširdžiai ti
kiu, tie mūsų valkatavimai (mū
sų keliones tokiu vardu pavadi
no Pulgis) iki šiol išliko tokie 
mieli, nesudrumstos bičiulys
tės nuskaidrinti...

* (Bus daugiau)

NEPRIIMA BE PLANO 
IŠAUGINTUS VAISIUS
Dzūkija šiemet esanti tur

tinga vaisiais. Todėl žmo
nės skuba vežti obuolius, 
uogas į Alytaus vyno fabri
ką. O čia, anot TIESOS 
(rūgs. 6) korespondento, 
vaisių priėmimas taip su
organizuotas, kad atvežu- 
siems tenka praeiti kančių 
kelius. Pirmadienį, rugsėjo 
4, daugelis laukė ištisą nak
tį ir rytą, o 11 valandą su
laukė raštelį ant durų, kad 
obuolių nepriims. 40 žmo
nių su 20 vežimų turėjo 
grįžti namo.

Rugpiūčio 21 buvę atvy
kę keliolika žmonių su šer
mukšnių uogomis. Liepė 
atvykti kitą ketvirtadienį, 
rugp. 28. O kai atvyko, tai 
išgirdo: nelaukit, neimsim 
jūsų šermukšnių.

Fabrikas aiškina, kad ne
turi sandėlių, b to. jau bai
gia vykdyti pL čia
tuos vaisius veža ir h

Re j e. tų vaisių didžiuma 
iš sodybinių sodų, taigi ”ne.

I sncialistiški”. be plano iš
augę. privatininkiškai su
skinti . . Su tokiais "naujo, 
ji klasė’’ nemato reikalo 
skaitytis. (ELTA)

Po 27 metų nesimatymo B. Butkus susitinka su šeima Clevelan
do aerodromo. Nuotraukoj iš kairės anūkas A. Stempužis, duktė A. 
Stempužienė, sūnus Benediktas Butkus, žmona Pranė Butkuvienė, 
anūkas Linas Stempužis ir žentas Juozas Stempužis.

V.Bacevičiaus nuotrauka

Rugsėjo 6 d. iš Lietuvos 
į Clevelandą atvyko Sibiro 
tremtinys, buvęs Jurbarko 
pradžios mokyklos vedėjas 
ir tautinės minties organi
zacijų veikėjas mkt. Bene
diktas Butkus.

Benediktas Butkus 1940 
liepos 16 buvo komunistų 
suimtas, žiauriai tardomas 
Raseinių kalėjime ir iki

HELP WANTED MALĖ

CRANE OPERATOR
FOR SCRAP IRON YARD 

Mušt be experienced and mechani- 
cally inclined. EXCELLENT SALARY. 
All benefits: vacations, hospitaliza- 
tion, bonus, etc.

KLEIN M ET AL CO.
31 I Oak St., Rochester, N. Y. 

Phone — 546-6213
(98-104)

QUALITY CONTROL 
INSPECTION 

SUPERVISOR
The right man with a machine 
shop background in the as- 
sembly, sub-assembly, and re- 
ceiving inspection areas will 
find splendid opportunities, in 
a progressive and expanding 
company. Prefer a man with 
experience in aircraft parts, 
etc,

Liberal fringe benefits
Send resume to: Salary Pcr- 

sonnel Manager.

CLEVELAND 
PNFUMATIC 

TOOL COMPANY 
3781 East 77 Street 

Cleveland, Ohio 44105
An Equal Opportunity Employer 

(96-98)

1961 metų kalinamas įvai
riuose Sibiro kalėjimuose 
bei darbo stovyklose. Po 
dvidešimties metų nežmo
niškų kančių jam buvo leis
ta sugrįžti į Lietuvą, bet jo 
namai Jurbarke ir visa so
dyba buvo konfiskuoti. Nuo
1962 metų žmonai Pranei 
Butkuvienei, gyvenan č i a i 
Clevelande, besirūpinant, pa
galiau jam buvo išduotas 
leidimas išvykti iš Sov. Są
jungos į JAV pas savo šei
mą pastoviam apsigyveni
mui.

Jo brolis su visa šeima 
buvo Sibire nužudyti, o iš 
22 kalimų, su kuriais jam 
teko kęsti Sibiro kančias,iš
liko tik du gyvi.

Benediktas Butkus dabar 
yra 66 metų amžiaus, iš ku
rių 27 metus išgyveno ko
munistų persekiojim u o s e, 
kalėjimuose ir darbo sto
vyklose.

Teachers 
Attention!

Tired of the turmoils and 
complexities of city life? 
Do you long for small 
town living; in a rural 
invironment? We are a 
north cenecal accredited 
school in an up statė town 
of about 2,000. The fishing 
is excellent. The hunting 
couldn’t be better. We roll 
up the sidewalks at 9 
o’clock and enjoy a good 
night’s sleep, breathing 
clean, pure air. We gua- 
rantee no traffic jams to 
contend with.
If you want a better way 
of life and have a degree 
and are certificated to 
teach English, Mathema- 
tics, Science, Band, or Spė
riai Ed call:

Evart Public 
Schools 

Evart, Mich.
616 — 734-5481

(97-99)

ELECTRICIAN
To work in maintenance department 
of wire division for a major producer 
of specialty steels. Hours of work 
are froni 3 to | I p. m. Rate per 
hour is $3,645 plūs shift differential. 
Liberal fringe benefits and all group 
insurance paid. Call Mr. Kendell at 
(201) 846-9300 for interview.

THE CARPENTER STEEL CO.
Webb Wire Division
1330 Livingston Avė

North Brunswick, N. J.
(95-98)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS 

ALL AROUND MACHINI3TS 
Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints & Close Tolerances 

and
MACHINE ASSEMBLERS 

Joh shop type work. 
, For day & night work.
Steady work.

AMERICAN PACKACING CORP. 
Route 8 Hines Hill Rd. 

Boston Heighls, Ohio 
(A quarter Mile North of Turnpike) 

(94-100)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

OR 
IST CLASS SKILLED 

TOOL AND DIE MAKERS 
Mušt be experienced in progressive and compound dies. 
Top hourly rate. Time and one-half for over eight hours 
per day with minimum of 50 hours per wcek.
Group medical. major medical, life insurance. and retirc- 
ment plan. Paid holidays and vacation time. Enjoy the 
benefits of living in the BLUE GRASS AREA of Kentucky 
and working in a completely air conditioned plant. 

Apply call or write to
MR. J. ROBINSON 

ROBINSON TOOL & DIE INC. 
P. O. BOX J 

RICHMOND, KENTUCKY 40475
606 — 623-3067 (96-98)

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
ri i n III i maisto ir likeriu krautuvėje
I 4 ll A II A" 2534 WEST 69th STREET' Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. JANUšAITIS ir J. MAŽEIKA

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

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

New York Statė Shamp............... Bot. — $2.98
5. French Bordeaux VVine ............... 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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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Dr. D. Degesys ir dr. 
J. Skrinska su poniomis iš
vyko ilgesnei kelionei po 
Europą.

• šv. Kazimiero Lit. M-los 
šokių grupė Suktinis, vad. 
M. Aukštuoliui, gražiai pa
sirodė Tautybių Sąjūdžio 
gegužinėje rugsėjo 10 d. 
vokiečių sodyboje.

Nežiūrint šaltoko oro, 
žmonių susirinko gausiai ir 
rengėjų neapvylė. Tautybių 
Sąjūdžio pirm. Ralph J. 
Perk į gegužinę atskrido 
helikopteriu.

Gegužinės metu svečiai 
ne tik naudojosi pramogo
mis, bet kartu arčiau susi
pažino su įvairių tautybių 
atstovais ir jų bendruome
ninėmis problemomis. Visų 
dėmesys krypsta į įdomius 
ii' gana intriguojančius Cle. 
velando burmistro rinki
mus, kurių metu kaskart 
geriau sutariančių tautybių 
blokas gali turėti svarią 
įtaką.

• Kun. Romanas Kaspo- 
nis parvyko iš Romos pra
leisti atostogas su savai
siais. Vieši pas tėvus Kas

peravičius, svečiuojasi pas 
dėdę ir dėdienę dr. Sandar- 
gus, pas seserį ir Algį Tal- 
lat-Kelpšus. Pasimatė su 
kitais savo artimaisiais. Su 
kun. K. žemaičiu lankėsi 
Dirvoje. Clevelande baigęs 
gimnaziją, jis kunigystę 
baigė Romoje, paskiau bu
vo grįžęs į Ameriką, čia 
kurį laiką vikaravo, bet ne
trukus vėl išvyko į Romą 
tęsti mokslą.

• St. Astrausko vadovau
jama Baltic Delicatessen 
krautuvė, ilgesnį laiką vei
kusi senajame lietuvių ra
jone Superior Avė. (prieš 
Dirvos redakciją), šiomis 
dienomis užsidarė ir persi
kėlė į E. 185 gt., Naujosios 
parapijos rajone, čia jau 
susispietę veikia visas bū
rys lietuvių prekybininkų: 
Blaškevičiaus įvairių prekių 
krautuvė, Gaidžiūnų Patria, 
Šamo laikrodžių ir brange
nybių prekyba, Jakubs lai
dotuvių namai, R. Volod- 
kos siuntinių įstaiga, čia 
randasi ir Lithuanian Vil- 
lage didžiulis La Šalie pa
statas su kino teatru, šia
me rajone ir apylinkėse 
spiečiasi kas kart vis dau
giau lietuvių.

• VYRESNIO AMŽIAUS 
MOTERIS, neseniai aplei
dusi ligoninę, skubiai ieško 
a p s i gyvenimui kambario. 
Laikinai reikalin'ga priežiū
ra. Skambinti 531-0284 po 
6 vai. vak.

Sol. N. AUKŠTUOLIENE

DIRVOS
RUDENS BALIUS
Rugsėjo 30 d., šeštadieni

Šv. Jurgio parapijos salėje Clevelande

Meninę progremę išpildys solistė NATALIJA AUKŠTUOLIENE

Jame Tamstų lauks įdomi ir nuotaikinga meninė programa. 
Tamstų akivaizdoje paaiškės 1967 m. Dirvos novelės konkurso lau
reatas ir, jeigu jis galės dalyvauti, trumpas pagerbimas ir premijos 
įteikimas, šiltų ir šaltų valgių vakarienė, bufetas, šokiai ir kitos įvai
renybės. Visa tai tik 6 dol. asmeniui. Stalai po 10 asmenų grupėms.

Bilietai įsigyjami iš anksto Dirvoje, 6907 Superior Avė., Cleve
land. Tel. 431-6344, arba pas ALTS skyriaus ižd. Vladą Blinstrubą, 
829 E. 185 St., tel. 531-2660.

Resp. kandidatas | Clevplando burmistro postą Seth Taft pasta
ruoju metu turėjo eilę susitikimų su įvairių tautybių atstovais ir 
susipažino su jų problemomis. Tuo pačiu metu jis paaiškino savo 
programą ir išdėstė idėjas miesto tvarkymo reikaluose.

Nuotraukoje vieno priėmimo Statler-Hilton viešbutyje metu ma
tome: Kudukienę, Beną, Stasą, Bublienę, S. Taft, inž. Bublį, Tamu- 
lionį ir inž. Nasvytį.

Lietuvių komitetą Seth Taft kandidatūrai remti sudarodr. VI. Ra
manauskas, A. Benas ir č. Šatkauskas.

SUPERIOR 
SAVINGS

tIMCI l«O«

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

AVĖ. 
AVĖ

PILĖNŲ TUNTO SKAU
TAMS, VILKIUKAMS IR 

JŲ TĖVAMS
1967 m. rugsėjo mėn. 20 

d. (trečiadienį), 7 vai. va
karo šaukiama Pilėnų Tun
to sueiga, tunto būkle — 
24600 Lake Shore Blvd.

Skautai ir vilkiukai šioje 
sueigoje dalyvauja unifor
muoti.

Visi skautų tėvai kviečia, 
mi būtinai atvykti šion su- 
eigon pasitarti dėl ateinan 
čių metų veiklos. Bus pra 
nešimai skautų ir vilkiuki 
tėvams.

Š. m. rugsėjo mėn. 12 d 
įvyko Pilėnų Tunto vadijos 
sueiga G. Juškėnų reziden
cijoje, kurioje dalyvavo: V. 
Bacevičius, G. Juškėnas, V. 
Kamantas, P. Karalius, M. 
Leknickas, R. Nasvytienė, 
J. Pažemis, M. Puškorienė, 
V. šenbergas, V. A. Staš
kevičius, dr. A. Butkus ir 
L. Staškūnas. Tuntininkas 
V. A. Staškevičius pranešė 
apie 1967-68 metų veiklą: 
Pilėnų tunto skautai ir šiais 
metais galės naudoti tas pa
čias patalpas sueigoms kaip 
ir pernai. Sueigos vyks tre
čiadieniais nuo 7 iki 9 vai. 
vakaro. Susitarta su YMCA 
— Babbit Rd., kur kiekvie
ną. mėnesio antrą šeštadie
nį Pilėnų tunto skautai ga
lės naudotis sporto sale ir 
maudymosi baseinu.

Kadangi tuntininkas V. 
A. Staškevičius dėl laiko 
stokos pasitraukė iš parei
gų, laikinai Pilėnų tunto 
vadovavimą perėmė Cleve
lando skautininkų ramovė. 
Visais tunto reikalais pra
šoma kreiptis į skautininkų 
ramovės seniūną G. Juškė- 
ną.

Clevelande susituokė R. Giedrytė su inž. R. Minkūnu. Nuotrauko
je jaunieji su palyda išeinant iš šv. Jurgio parapijos bažnyčios. 
Povestuvinei kelionei jaunavedžiai išskrido į Jamaicą.

V. Bacevičiaus nuotrauka

HELP WANTED MALĖ

HOME 
REMODELING 

LOANS
• • • • 

INSURED SAVINGS

1

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

HELP WANTED MALĖ

QUALITY 
ASSURANCE 

ENG1NEER
Excellent opportunity for a 
young man with a ųuality 
control background and some 
college preferred. Mušt be cap- 
able of establishing inspection 
reųuirements and developing 
statistical methods in ųuality 
control.

Scnd resume to:

CLEVELAND 
PNEUMATIC 

TOOL COMPANY 
3781 East 77 Street 

Cleveland, Ohio 44105
An Equal Opportunity Employer 

(96-98)

KALĖDINIAI SIUNTINIAI
1967 M.

Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje 
artėjančių Švenčių proga kiekvienas lengvai tai galime 
padaryti pasinaudojant BALTIC STORES patarnavimu ir 
pasiunčiant jiems dovanų siuntinėlį.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujama siun
tinuką iš BALTIC STORES kainoraščio arba užsakyti 
jam patinkamą jau paruoštą siuntini. Žemiau išvardiname 
kelis, kurie yra labai praktiški ir ten laukiami.

MIŠRUS SIUNTINYS 1967.
316 jardo geriausios rūšies angliškos vilnonės kostiuminės 

medžiagos,
3 jardai vilnonės medžiagos kostiumėliui arba vilnonei 

suknelei,
2 vyriški nailoniniai marškiniai arba dvi bliuskutės šil

kinės arba terelyno.
1 vyriškas arba moteriškas geros rūšies megstukas. 1 

vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė, 2 p. vy
riškų arba moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių.
1 nailoninis itališkas vyriškas arba moteriškas lietpal
tis. 1 svaras saldainių ir 20 geriausių cigarečių. Su 
muiti ir persiuntimo išlaidomis šitas siuntinys kai
nuoja $100.00.

MAISTO 1967.
3 sv. taukų, % sv. arbatos, sv. geriamo šokolado, ’a 

sv kakavos. 2 sv. ryžių. 3 sv. geriausios rūšies miltų, 1 
dėžutė neseafe, 1 sv. maišytų saldainių. 1 sv. razinkų, 1 
sv. cukraus, ’-i sv. pipirų ir ’•» sv. lauro lapų. $30.00.

MOTERIŠKAS K. 1967.
3 jardai vilnonės paltui medžiagos, 3 jardai vilnonės 

suknelei medžiagos. 1 vilnonis megstukas, 2 poros, nailo-
I ninių arba vilnonių kojinių, 1 vilnonė gelėta suknelė. 1 p. 
į odinių pirštinių. 1 sv. maišytų saldainių. $75.00.

P—3. Vilnonė medžiaga dėl dviejų paltų ir angliška vil
nonė medžiaga dėl vyriško arba moteriško kostiu
mo. $75.00.

V—3 10 jardų kostiuminės medžiagos dėl trijų kostiu
mų $55.00. ‘

Praktiški dalykai kuriuos galima pridėti į bet kurį 
siuntinį.

Itališki nailoniniai lietpalčiai $11.00, Šveicariški 17 
akmenų laikrodžiai $27.00, Vilnonės skarelės $4.00. Ilgo 
grojimo plokštelės.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

121 HACKNEY RI)., LONDON, E. 2. ENGLAND. 
TELEF. SHO 8734.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garan
tuotas ir greitas siuntiniu pristatymas.

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC / 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

Cleveland. Ohio 
341-1700

A Subsidiary of 
PNEUMO-DYNAMICS 

Corp.
MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL 
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BOR1NG 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAP TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING 

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMER1CAL 
CONTROLLED 

MACHINES
(Jausite 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.

MACHINISTS
MII.LISG MMIIINI. Ol'IHMOR 

JIG BOKI Ol’I.RAIO’R 
lAIl.RSAL GHIMM.R

I OOl. A ( L I I I R GRINDI.R 
Mušt In- abi,- to »,-t up and read 
l>lu«- print.

B.AKI.R BROS., INC.
Kinu V ,-t St.. Toledo. Ohio 

•U9 244-9511
An l.ijual Opportunity Lmployer 

(98-101)

CHUCKER OPERATOR
OjjiT.itr and m*i up AC-W&S day 
► hift, 58 hr. wt*r|c. top pay wilh all 
friiiue beMiefita, unmn »hop, American 
Aircraft P<ert» Mfg. Co.. 25331.Trow- 
brid^e. Dearborn, 313 - LO 5-6700.

(98-107)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LIETUVIŲ OPERA VfiL 
DIRBA

Šių metų pavasarį Chica
gos lietuvių operos nariai 
išsirinko naują vadovybę: 
Vilius Juška — pirminin
kas, Gediminas Kazėnas, 
Sofija Džiugienė ir Vacys 
Petrauskas — vicepirminin
kai, Albinas Smolinskas — 
iždininkas, Alfredas Klei- 
naitis — sekretorius ir Vla
das Stropus — vald. narys. 
Vasaros metu naujoji val
dyba sudarė operos veiklos 
planą, pradėjo ruošti savo, 
kaip organizacijos, darbo ir 
tvarkos nuostatus, o taip 
rat parinko 1967-68 m. se
zone statysimą opera ir at
liko visą tai, kas reikalinga 
repeticijoms pradėti. Pa
rinktoji yra Liudwig van 
Beethoven 2 veiksmų, 4 
pav. opera Fidelio.

Rugsėjo 8 d. operos cho
ristai, solistai ir visi bend

A. A.

ONAI PETRAUSKIENEI
mirus, jos vyrą dr. STASĮ PETRAUSKĄ, vaikus 

ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime

Aldona ir Jonas Sandargai

Dr. Stasio PETRAUSKO mylimai žmonai
A t A

ONAI PETRAUSKIENEI
mirus, mano bičiuliui dr. Stasiui PETRAUSKUI, 
sūnums ir dukrelei reiškiu giliausią užuojautą ir 
drauge liūdžiu

č. Tamašauskas

------------------------------ 1
Bielus Bičiulius

VACJ PETKŲ ir
JADVYGĄ ČAPKEVIČIENŲ 

bei jų šeimas, jų brangiai mamytei Lietuvoje mi
rus, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

A. P. Petraičiai
S. .lurgutavičienė 
J. Kaklauskas

Mieliems mūsų bičiuliams
JADVYGAI ČAPKEVIČIENEI 

ir VACIUI PETKUI, 
brangiai motinai Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuo
jautą reiškia

Regina ir Jonas 
C i u b e r k i a i

radarbiai turėjo pirmą po- 
atostoginį susirinkimą. Jį 
pradėjo pirm. V. Juška, pa
sveikindamas visus narius 
ir džiaugdamasis galįs pra
dėti naują sezoną, tolesnį 
operos darbą. Supažindinęs 
su bėgamais reikalais, pra
nešė apie naujai statomos 
operos solistų ir paskirų 
sričių vadovų surikiavimą, 
būtent, pakviesti ir jau su
tikę įsijungti: Danutė 
Stankaitytė, Jonas Vazne- 
lis, Stasys Baras, Algirdas 
Brazys, Daiva Mongirdaitė, 
Stephan Wicik, Valentinas 
Liorentas, Julius Savrima- 
vičius ir kt. Scenos techniš. 
kasis patarėjas — Kazys 
Oželis, dailininkas — Vy
tautas Virkau, viso pasta
tymo vyriausias meninis 
vadovas — dirigentas Alek. 
sandras Kučiūnas. Pirmi
ninko pakviestas A. Kučiū
nas suglaustai, perpūda
mas lakiu sąmojumi, atpa

sakojo Fidelio operos turi
nį, charakterį ir idėjas, ku
rių vedinas didysis L. van 
Beethoven sukūrė šios ope
ros muziką: himnas laisvei 
ir meilė humanizmui I Bend
rai, Fidelio muzika yra di
dinga, gili ir visiškai skir
tinga nuo operų, kurias iki 
šiol yra stačiusi lietuvių 
opera. Fidelio operoje cho
rų partijos nelengvos pa
statyti, bet įspūdingos, so
listų partijos gražios ir vi
sumoje, reikią tikėtis nau
jo ir gražaus mūsų operos 
pastatymo. * A. Kučiūnas 
pabrėžė, kad operos parin
kime jis nedalyvavęs, bet 
parinkimą užgiria ir kvie
čia visus rūpestingai šią 
operą ruošti.

Fidelio operos spektakliai 
bus 1968 m. kovo mėnesį 
Maria HS salėje, Chicago
je. Operos choras jau pra
dėjo repeticijas ...

Be to, susirinkime vien
balsiai nutarta priimti new- 
yorkiečių malonų kvietimą 
pastatyti koncertine forma 
opera Gražiną New Yorke, 
1968 m. gegužės mėnesį.

f m. v.)

• Inž. Jonas Jurkūnas, 
buvęs ALT S-gos pirminin. 
kas, išvyko atostogų, ku
rias praleis keliaudamas po 
Europą, susitikęs su dukra, 
studijuojančia Šveicarijoje 
ir sūnumi tarnaujančiu 
JAV armijos daliny, Vak. 
Vokietijoj.

• Juozas V. Petkūnas, 
Dirvos skaitytojas Chica
goje, darbo dienos savait
galį nuvykęs į Wisconsiną 
.sunegalavo širdimi ir grei
tosios pagalbos automobiliu 
buvo nuvežtas į Zion Ben- 
ton Hospital, Zion, III. šiuo 
metu ligonis jau gerokai 
pagerėjęs ir greitu laiku 
grįš į namus.

MERGVAKARIS
Antrą kartą Chicagoje 

Korp! Neo-Lithuania su
rengė mergvakarį. Fil. Mo- 
destavičienės namuose, rug
sėjo 8 dieną susirinko bū
relis mergaičių, palydėti 
Jūratės Jakubauskaitės 
mergautines dienas, atsi
sveikinti su būsima nuota
ka. Pirmą mergvakarį su
organizavo pernai Zitai Ba
rauskaitei - Cicėnienei, kuri 
šiemet tą patį darė Jūratei.

Zita Cicėnienė, prisimi. 
nūs savo mergvakarį, pa
aiškinus jo prasmę, pri
mindama Jūrai, kad ji įpa
reigojama pravesti sekantį 
mergvakarį, perdavė vaka
ro vedimą Živilei Keliuoty- 
tei. Živilė pakvietė fil. E. 
Narbutienę pravesti labai 
įdomų pašnekesį apie lietu
višką šeimą. Tai vienai, tai 
kitai kolegei prisidedant, 
paliko įspūdis tikrai gra
žaus pasikalbėjimo.

Susi rinkusios. vaišinosi 
kol. Modestavičienės pa
teiktais užkandžiais ir vai
siais, tortu ir punču.

Dainuodamos "sėjau rū
tą. sėjau mėtą" jaunos mer
ginos nupynė rūtų vainikė
lį ir prisegė prie Juros tam
sių plaukų. Visoms nutilus, 
Živilė ’ įteikė Jūrai, visų 
vardu. įrėmuotą korporaci
jos herbą ir palinkėjo jai ir 
Romui Slivinskui, jos busi
majam, daug meilės, laimės 
ir augti korporacijos šeimo
je. Kiekviena dalyvaujanti 
įteikė .Jūratei "prasmingą" 
dovaną — muilą, virvę, žva
kę. siūlą su tinkamai links
mais žodžiais. Elvyra Kava
liūnaitė apvainikavo šias 
dovanas, įteikdama kočėlą 
su linkėjimu naudoti tiktai 
tešlai kočioti.

I’o to sekė dainų valan
dėlė. kiekvienai pravedant 
dainelę. Nei linksmų, nei 
liūdnų dainuškų netrūko ir 
labai iškili nuotaika paly
dėjo merginas, vakarui bai
giantis.

Eglė Juodvalkytė

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Darbo dienos savaitgalyje p. GaidžiOną rezidencijoje netoli Clevelando buvo suruoštas atvykusią iš 
Lietuvos motiną pagerbimas. Priešaky stovi apdovanotos dovanomis Ona Urbaitienė, Dominika Gri
gienė, Aleksandra Bacevičienė, Emilija čeikienė, Eugenija Ereminienė, Ona Geležiflnienė. Prie mo
tiną pagerbimo suruošimo daugiausiai pasidarbavo Clevelando skautininkės. V. Bacevičiaus nuotrauka

ELIZABETH

MIRĖ ONA 
PETRAUSKIENĖ

Rugsėjo 7 d., Eliza- 
bethe N. J., mirė Ona 
Petrauskienė-Bulotaitė, 
vietos pupuliaraus gy
dytojo Stasio Petraus
ko žmona. Palaidota rug
sėjo 9 d. Šv. Gertrūdos 
kapinėse.

Sunki ir ilga liga, iš
kankinusi 8 mėnesius, iš' 
plėšė ją iš lietuviško
sios Ellzabetho visuo
menės ir savo šeimos, 
kuriai ji nepaprastai bu
vo pasišventusi ir pasky
rusi visą savo55-riųme
tų amžiaus gyvenimą. Vi
sos jos vyro - gydytojo 
pastangos deja, negalėjo 
išgelbėti iš gresiančios 
mirties.

Ona Petrauskienė, 
kaip ir jos vyras, drau
ge išaugo Kulautuvoje, 
Kauno apylinkėse, ir ten 
sukūrė šeimą. 1944 m. 
apleidę Lietuvą, sustojo 
Švedijoje, o 1948 m. at
vyko į Ameriką. Įsikūrę 
Elizabethe gražiai pra
sigyveno ir džiaugėsi lai
mingu gyvenimu bei gra
žia šeima. Išaugino 3 vai
kus, dukterį Laimą ir du 
sūnus — Romualdą ir Gin
tarą. Duktė ir vyresny
sis sūnus jau yra baigę 
kolegijas, o Gintaras dar 
tik pradėjo lankyti High 
School. Ir tuo metu, ka
da gyvenimas po vargų ir 
sunkių rūpesčių,pasida
rė šviesesnis ir malo
nesnis, palietė juodoji 
mirties ranka.

Velionė lietuvišku kuk
lumu ir kilnia širdim 
traukė į save visus. 
Krikščioniška, religinė 
prigimtis jai teikė stip
rybės ir sudarė gyveni
mo pagri’.' . Nenuosta
bu tad, kad ir į jos lai
dotuves susirinko Eliza
bethe nematytas įvairių 
tautų žmonių būrvs, su
nešęs masę gėlių ir su
aukojęs 92 mišias.

Per gedulingas pamal
das giedojo: Irena Stan
kūnaitė, Liudas Stukas ir 
Ona Zubavičienė. Laido
tuvių apeigas atliko prel. 
kun. Kemėšis su kitų ku
nigų asista. Atsisveiki
nimo žodį tarė prel. kun. 
Tadarauskas, Petrauskų 
šeimos bičiulis, atvykęs 
iš Hamiltono, Kanados.

Ellzabetho lietuviai, 
kaip ir likusi šeima, il
gai minės velionę savo žo
džiuose ir maldose.

Ilsėkis laisvoje Ame
rikos žemėje.

(bv)

MARGUČIO GOLFO TURNYRAS

TABOR FARMOJE

Maloniai kviečiame daly
vauti Margučio išvykoje — 
golfo turnyre, kuris bus 
1967 m. rugsėjo 23-24 d. 
Tabor Farmoje, Sodus, 
Mich.
šeštadienį, rugsėjo 23 d.

3:30 vai. p. p. — turnyro 
pradžia (9 skylės) ir užkan. 
džiai golfo laukuose.

6:30 vai. vak. — vakarie
nė.

9:30 vai. vak. iki...? — 
naktipiečiai.
Sekmadienį, rugsėjo 24 d.

8-9 vai. ryto — pusryčiai.
9:30 vai. ryto — turnyro 

tąsa (9 skylės).
12:30 vai. — pietūs, lai

mėtojams dovanų įteikimas 
ir 1.1. (Programa vykdoma 
Chicagos laiku).

Dalyvavimo kainos; gol- 
fininkams $15.00, kitiems 
$13.00, vaikams specialios 
kainos. Į šias sumas įskai
toma ir nakvynė.

Ankstyvesnieji Margučio 
golfo turnyrai sulaukdavo 
didelio pasisekimo. Todėl ir 
šį kartą tikimės gausaus 
atsilankymo. Kviečiame da. 
įvvauti visus golfininkus, 
šeimų narius bei visus Mar
gučio klausytojus. Tabor 
Farmoje yra visokiausių 
pramogų, čia yra teniso, 
tinklinio, beisbolo, pasagų 
mėtymo aikštės. Yra stalo 
tenisas, šachmatai, šaškės 
ir 1.1. Veikia baseinas, šv. 
Juozapo upėje galima žve
joti ir Tabor Karmos soduo. 
se pasivaišinti vaisiais. 
Taipogi veikia moderniai 
įrengtas baras. Kviečiame 
atvykti šeštadienį iš ryto ir 
pabuvoti iki sekmadienio 
vakaro. Rezervuokite vie
tas iki rugsėjo 20 d.

R e g i st racija atln ’ ama

OMAHA
• Kapitonui Romui B. če- 

jauskui, šiuo metu esan
čiam aukštojoje karo inži
nerijos mokykloje Eort Bel- 
voir, Va., brig. gen. \V. M. 
Glasgotv, J r. prisegė Armi
jos Commendation niedalį 
už ypatingus pasižymėji
mus tarnyboje

• Asistentas prof. Mar
tynas T aut rimas, Midland 
College, Fremont, Nebr. is
panų ir vokiečių kalbų lek
torius, dėka stambios ir 
specialios stipendijos gau
tos iš Council of U. S. Of- 
fice of Education Humani- 
ties and Sočiai Sciences 
Development Program, šią 
vasarą gilino studijas siek
damas daktarato Medrido 
Universitete.

Tolimesnes daktaro var
dui apginti studijas M. 
T autrimas tęs Nebraskos 
Valstybės U n i v e r sitete, 
Lincolne.

Margutyje, 6755 So. Wes- 
tern Avenue, Chicago, Illi- 
nois 60636. Telefonas GR 
6-2242.

Margučio golfo turnyrui 
pritaria Chicagos Lietuvių 
Golfo Klubo valdyba ir 
daugelis Lietuvių Prekybos 
Rūmų direktorių bei narių.

Turnyro Rengimo Komi
tetas: Dr. Steponas Biežis, 
Bruno Gramont, Jonas Ka- 
zanauskas, Raimundas Kor- 
zonas, Matas Naujokas, 
Petras Petrutis.

E. CHICAGO
IŠVYKA Į GAMTĄ

A. L. Tautinės S-gos vie
tinis skyrius š. m. rugsėjo 
10 d. turėjo šeimyninę iš
vyką į gamtą. Gražus bū
rys skyriaus narių su savo 
prieaugliu susirinko į gra
žiuosius Jonyno sodybos so
dus ir praleido saulėtą sek
madienio popietę. Jonyno 
sodyba šiuo metu yra pa
čiame savo gražume ir tur
tingume. Obelys ir kriau
šės pilnos nokstančių vaisių 
ir kiekvieno akį vilioja ne 
tik pasigrožėti, bet ir pa
smaguriauti. Savininkai Jo
nynai yra tikro lietuviško 
nuoširdumo ir vaišingumo 
pavyzdžiai. Patys praleido 
gerą pusdienį mūsų tarpe 
vaišindami gamtos teikia
momis gėrybėmis ir nemo
kamai leisdami pasinaudoti 
jų sodyba. Vakare, prie su
kurto laužo, buvo padai
nuota ir pasišnekėta artė
jančio parengimo — rudens 
baliaus reikalais.

• Rudens balius įvyks š. 
m. spalio 7 d. lietuvių para
pijos salėje. Programą iš
pildyti sutiko dailiojo žo
džio menininkai: Irena Jo- 
nynienė, Eglė Juodvalkytė 
ir Zigmas Motiejus. Pasta
rasis dar tebėra Europoje, 
bet į pabaigą rugsėjo žada 
grįžti, šokiams gros nelitu- 
anų orkestras, vadovauja
mas Algio Modesto, šeimi
ninkės aptarė būsimos va
karienės reikalus ir pasiry- 
žusios svečius sočiai ir ska
niai pavaišinti.

Visus lietuvius kviečiame 
atsilankyti į šį pobūvį, 
drauge praleisti šeštadienio 
vakarą ir atsipalaiduoti nuo 
kasdieninių rūpesčių, faj)

MALĖ & FEMALE

OPPOR IL SI I II.S IOR 
PROFLSŠION,XL PI RSONNLL 

GRADUATE NURSES 
and

COMB1NED LABORATORY 
and X-RAY TECHN1C1AN 

lor thirty be d For furthcr
parlicul.iro applyz cujl. or vvrile: 

Administrator, 
Providence Hospital, 
Daysland, Alberta, 
Canada.
403 — 374-3721 (89-98)
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