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ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PESIMIZMO GAIDA
KOMUNISTŲ OFENZYVA VIETNAME SUSTIP
RINO PESIMISTINĘ GAIDĄ AMERIKOS VIE
ŠOSIOS NUOMONĖS REIŠKĖJŲ TARPE, TA
ČIAU DAR YRA DAUG VILTIES, KAD TAS PE

SIMIZMAS NĖRA PAGRĮSTAS.

-------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS -------------
Iš 39 didžiųjų JAV dien

raščių 20 savo vedamuo
siuose daugiau ar ma
žiau pasisako už taiką 
Vietname, nors tai ir bū
tų susiję su praktiška ka
pituliacija, tik 19 'agi
tuoja" už karinępergalę. 
Time savaitraštis, visą 
laiką buvęs daugiau op
timistiškoje nuotaikoje, 
paskutiniame numeryje 
(kovo 1 d.) prabilo visai 
liūdnai: "And despitę all 
the expert assurancesof 
ultimate success from 
Washington and Saigon,

IŠ VISO PASAULIO

• ANGLUOS LIETUVIŲ 
SĄJUNGOS delegacija vasario 
16 nuvyko | Sov. S-gos ambasa
dą Londone ir |teikė motyvuo
tą protesto notą. Būdinga, kad 
ambasados pareigūnas delegaci
ją priėmė ir protesto notą pa
žadėjo persiųsti Kosyginui.

Notos jteikimą stebėjo ang
lų spaudos ir televizijos at
stovai, po to plačiai išgarsinę 
lietuvių delegacijos nepaprastą 
žygi. Notoje išvardytos Lietu
vos - Sov. S-gos pasirašytos 
sutartys, kurias įvykių eigoje 
Sov. S-ga sulaužė. Taip pat su
minėti visi nusikaltimai kraštą 
okupavus, reikalaujant skriau
dą atitaisyti atitraukiant okupa
cines jėgas ir leidžiant JTO 
priežiūroje pravesti laisvus rin
kimus. Komentuojant tą lietuvių 
žyg| spaudoje pastebima, jog 
ui pirmas atsitikimas, kad pa
vergtų tautų atstovai kreiptųsi 
t*esiogiai | Sov. S-gos ambasa
dą. Kartu ui dar kartą parodo, 
jog lietuvių išeivija rimtai ko
voja už pavergtos tautos teisių 
atsutymą.

• NEW YORK TIMES bend
radarbis rašo iš Maskvos, kad 
prie Potmos esančioje priver
čiamųjų darbų stovykloje, ku
rioje paulpinus rašytojas Da
nielius, vykstąs bado streikas, 
ištremtiesiems reikalaujant po
litiniams kaliniams nustatyto re
žimo. Teoretiškai pagal tą re
žimą kaliniai neprivalo dirbti 
sunkių darbų, gauna geresni 
maistą ir turi teisę susirašinė
ti su giminėmis. Ir streikuoto
jų giminės pasiuntę atitinkamą 
raštą "prezidentui" Podgorny, 
Bet atrodo, jog tos taisyklės ne 
kaliniams taikomos, ypač Sibi
re.

• RUMUNUOS DELEGACI
JA apleido komunistų partijų su
sirinkimą protestuojant prieš 
Kremliaus pastangas dominuo
ti susirinkimo eigai. Rumunai 
reikalavo neliesti Maskvos - 
Pekino ginčo , kad neparodyti 
pasauliui komunistų bloko ski
limo. Kremliaus delegacijos 
tikslas gi įrodyti, kad Pekinas 
klysta.

Rumunų delegacijos išsisky
rimas primena Jugoslavijos at- 
siplaidavimą nuo Sov. S-gos {ta
kos prieš 20 metų.

Suvažiavimo metu rumunai 
buvo apkaltinti už pro-izraeliš- 
ką laikyseną žydų - arabų kon
flikto metu. Vienas rumunų de
legacijos narys spaudos atsto
vams pareiškė, jog jie buvę puo
lami netoleruotinu būdu. Be to, 
delegacijos, esą, susirinkę diS' 
kutuoti ateities santykius ir pro. 
gramą būsimai konferencijai. 
Tuo tarpu nuomonėms pasikeis
ti nebuvę vietos. Viskas patie
kiama jau nutarimų formoj. Ru
munų nuomone, tokios sąlygos 
negali boti taikomos konferen
cijai.

the man who i s calling 
the turns in Viet Nam to 
day and for immediate 
future is not General 
Westmoreland būt Gene
ral Giap" — atseit, šiaip 
ar taip, dabar ir ryt ini
ciatyvą savo rankose tu
ri šiaurės vietnamiečiai, 
o ne amerikiečiai.

Pesimizmas ir opti
mizmas priklauso nuo 
to, kaip vertinamos Pie
tų Vietnamiečių nuotai
kos. Komunistų miestų 
užpuolimas privertė gy
nimą sukoncentruoti apu 
link juos ir tokiu būdu 
kas darosi plačioje pro
vincijoje pasiliko neaiš
ku. Pusė Pietų Vietna
mo kariuomenės per 
Tet — budistų Naujų Me
tų šventes — buvo pa
leista atostogų. Prasidė
jus kautynėm tik dalis 
grįžo į savo dalinius, ki
ti, tikimasi, prisidėjo 
prie kitų įgulų, vėl kiti 
paprastai išsislapstė 
laukdami tolimesnės įvy
kių raidos, o dalis buvo 
mobilizuota ar savano
riais stojo į komunistų 
dalinius. Žodžiu, vadina
mas ’pacifikacijos’ pro
cesas buvo sustabdytas 
ar net nublokštas keletą 
metų atgal.

Tai faktai, kurie sukę - 
lia pesimistines mintis. 
Tačiau Douglas Pike, 
kurį pats Valstybės Sek
retoriaus padėjėjas Azi
jos reikalams Bundy 
sekmadienį per televi
ziją pavadino didžiausiu 
autoritetu amerikiečių 
pusėje apie Vietkongą, 
Washington Post paskel
bė daugiau optimistines 
pažiūras. "Komunistų 
Tet atakų rezultatus rei
kia vertinti pagal jų už
simojimus — rašo jis — 
jei jos buvo toli siekian
čios, jie smarkiai pra
laimėjo (the failure was 
a major one)... Jei (toji 
ofenzyva) turėjo duoti 
lemiamą smūgį... jų ne
pasisekimas buvo milži
niškas (the failure was 
monumentai)."

Komunistai savo ata

ka — aiškino Pike — 
siekė pirma — sukel
ti visuotiną sukilimą, ant
ra — išblaškyti vietna
miečių kariuomenę, — 
trečia — suduoti sunkiai 
pakeliamą smūgį ameri
kiečių aerodromams.

Pike yra pažiūros, kad 
generolas Giap griebė
si tokių nepaprastų žy
gių viskuo rizikuodamas, 
nes negalėjo ilgiau lauk
ti. Dabar ar niekados — 
buvo jam vadovaujanti 
mintis.

Joseph Alsop iš savo 
pusės padaro dar sekan
čias išvadas. Jei Pike 
yra teisus ir komunistai 
nutarė tuč tuojau žūt būt 
laimėti, amerikiečių - 
vietnamiečių gynimasis 
gali pasirodyti nepakan
kamas. Tų pajėgų pakako 
išsėmimo karui (war 
of atrition), jų tačiau 
gali neužtekti dabartinė
je padėtyje. Bet jei Giap 
jau metė į frontą viską 
ką turėjo, JAV prezi
dentas dar visados gali 
pašaukti savo kariuome
nės rezervus, ką jis ir 
yra pasiryžęs padaryti, 
jei to reiktų. (Kalbama 
apie 100.000 atsarginių 
pašaukimą).

Kaip ten būtų, JAV dar 
turi Vietname 500.000 ka
rių, kurių nuostoliai per 
paskutinę ofenzyvą buvo 
nežymūs. (Atsiminkime, 
kad praeitais metais 
JAV eismo nelaimėse 
žuvo 52.000 žmonių). Ir 
Amerikoje netgi "balan
džiai" nesiūlo viską mes
ti ir bėgti iš Vietnamo. 
Tai atsiminus, paprasta 
aritmetika rodo, kad dar 
daug vietos yra atsar
giam optimizmui. Kol 
kas svarbiausia kliūtis 
laimėjimui buvo ne Giap, 
bet nenoras karą laimė
ti.

PRANCŪZIJOS LB 
KRAŠTO TARYBOS 

POSĖDIS
Vasario 25 Paryžiuje su

sirinko naujai išrinktoji 
Prancūzijos LB krašto ta
ryba posėdžiui, kuriame bu
vo išklausytas Prancūzijos 
LB rinkimų komisijos pra
nešimas, konstatuoj antis 
Prancūzijos LB krašto ta
rybos ir garbės teismo rin
kimų teisėtumą.

Prancūzijos LB krašto 
tarybos pirmininku buvo

— Bus daug darniau, kai aplink Raudonąją jūrą bus raudoni peizažai...

VISOS PASTANGOS LIETUVOS 
SUVERENUMUI ATSTATYTI

ALT pirmininko inž. E. Bartkaus pareiškimas
Inž. Eugenijus Bartkus, 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas, jau perėmęs 
šias pareigas ir visu jam 
būdingu ryžtu ir rūpestin
gumu į jas įsijungęs. Tad 
jojo inžinieriškoji darbo 
diena nūn maišosi su lietu
viška politine diena. Taip 
Dirvos korespondentui su 
juo besikalbant ALT dienos 
klausimais, Bartkus and 
Ass., Ine. kabinete, pokalbi 
pertraukė keli telefoniniai 
pasikalbėjimai. Po trečiojo 
t e 1 efoninio pasikalbėjimo, 
padėjęs rageli, tarė: "čia 
viskas man maišosi... Kal
bėjausi apie statybos eigą 
Oklahomoj, apie naują su
tarti New Jersey ir ... apie 
Estijos Nepriklausomybės 
šventę Chicagoj!...’’

Vėl grįžome į ALT darbo 
barus. Tą dialogą perteikiu 
Dirvos skaitytojams.

— Kokie rūpesčiai gula 
Jus, kaip ALT pirmininką, 
šiandie:

— Šiuo metu visas dėme
sys sukosi Lietuvos valsty
bės Įkūrimo 717 metų ir ne
priklausomybės atstatymo 
50 m. sukakčių minėjimų 
rengime. Tuo klausimu, 
Įvairiais darbais perkrau
tas ALT biuras, o taip pat 
| talką jungiasi ALT valdy
bos nariai.

Dar daugiau dėmesio rei
kalavo Vasario 16 — Lietu
vių Dienos — rengimas ir 

išrinktas Ričardas Bačkis, 
Prancūzijos LB krašto val
dybos pirmininku — kun. 
Jonas Petrošius, Antanas 
Mončys — valdybos vicepir
mininku ir sekretorium, 
Petras Klimas — valdybos 
iždininku.

Į Prancūzijos LB revizi
jos komisiją išrinkti dr. 
Algirdas Julius Greimas — 
pirmininku, Beata Soriano- 
Montavičiūtė ir Edvardas 
Vaiciekauskas — nariais.

Prancūzijos LB krašto 
taryba, priėmusi krašto val
dybos ir revizijos komisijos 
pranešimus, sekančiam ta
rybos posėdžiui numatė 
rinktis š. m. balandžio 19 d.

Šio posėdžio dienotvarkė
je bus atstovų | PLB seimą 
rinkimai, naujo Prancūzi
jos LB statuto paruošimas 
ir Prancūzijos LB-nės veik
los svarstymas. 

pats minėjimas abiejuose 
JAV kongreso rūmuose. 
Man teko du kartu vykti į 
Washingtoną dalyvauti pa
čiame minėjime ir pareikšti 
padėkas mūsų bičiuliams ir 
talkininkams senatoriams, 
kongreso atstovams. Minė
jimas praėjo pakiliai ir

Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas inž. Eugenijos Bartkus.

mums, lietuviams, labai šil
tai ir mus suprantančiai. 
Tuo reikalu laukiamas at
skiras leidinys, tad neverta 
čia leistis į detales.

— Kokie ALT tolesni už
mojai, einant į amerikietiš
kąją visuomenę?

— Pagrindinis ALT dar
bas ir būtų amerikietiškoji 
visuomenė, ypač jos politi
niai sluoksniai, šie metai 
yra rinkiminiai metai. Rin-
kimų įkarštis nuolat auga 
ir jų centre kaip tik glūdi 
susikirtimas pažiūrų j ko
munizmą, kaip filosofiją 
bei jojo išlikimą. Mums lie
tuviams, daugiau pažinu- 
siems komunizmą praktiko
je, reikia aktyviai šiuo me
tu reikštis. ALT skaito sa
vo uždaviniu ruoštis ir da
lyvauti per reikiamus at
stovus abiejų partijų plat
formų apklausinėjimuose ir 
bendrai saugoti per mūsų 
bičiulius, kad Lietuvos lais
vės byla rastų geriausius 
tarimus JAV politikos pla
nuose ir žygiuose.

— Ar laukiama kokių or
ganizacinių reformų ALT? 
Ar siekiama daugiau jau
nesnės kartos lietuvių 
Įtraukti į ALT darbus?

•— Pirmiausia, pati ALT 
sudėtis nustatoma ne ALT 
valdyboje, o organizacijų — 

ALT steigėjų susitarimu. 
Todėl ir apie bet kokią re
organizaciją gali būti kal
bama anose organizacijose.

ALT veikloje dalyvauja, 
ją remia 360 organizacijų, 
draugijų, klubų. Tačiau 
ALT direktoriatą sudaro tik 
dešimties centrinių organi-

zacijų delegatai. ALT du
rys yra atidarytos ir visos 
patriotinės lietuvių organi
zacijos gali ir yra kviečia
mos Įsijungti j ALT ir tuo 
pačiu praplėsti jos bazę.

Savo sudėtimi būdama 
tokia marga organizacija, 
ALT nuolatos savaime per- 
sireformuoja. Į ją ateina 
nauji žmonės, senesnieji pa
sitraukia ir pan. šiuo metu 
bet kokiems didesniems pa
keitimams nesiruošiama.

Ar siekiama Įtraukti į 
ALT darbus jaunimą? Taip. 
Siekiama, bet, galbūt, di
desnių pastangų ir nerodo
ma, tačiau neabejotinai vi
sų noras susilaukti ALT 
veikėjų eilėse ir jaunesnės 
kartos asmenų. Prieš eilę 
metų į ALT atėjo JAV Lie
tuvių Studentų Sąjunga, 
dar ankstėliau — Santaros- 
Šviesos Federacija, truput} 
vėliau — Lietuvos Vyčiai... 
Bet tais atėjimais vistik gi
lesnis ir didesnis jaunuo
menės Įsijungimas į ALT 
darbuotę vargu pasiektas. 
Man nesvetima mintis iš 
naujo pasvarstyti klausimą, 
ar nebūtų galima į ALT 
darbus Įtraukti mūsų aka
deminę jaunuomenę, skati
nant ją, siekiančią maste- 
rio ar doktorato laipsnių, 
imtis lietuviškų temų. Sa
vaime aišku, tokį skatinimą

(Nukelta į 2 psl.)
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KIM PHILBY -
'šimtmečio šnipas’ (4)

Kim Philby atvyko į 
Franco vyr. būstinę 1937 
m, vasario 11 d. Kadangi 
daugumas anglo-saksų 
buvo respublikonų pusė
je, Franco štabas naujo 
korespondento atvykimu 
labai džiaugėsi. Netru
kus tarp respublikonų 
tarptautinių brigadų va
dų buvo kalbama, kad dė
ka kažkokio anglo žurna-

ALT PIRMININKO 
PAREIŠKIMAS...

(Atkelta iš 1 psl.) 
darant, reikėtų doktorantus 
talkinti medžiaga ir, esant 
reikalui, materialine para
ma, kaip ir jų darbų išleidi
mu.

— Kokie ALT santykiai 
su kitomis mūsų jungtinė
mis organizacijomis, veiks
niais?

— Trumpai sakant, mū
sų tarporganizaciniaį san
tykiai yra geri. Truputėlį 
neaiškumo buvo įnešęs skir
tingas Jungtinio Finansų 
Komiteto apimties ir jo už
davinių aiškinimas. Tas iš
ryškinta bendrame VLIK, 
ALT ir JAV LB pirmininkų 
komu nikate, paskelbtame 
1968 m. vasario 12 d. Ja
me sutariama "bendrai siek
ti Jubiliejinių metų progra
mos įgyvendinimo, remti 
jungtinio lėšų telkimo idėją 
ir kviesti visus lietuvius 
gausiai aukoti Lietuvos lais
vinimo ir lietuvybės išlai
kymo darbams”.

— Bendradarbiavimas ir 
sutarti ėjimai, siekiant lais
vės su kitomis Sovietų pa
vergtomis tautomis, jų iš
eivija? '

— Ligšiolinis ALT san
tykiavimas stl kitomis bol
ševikų pavergtomis tauto
mis, jų išeivija JAV, buvo 
daugiau atsitiktinis ir kai 
kuriuo metu glaudesnis, o 
kai kada visai pasimetęs. 
Aš nebūčiau priešingas tą 
b e n d radarbiavimą paryš
kinti. Atrodo, kad ir pas ki
tus panašiai galvojama, 
štai estų iniciatyva aš jau 
esu su jais gerame kelyje. 
Tą patį galiu pasąkyti ir 
apie santykius su latviais. 
Jau susisiekta su vengrais, 
ukrainiečiais,..

— Ar ALT ir toliau teiks 
finansinę paramą VLIKui?

— ALT paskirtis yra 
remti visus Lietuvos laisvi
nimo darbus, kurie nesikry- 
žiuoja su JAV piliečib sta
tusu. Tuo ir vadovaujama
si. VLIKas nuo 1945 iki 
1968 m. iš ALT yra gavęs 
$293,600 paramos. Ir toliau 
numatoma jį remti.

— O bendrai...
— Bendrai, ALT telkia 

ir telks visas pastangas, kad 
Lietuvos laisvės byla būtų 
gyva iki pat Lietuvos suve
renumo atstatymo.

M. Valiukėnas 

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

($10.000.00 ar daugiau. įdedant po 
$1.000.00)

Mokamas už vienu metu taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.
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PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President
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Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed

listo respublikonų ka
riuomenės vadovybė gau
nanti labai svarbias ži
nias. Tokie gandai pri
vertė Philby būti nepap
rastai atsargiu. Jis 
vieną sykį net buvo suim • 
tas, bet greitai vėl pa
leistas, nieko įtartino 
pas jį neradus. Kimui 
tai buvo gera mokykla to
limesnei veiklai. Jis mo
kėjo taip užsimaskuoti, 
kad niekas negalėjo iš
skaityti jo tikrų minčių. 
Išsiginti nuo bet kokio 
įtarimo jam taip pat padė
jo ryšiai su pronaciais 
Anglijoje. Tų ryšių pa
veiktas Francui simpati
zuojąs britų ambasado
rius Sir Henry Chiltonjį 
nuoširdžiai rekomenda
vo Ispanijos įstaigoms.

Philbio korespondenci
jos susilaukė nemažo su
sidomėjimo. Keletą jų at
spausdino pats Times, 
kuris netrukus jį pasky
rė savo korespondentu, 
nors jų Ispanijoje abiejo
se pusėse turėjo net 3. 
Philby gynė Franco ir aiš 
kino, kad jo laimėjimas 
būtų pačių britų intere
suose. Joprestižas Fran
co karininkų tarpe buvo 
labai aukštas.

Ispanijoje Philby gy
veno su nauja savo drau
ge Lady Mary Lindsay- 
Hogg, 12 metų už j į vyres
ne. 1938 m. sausio 2 d. 
Philby su trim savo ko
legom — britų žurnalis - 
tais automobiliu vyko į 
frontą. Jų automobilis 
buvo kliudytas sovietų ga
mybos patrankos šūvio. 
3 kolegos žuvo,pats Phil
by buvo lengvai sužeis
tas ir po to apdovanotas 
karinio užsitarnavimo 
ordino pirmos klasės 
kryžium už drąsą priešo 
akivaizdoje! Jį sovietų 
šnipui užkabino pats ge- 
neralissimus Franco.

Po Ispanijos pilietinio 
karo Philby grįžo į Lon
doną, kur oficialiai iš
siskyrė su savo pirma 
žmona. Times jį pasiun
tė į Berlyną, kur jisturė* 
jo daug pažįstamų aukštų 
nacių tarpe. Savo kores
pondencijose jis aiškino, 
kad Hitleris nekariaus ir 
kad Sovietų Sąjunga vi
sai nėra suinteresuota 
karu Europoje. Karas 
netrukus prasidėjo ir 
Philby grįžo į Londoną.

Iš čia Times jį pasiun
tė su britų ekspediciniu 
korpusu į Prancūziją 
kaip savo vyr. reporterį. 
Čia Philbiui ne kaip se
kėsi — jis susikirto ir 
su kolegom žurnalistais 
ir su britų karininkais. 
Bet čia, Paryžiuje, jis 
susitiko su savo buvusiu 
draugu ir vienminčiu Do 
nald Maclean, kuris pa
siekė britų ambasados 

Paryžiuje sekretoriaus 
vietos. Hitleriui pralau
žus frontą, Maclean pa
bėgo į Londoną su sa
vo žmona amerikiete 
Melina Marling (vėliau 
Philbio ketvirta žmona), 
o Philby vienas iš pasku
tiniųjų buvo evakuotas 
iš Dunkerąue paplū
dimio kartu su 50-tos di
vizijos kariais.

Jam sugrįžus į Lon
doną, Burgess pranešė 
gavęs vietą per savo už
tarėją Sir Joseph Bali, 
kuris pasidarė Saugumo 
Tarybos vicepirmininku 
saugumo tarnyboje. Jis 
pasiūlė tarnybą ir Phil
biui. Maskva galėjo ma
loniai atsidusti — pa
galiau ji turėjo savo žmo 
nes ir saugume.

Karas privertė bri
tus špionažą nepapras
tai išplėsti. Į būsimų 
šnipų ir kontrašpiona- 
žo darbuotojų eiles bu
vo priimti visi, kas no
rėjo. Jų tarpe buvo ne
mažai homoseksualų ir 
nepataisomų girtuoklių. 
Tokioje kompanijoje 
Philby atrodė esąs ne
paprastų kvalifikacijų. 
Jis buvo paskirtas pro
pagandos skyriun, kur 
turėjo redaguoti prieš- 
vokiškas brošiūras.

1941 m. iš to skyriaus 
buvo sudaryta atskira 
"Special Operations Exe 
cutive” (SOE) sekcija, 
kurios uždavinys buvo 
ne tik propaganda, bet 
ir sabotažas. Tačiau dėl 
savo išsiduodančio mik- 
senimo Philby netiko pa
siuntimui su slapta mi
sija į Vokietiją. Po me
tų jis buvo perkeltas į 
tikrąjį ”Secret Intelli- 
gence Service”, ir būtent 
į M1-5 skyrių. Tas sky
rius buvo skirtas dau
giau kontra-špionažui, o, 
MI-6 špionažui.

Tarp tų dviejų skyrių 
ėjo smarki vidaus kova. 
Pirmoje priekyje stovė
jo senas kariuomenės 
žvalgybininkas pulk. Sir 
Vernon Keli, antram va
dovavo jūrų kapitonas 
Mansfield Cumming, lai
vyno žmogus.

Žodžiu, garsioji britų 
žvalgyba, apie kurios vei
kėjus prirašyta tiek daug 
romanų, karo pradžioje 
buvo gana chaotiškoje 
būklėje. Laikui bėgant 
buvo pravestos reikalin
gos reformos, kurias vi
sas Philby laimingai per
gyveno, pagaliau atsidū
ręs reformuotos SIS 
penktoje sekcijoje, ku
rio sritis buvo kontr a- 
špionažas, t.y. nacių šni
pų išaiškinimas. Jam net 
buvo pavestas Iberijos 
(Ispanijos ir Portugali
jos) skyrius. Tai buvo 
svarbus postas, nes nors

Taurės, taurės... skirtos 18-tosios sporto šventės varžovams. 
Prie šulo Vyties klubo pirm. S. Urnevičius ir Siparis.

A. Budrio nuotrauka

AUSTRALIŠKOMS ATOSTOGOMS
PASIBAIGUS VL-RADZEVIČIUS

JAV lietuviams tik
rai neįprasta atostogau
ti gruodžio, sausio ir 
vasario mėnesiais, nes 
ten gili žiema, kai tuo 
tarpu Australijoj tai 
karščiausi mėnesiai. 
Tuo laiku pilnai atosto
gauja universitetai, vi
sos mokyklos. Beveik 
visi fabrikai ir dirbtu
vės turi savo "annual 
close-down”. Net ir įs
taigos ar prekybinės 
įmonės esti po kelias 
dienas uždarytos (Kalė
dos, Proclamation Day, 
Naujų Metų Diena). Pri
jungus prie jų išpuolan 
čius sekmadienius, ir ne
atostogaujanti turi po 
kelias laisvas nuo darbo 
dienas.

Beveik kiekvienas di
desnis lietuvių subuvi
mas Australijoj yra įma 
nomas tik kartą metuo
se, Australijai atostogau 
jant, ir būtent Kalėdų - 
Naujų Metų laikotarpy
je. Tada organizuojamos 
Lietuvių Dienos, Dainų 
šventės, Metinės sporto 
šventės, metiniai lietu
vių studentų suvažiavi
mai, skautų stovykla
vimai ir t.t.

Krašto Tarybos suva
žiavimai, bendros Lie
tuvių dienos, įjungiant ir

Ispanija liko neutrali, 
tačiau buvo draugiška Vo 
kietijai ir čia buvo suda
ryta nebloga dirva dirb
ti’ vokiečių šnipams. Čia 
Philby nos ir nepadarė 
ypatingų žygių, visdėlto 
įsigijo labai gerą vardą 
ir net buvo kalbama, kad 
jis bus paskirtas visos 
5-tos sekcijos viršinin
ku. Karas tačiau vaka
riečiams pradėjo sektis 
ir kontražvalgybos veik
la, aplamai imant, gero
kai sumažėjo. Tuo laiku 
Philby — sovietų šni
pas — gavo nepaprastą 
uždavinį: jam buvo pa
vesta suorganizuoti kon
tražvalgybos skyrių 
prieš... Sovietų Sąjungos 
agentus!

(Bus daugiau)

Dainų Šventes, rengia
mos kas antri metai. 
Tuo tarpu sporto šven
tės, lietuvių studentų su
važiavimai, didžiosios 
skautų stovyklos vyks
ta kasmet kaip tik ato
stogavimo laiku.

Praėjusių atostogų 
metu Adelaidėn buvo su
skridę per du šimtu lie
tuvių sportininkų aštuo
nioliktai metinei sporto 
šventei. Jie čia buvo su
sirinkę iš visų didesnių 
kolonijų (Pertho, Hobar- 
to, Sydejaus, Melbourno, 
Geelongo, Canberros).

Adelaidės lietuvių 
sportininkų globojami, 
jie varžėsi ne tik krep- 
šinyje, bet taip pat tink
linyje, lauko ir stalo te
nise, šachmatuose. Ko
mandiniai ir individua
liai.

Tose populiariose me
tinėse sporto šventėse, 
pamažu pradeda ”nusi- 
bosti” tik vienas daly
kas — nuolatiniai Ade
laidės ”Vyties" sporto 
klubo laimėjimai. Šis 
klubas ir šiemet surinko 
beveik visas pirmųjų vie
tų taures.

Priekaištų gavo ade- 
laidiškai.kad jie negau
siai lankė buvusias spor
to rungtynes. Adelaidėje 
priskaitoma apie 2000 
lietuvių, tačiau nė vie
nose rungtynėse, neskai
tant suvažiavusių sve
čių, negalima buvo pri- 
skaityti iki 200 adelai- 
diškių. Ypatingai buvo ak
centuojamas faktas, kad 
kitų jokių parengimų Ade
laidėje tuo metu nebuvo 
ir atostogaujantieji ade- 
laidiškiai, tvirtinama, 
linko geriau pramogauti 
namuose su savo bičiu
liais, arba gaivintis pa
jūryje.

Studijuojančio jauni
mo suvažiavimas Ade
laidėje buvo daugiau už
daro pobūdžio. Jaunimas, 
kaip jo vadovai sako, su
sirinko išsiblaškymui ir 
pramogai, nes knygos ir 
akademinės problemos, 
esą, jiems pakankamai 
įkyrinčios per ištisus 
metus. Jie, todėl studen
tiškai linksminosi, savo 
tarpe kalbėjo angliškai, 
o dainavo lietuviškai.

Ryšium su šiuo studen
tų suvažiavimu (trylik
tuoju), o greičiau dėl ne
pasitenkinimo juo (dau
gis senimo pamiršo, kad 
jie kadaise irgi buvo jau
ni), yra diskutuojamas 
sumanymas prie studen-. 
tiškų suvažiavimų orga
nizavimo prijungti vie
tos universitetus baigu
sius akademikus. Tačiau 
jie patys pradžioje turė
tų susiorganizuoti bent į 
filisterių būrelius, api
mančius didesnes lietu- 

vų kolonijas. Pagrįstai 
pastebima, kad jaunieji 
vietoje išsimokslinę aka
demikai, atitrūkę nuo stu
dijuojančio jaunimo, dar 
vistiek nėra įsijungę į lie
tuvišką veiklą. Susibūrę 
į filisterių būrelius jie 
galėtų rūpintis lietuviš
kais kultūriniais studi
juojančio jaunimo reika
lais, padėti jiems savo 
patyrimu. Jie geriau; ne
gu kas nors kitas galėtų 
suprasti studijuojantį 
jaunimą ir lengviau su
rastų bendrą kalbą. Ga
limybių ir darbo šioj sri
ty galėtų būti gana daug. 
Viskas tačiau priklauso 
nuo gerų norų. Jau ir da
bar kaikuriose kolonijo
se yra susiorganizavę fi
listerių būreliai. Pradė
tas jo judinimas ir Ade
laidėje.

Gyvenimo ratai rieda 
pirmyn. Vieniems suva
žiavimams pasibaigus, 
tuojau pradėta rengtis 
būsimiems, būtent, šių 
metų pabaigoje įvyks
tančioms Lietuvių Die
noms, kurių metu vyks 
Krašto Tarybos posė
džiai, bus pravesta Dai
nų šventė, įvyks atski
rų chorų koncertai, lite
ratūros ir dainos vaka
ras, jaunimo koncertas, 
dailės parodos, teatro 
vaidinimai, devyniolikto
ji sporto šventė, studentų 
suvažiavimas. Ir visa tai 
turės būti pravesta įp
rastiniu Kalėdų - Naujų 
Metų laikotarpiu. Lietu
vių skaičius tuo laiku 
Adelaidėje gali padvigu
bėti, nes 1868 metų Lie
tuvių Dienos irgi čia or
ganizuojamos.

Kiekvienai numatytų 
parengimų šakai Adelai
dėje jau veikia specia
lios Lietuvių Dienų Komi
teto sekcijos. Lietuvių 
Dienų prezidiumui, kaip 
darbą koordinuojančiai 
institucijai, vadovauja 
prityręs visuomeninin
kas Juozas Lapšys.

Tiek prezidiumui, tiek 
visam komitetui ir atski
rų šakų sekcijoms teks 
gerokai pasukti galvas, 
kad tinkamai išsprendus 
visas su tuo dideliu sąs
krydžiu susijusias pro
blemas.

Ligšiol jau principi
niai nustatytas atskirų 
parengimų laikas, užsa
kytos salės ir apibrėžti 
artimiausių darbų pla
nai. Kolonijose repetuo
ja chorai, naujus šokius 
mokinasi tautinių šokių 
grupės, pinamos jauni
mo pasirodymų pynės, 
atrenkami pasižymėję 
jaunuoliai menininkai ir 
t.t.

Svečiams, kiek jų be
būtų, viešbučiai neuž
sakomi. Visus juos apgy
vendins pas save vietos 
adelaidiškiai. Taip buvo 
anksčiau Adelaidėje, 
taip buvo Sydnėju], Mel- 
bourne, taip bus ir per 
ateinančias 1968 metų 
Lietuvių Dienas.

HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS
Crowing manufacturer of electrical 
products ha« opening for fully quali- 
fied machinist with intere.t in train- 
ing for posilion a* Tool or Die Maker. 
Small company atmonphere with large 
company benefits.
Apply in person or call Mra. Booth 
for appointment.

ANCHOR ELECTRIC 
N. BF.DFORD & STARK STS. 

MANCHF.STF.R. N. H.
603 625-5728

Ali l.<|uul Opportunity F.mployer 
(26-32)

Skaityk ir platink 
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Bostono lietuviai Vasario 16 
suaukojo $5,611.00

LIETUVIŠKOJO ŠVIETIMO VAJUS
JAV LB Švietimo Taryba savo aplinkraštyje, 

datuotame vasario 16 d., skelbia švietimo vajų, kar
tu nurodant, ką turėtume daryti, kad jaunoji karta 
aktyviau prisidėtų prie lietuvybės išlaikymo darbų.

Šitame vajuje įsidėmėtinas dalykas tai, kad vi
sa mūsų lietuviškojo švietimo ir auklėjimo struktū
ra nėra paremta savaime suprantamų ir veikiančių 
institucijų pagrindu, o grynai savanorišku darbu ir 
visuomeninio pasaukojimo pagrindais. Ne veltui ir 
aplinkraštis suredaguotas daugiau atsišaukimo, o ne 
įprasto "valdiško" aplinkraščio savo pavaldiniams 
formoje.

Švietimo Tarybos pirm. J. Kavaliūnas savo at
sišaukimo pabaigoj tatai ir pabrėžia, sakydamas, 
jog "visas lietuviškasis švietimas remiasi auka ir 
tėvų, ir mokytojų, ir bendruomenės, neišskiriant 
nė pačių .vaikų. Vertinkime vienas kito darbą, vie
nas kito įnašą, didelį ar mažą, ir našlės skatiką, 
nes nežinome, kieno auka didesnė. Per auką ir pa
sišventimą buvo iškovota Lietuvos laisvė ir nepri
klausomybė, tik per auką mes ją vėl atgausime".

Kokių aukų ta proga reikalaujama? "Pagal sta- 
tisinius davinius", rašo J. Kavaliūnas, "pernai mū
sų lituanistines mokyklas JAV lankė 3849 mokiniai. 
Tai tik dalis mūsų jaunimo. Padidinkime šiais me
tais mokinių skaičių ligi 5.000. Svarbūs piniginiai 
vajai, bet reikalas laimėti Lietuvai jaunas sielas 
yra nepalyginamai svarbiau". Taigi, naujų mokinių 
mūsų mokykloms vajus!

Toliau atsišaukime pereinama į detales ir siū
lymus, kaip visa tai galima padaryti, neuždarant 
durų ir apylinkių iniciatyvai.

Čia taip pat atkreipiamas dėmesys į ankstyvo 
amžiaus vaikų lietuvišką auklėjimą steigiant vaikų 
darželius. Teisingai pabrėžiama, kad vaikams nau
dinga išmokti lietuviškai rašyti ir skaityti dar prieš 
einant į anglišką mokyklą.

Ne naujas, bet mažai dar prigijęs siūlymas — 
tai steigimas atskirų skyrių aiikstyvesnės išeivijos 
jaunimui, norinčiam išmokti lietuviškai. Atsišauki
me pabrėžiamas tik kalbos mokymas. Atrodo, kad 
šalia to naudinga jiems suteikti tinkamoj formoj ir 
gilesnį supratimą apie Lietuvą, nes vien su kalbos 
pagrindais susipažinę jie vargu ar jau tuoj "lietu
viškai galvos ir liks lietuviškos šeimos nariais". 
Tokių vilčių ir neturint, niekada nekenks kuo dides
nį skaičių lietuviškų "kraujo brolių" bent supažin
dinti su Lietuva nors tiek, kiek mes stengiamės su
pažindinti amerikiečius, neatsižvelgiant į jų kilmę.

Su švietimo vajum susietas ir mokymosi sąly
gų gerinimas, jaunimo organizacijų plėtotė ir visa 
eilė kitų uždavinių.

Šį kvieslį gauna LB apygardų ir apylinkių vado
vybės. Ir, žinoma, į tą vajų jungsis tik tos apylinkės, 
kurių vadovybės ras laiko su kvietimu vajun susi
pažinti. Beveik tikras dalykas, jog dalis apylinkių 
vadovybių mūsų jaunimo švietimo reikalais nesu
interesuotos, tais reikalais nesidomi. Tokiais at
vejais iniciatyvos turėtų imtis mokyklų tėvų komi
tetai, nes Švietimo Tarybos skelbiamas vajus įdo
mus, aktualus ir mūsų išeivijos ateičiai svarbus.

Chicago American va
sario 2 paskelbė straips
nį, kad Katalikų vyskupi
ja yra įsteigusi mokyklą 
meksikiečiams ir Pietų 
Amerikos žmonėms ang
lų kalbos mokyti. Kiek
vienam tos mokyklos stu
dentui moka $45persav., 
o kuris studentas turį 
valkų tai gauna $75 per 
sav. Studentas turi tą 
mokyklą lankyti 20 vai.

The Lithuanian Newapaper
Eatablished 1915

per savaitę, o po to kur 
nori gali eiti ir uždar
biauti. Tos mokyklos mo
kytojai gauna po 5-6,000 
per metus. Mok; los ad • 
resas: 1300 vv'abash
Avė., tik nenurodyta ar 
So. ar North?

Kyla klausimas, iš kur 
tie pinigai? Patirta, kad 
tai lėšos iš Washingtono 
"kovai su skurdu".

Kai europiečiai atvyk
davo į Ameriką, jie tu
rėdavo užsidirbti pragy
venimui lėšų, turėdavo 
mokyti savo vaikus, taip 
pat patys lankydavo mo
kyklas, užsimokėdami 
mokslapinigius iš savo 
kuklių uždarbių.

Teko sužinoti, kad pa
našių kaip ispanams, 
angliškai mokytis mokyk
lų yra pristeigta negrų 
rajonuose. Policija sa
ko, kad surado ten tokių 
mokytojų, kurie polici
jos buvo 50 - 60 kartų

Bostono lietuvių tautinių šokių grupės šokėjai Vasario 16 proga pasirodę televizijos programoje.

Massachusetts valsti
jos atstovų rūmuose ir 
senate šventės minėji
mai buvo gražiai praves
ti vasario 14 ir 16 dieno
mis, dalyvaujant nema
žam skaičiui lietuvių. 
Čia patriotinę kalbą apie 
Lietuvą pasakė šv. Pet
ro lietuvių parapijos kle
bonas kun. Baltrašiūnas. 
Kalbėjo kongresmanai ir 
senatoriai. Buvo priim
tos rezoliucijos Lietu 
vos laisvinimo bylos rei
kalu. Lietuvos trispal
vės vėliavos pakėlimo 
prie miesto rotušės iš
kilmėse dalyvavo Bos
tono miesto burmistras 
K.R. White, lietuvių kil- 

areštuoti. Tokie negrų 
mokytojai irgi gauna at
lyginimą 5 - 6,000 dol. 
per metus, o jeigu moky
tojas suranda naujų stu
dentų, tai suradėjas gau
na papildomai po 5 dol. 
už "kiekvieną galvą".

Pažymėtina, kad tų mo
kyklų lankytojai negrai 
taip pat gauna po 45 dol. 
per savaitę už mokyklos 
lankymą.

Katalikų vyskupija Chi
cagoje, kard. Cody va
dovaujama, sumanė pa
sinaudoti auksine proga 
ir įsteigė aukščiau nuro
dytą mokyklą.

Patarčiau kiekvienam 
lietuviui bedarbiui pasi
naudoti tokia situacija 
— eiti į tokias mokyk
las, reikalaujant, kad ir 
juos mokytų anglų ir lie - 
tuvių kalbų ir kad jiems 
mokėtų po 45 dol. per 
savaitę, o kas turi vai
kų po 75 dol.

Adv. Charles P. Kai 
Chicago, 111. 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

mės senatorius Vyt. Pi- 
gaga ir daug svečių.

Šeštadienį, vasario 17 
d. 3 vai. p.p. televizijos 
stoties 4 kanalas rodė 
pusę valandos vietoje pa
gamintą filmą pavadin
tą "Lithuania". Prie di
delio Rytų Europos že
mėlapio Bostono Cultu- 
re Foundation direkto
rius Fr. Šidlauskas aiš
kino istorinės Lietuvos 
valstybės praeitį ir atsa
kinėjo į klausimus sto
ties direktoriui apie da
bartinę Lietuvos būklę 
Sovietų Rusijos okupaci
joje.

Ponia Nenortienė ir 
studentė Makaitytė aiš
kino apie liaudies meno 
išdirbinius. Dainavo so
listė D, Mongirdaitė ir 
sol. B. Povilavičius. 
Onos Ivaškienės tautinių 
šokių grupė išpildė liau
dies šokius. Televizijos 
pusvalandis buvo užbaig
tas Lietuvos karaliaus 
Mindaugo skulptūros - 
biusto rodymu, kurį sto
ties direktorius pristatė 
kaip septynių šimtų me
tų senumo svečią — pir
mąjį istorinės Lietuvos 
karalių.

Kad ir paskubomis pa
rengta televizijos pro
grama žiūrovams paliko 
gerą įspūdį ir daug pri
sidėjo prie Lietuvos iš
garsinimo svetimųjų tar
pe.

Didelė padėka už tai 
mūs visų priklauso Fr. 
Šidlauskui, televizijos 
stoties vadovybei ir vi
siems talkininkams.

PAGRINDINĖS MINĖ
JIMO IŠKILMĖS

Vasario 18 d. 10 vai. 
ryto Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje bu

vo atlaikytos iškilmin
gos pamaldos už paverg
tą Lietuvą ir žuvusius 
laisvės kovose. Daly
vavo organizacijos su 
savo vėliavomis. 2 vai. 
Bostono miesto centro 
puošnioje John Hancock 
salėje įvyko iškilmingas 

Tik per Angliją... Pigiau, greičiau, geriau, ga
lima pasiųsti dovanų siuntinėlius savo artimiesiems 
Lietuvoje.

Artėjant vasarai, dabar, jau pats laikas pagal
voti kokį dovanų siuntinėlį sudaryti ir pasiųsti savo 
giminėms, žemiau siūlome du specialiai paruoštus, 
praktiškus ir labai naudingus siuntinius.
VASARINIS 1968. 1.

Gėlėto, nepermatomo, storo nailono medžiaga 
dėl 4 suknelių, 31/* jardo vilnonės angliškos labai ge
ros vyriškai eilutei medžiagos, 31/* jardo, vilnonės 
angliškos moteriškai eilutei medžiagos, 1 terelyno 
bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vy
riškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
kojinių.
$75.00.
VASARINIS 1968. 2.

Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė 
medžiaga, 3Į4 jardo vilnonės angliškos puikios eilu
tei medžiagos, stora nepermatomo nailono medžia
ga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški 
nailoniniai labai geros rūšies nailoniniai marškiniai, 
1 sv. šokoladinių saldainių, vyriškas arba moteriš
kas nailoninis lietpaltis.
$75.00.

Taip pat, į betkurj siuntinį galima pridėti že- 
miaus išvardintus dalykus, kurie yra visada nau
dingi ir laukiami Lietuvoje. Vilnonė skarelė $4.00, 
nailoninis itališkas lietpaltis $10.00, vyriški arba 
moteriški megstukai $12.00, nailoniniai marškiniai 
vyriški $7.00, vyriškos arba moteriškos nailoninės 
arba vilnonės kojinės $2.00.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. SHO 8734.
Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos 

pats siuntėjas pasirenka iš kainoraščio arba užsako 
kas jam patinka. Taip pat, persiunčiame ir jūsų pa
čių supirktus siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda teisę į Income Tax suma
žinimą, jei siuntiniai yra siunčiami šeimai.

minėjimo aktas ir meni
nė programa. Dalyvavo 
apie tūkstantis vietos ir 
aplinkinių kolonijų lietu
vių, kviestų svečių - ame
rikiečių ir spaudos at
stovų.

Įžanginį M.K. Čiurlio
nio preliudą vargonais 
išpildė Vyt. Vasiliūnas. 
Minėjimą atidarė Juozas 
Kapočius. Organizacijų 
vėliavų paradui vadovau
ja St. Dariaus Posto ko- 
mandieris P. Strazdas.

JAV ir Lietuvos him
nus gieda šv. Petro para
pijos choras, vedamas 
komp. J. Kačinsko. Mal
dą už Lietuvą kalba kun. 
Baltrašiūnas. J. Gruo
džio maldą "Tėve mūsų" 
gieda šv. Petro parapi
jos choras.

Pagerbiamas JAV at
stovų rūmų pirmininkas 
J.W. McCormack. Jo at
siųstą šventės proga 
sveikinimą skaito jo gi
minaitis J. McCormack 
Jr., žymus Bostono poli
tikas - visuomenininkas, 
vedęs lietuvaitę.

Šventės proga sveiki
na ukrainiečių, latvių 
ir estų bendruomenių at
stovai.

Adv. J. Grigaliaus ir 
stud. Alg. Martišausko 
paruoštos rezoliucijos 
pasiųstos JAV preziden
tui, vyriausybės na
riams, Jungtinėms Tau
toms, žymiems senato
riams ir amerikiečių 
spaudai.

(Nukelta į 4 psl.)
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BE NUOŠIRDUMO
Rašytojai retai leidžiasi į tiesioginį ginčą su 

savo kritikais dėl jų veikalų literatūrinės ir meni
nės vertės. Bet ten, kur paliečiamos asmeninės ap
linkybės ar ypač idėjinės problemos, ten rašytojų 
reagavimas yra dažnesnis ir visai suprantamas.

Taip neištylėjo ir Juozas Baltušis, vienas iš 
labai globojamų sovietinės lietuvių literatūros ve
teranų ir iškamšinis politinis veikėjas, keltas į 
labai aukštus postus. Bet tai dvi aplinkybės, ku
rios ir mano, kaip atsiliepiančio, uždavinį daro 
malonesnį ir gal šiek tiek prasmingesnį.

Jo amerikinės kelionės įspūdžių storą knygą 
”Tėvų ir brolių takais”, mano recenzuotą Dirvoje 
praėjusių metų pabaigoje, įvertinau neperblogiau- 
siai, net pagirdamas aprašymų vaizdingumą ir ga
bų plepumą. Bet kartu turėjau pabrėžti, kad knyga 
jeigu ji siekė būti teisingų informacijų šaltinis apie 
lietuvių išeiviją Amerikoje, yra labai silpna, pavir
šutinė, klaidinanti ir iškreipta, nors bendrieji įspū
džiai apie Amerikos gyvenimą rodo objektyvumo 
pastangų.

Žinias apie lietuvių išeiviją jis sėmė daugiau
sia iš nusenusių raudonųjų emigrantų. Patriotinę iš* 
eiviją ignoravo, nesistengė jos pažinti ir aprašyti. 
O kur užsiminė, tai vis su bandymu ją tik pašiepti ir 
karikatūrinti. Tai nėra jokia rimtesnio pažinimo, 
susipažinimo ir bendradarbiavimo apraiška. Gi 
paskutiniai knygos puslapiai, lyg atsiprašant už 
"palankumą" Amerikai ir jos lietuviams, buvo dirb
tinai priklijuoti, specialiai prirašyti, pabrėžiant au
toriaus entuziastišką, net naivų bolševikinį partie- 
tiškumą, kad ko gero niekas jo neįtartų neištikimy
be "didžiajam broliui”.

BIMBININKŲ ĮTIKINĖJIMAS
Mano recenzija platesnių Lietuvos gyventojų 

sluoksnių negalėjo pasiekti, todėl jie neturėjo pro
gos bešališkai įvertinti, katras kur daugiau klydo
me.

Mūsų gi čia kiekvienas, kas tik nori, gali gauti 
ir skaityti bolševikinę spaudą ir sovietinę literatū
rą. Štai ir aš, mūsų temai platėjant, paprašiau da
bar Dirvos redakciją nepagailėti poros skilčių per
spausdinti draugo Baltušio atsakymą į mano recen
ziją, idant mūsų skaitytojai patogiai sužinotų, kaip 
ką galvoja sovietinis rašytojas ir buvęs "tarybinės 
Lietuvos viceprezidentas".

Ar draugas Baltušis galėtų paprašyti Vilniaus 
"Tiesos" redakciją tokiu pat titulu perspausdinti ma
no atsakymus jam, idant plačiaregiai tarybiniai 
Lietuvos skaitytojai iš pirmųjų autentiškų ir neiš
kreiptų šaltinių turėtų progos ir teisės susipažinti, 
kaip galvoja "buržuazinis nacionalistas" Ameriko
je (dar teisingai patikslinant, kad šiuo specialiu at
veju jis čia savo socialine ir ekonomine padėtimi 
visai nepriklauso ir ligšiol nesistengė priklausyti 
buržuazijai)?

Tik tada iš tikrųjų atsirastų šioks toks abi
pusis susipažinimas, nuoširdumas, bendradarbia
vimas ir kultūriniai mainai.

O ką draugas Baltušis lig šiol padarė? Visai 
nieko teigiamo abipusio bendradarbiavimo ir mai
nų kryptimi.

Ir net protestuodamas prieš mano "naivumą ir 
demagogiją", jis nei mano, nei savo idėjų neišdės- 
tė kokiame plačiai skaitomame tarybiniame laik
raštyje ar žurnale, o tik A. Bimbos Amerikoje re
daguojamame komunistinės pakraipos laikraštyje, 
kurio čia daugumas lietuvių niekada neskaito ir ne
sidomi.

Koks tikslas? Ką jis tuo norėjo įtikinti? Ar 
Bimbą ir jo negausius šalininkus, kurių nė neberei
kia įtikinėti Baltušio idėjomis? Ar komunistų į 
"daktarus" pakeltasis "Laisvės" redaktorius jau 
nebeturi savo bendradarbių, kurie galėtų niekais 
paversti mano prasimanytus teigimus apie Baltu
šio knygą ir sovietinės Lietuvos padėtį?

SKAUDŪS NUSTEBIMAI

Man kyla nekuklus įtarimas, kad draugas Bal
tušis vis dėlto buvo ne tik pasipiktinęs, bet ir su
jaudintas Dirvoje paskelbta jo veikalo recenzija.

Savo jausmą jis vadina "nusistebėjimu", ma
no minčių absurdiškumą "per daug aiškiu", dėl ko 
esą neverta su manim "leistis į polemiką"... Bet 
visa tolesnė jo deklaracija aiškiai parodo, kad taip 
nėra. Jis vistiek į polemiką leidžiasi, šoka kietai 
ir aistringai. Jam pikta, skaudu ir neramu. Jam 
norisi atmušti mano "absurdus ir demagogiją",nu
dėti mane asmeniškai ir morališkai, pasibiaurėti 

BOSTONO LIETUVIU ŽINIOS
(Atkelta iš 3 psl.)

Pagrindinę minėjimo 
kalbą pasakė anglų ir lie 
tuvių kalbomis Dr. Ne
mickas iš New Yorko.

Iškilmingas aktas bai
giamas St. Šimkaus — 
Lietuviais esame mes

gimę. Išpildo šv. Petro 
parapijos choras, ved. J. 
Kačinsko.

Meninės programos 
pradžioje Jer. Kačins
ko vedamas choras iš
pildo: "Gintarėlis" — J. 
Kačinsko, "O Rambyne"

BRONYS RAILA

kruvinuoju Nepriklausomybės laikotarpiu, išdėsty
ti nuostabiai gaivią sovietinės "laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos" teoriją. Taip toli ir tokiais 
žodžiais, kad turbūt sužinoję iš nustebimo mirk
telėtų ir Kremliaus cenzoriai, o "Tiesos" redak
torius Zimanas tikriausiai susvyruotų, ar Lietu
voje galima skelbti tokius heretiškus ir beveik 
pavojingus "pilnutinės nepriklausomybės" absur
dus.

Draugo Baltušio "laisvos ir nepriklausomos" 
idėjos reklama pakenčiama ir leidžiama tik ekspor
tui. Patriotinė Amerikos lietuvių visuomenė jau 
seniai nevertina, nesidomi ir bodisi trafaretinė
mis Lietuvos okupacijos pudravimo idėjomis, ku
riomis ligšiol vertėsi Bimbos "Laisvė", "Gimtasis 
Kraštas" ar keliais pastaraisiais metais Brookly- 
no "Vienybė". Bet, matyt, vis tikimasi, o gal kas 
dar paskaitys, gal dar kam atsivers akys...

Nubraukdamas visą eilę mano "absurdiškų" pa
stabų kritinėje recenzijoje apie jo knygą, draugas 
Baltušis susitelkia tik į du punktu, kurie, matyt, 
jam atrodė patys skaudžiausi. Pirmasis jo "nuste
bimas" kilo dėl mano abejojimo laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos buvimu. O tai yra sovietinės 
okupacijos ir nepriklausomos Lietuvos valstybės 
idėja, - problema tikrai svarbi ir stambi, pirma
eilė, esminė, kuri mums rūpi jau daugiau nei 25 
metai ir, tikiu, rūpės dar tiek pat, o gal ir visuo
met.

Antrasis draugo Juozo susijaudinimas buvo 
dėl rublių, už kuriuos jis galėjo atlikti tokią ilgą 
ir pusėtinai prabangią kelionę per Ameriką ir at
gal.

KAINOS UŽ "KŪRYBĄ”
Šiuo atžvilgiu ir aš truputį nustebau, nemany

damas, kad Baltušį galėtų taip supykinti mano pa
staba, jog ana jo kelionė, kaip rašiau buvo apmokė 
ta lietuvių liaudies pinigais. Ne! - sušunka jis ka
tegoriškai, - "važiavau savo pinigais, užsidirb
tais lieratūrine kūryba"...

Kartais gyvenime pasitaiko, kad kuo vienas 
žmogus rimčiau kalba, tuo kitą labiau ima juo
kas beklausant. Aš savo teigimą paminėjau sau
sai ir šaltai, nesistengdamas demagoginti, nes tas 
dalykas pats savaime labai aiškus, paprastas, tik
ras. Bet ima juokas, kai komunistas taip šoksta 
įtikinėti, kad jis - "užsidirbo"! Kad jis važinėja 
"savais pinigais!"...

Matyt, Baltušis dar nėra labai idealus komu
nistas, per silpnai įsigilinęs į leninizmą, dar pa
sąmonėje prisilaikąs buržuazinių ir kapitalistinių 
prietarų. "Užsidirbau", "savo pinigai"! Kas čia 
per sąvokos santvarkoje, kur nuosavybė turi būti 
visuomeninė, viskas liaudies ir liaudžiai, kuriai tu 
viską atiduodi, kas jai priklauso, ir ji tau duoda, 
kiek tau reikia?

Visos rusiškos ir lietuviškos leidyklos Lie
tuvoje yra taip sakant, liaudies nuosavybė. Visi 
laikraščiai ir knygos faktinai yra partijos nuosavy
bė, kuri atstovauja ir įkūnija liaudį. Visi honora
rų fondai ne iš oro pagaunami, ne Maskvos dovano
jami, o sudaromi iš lietuvių liaudies darbo antver- 
tės. Jie liaudies uždirbti ir sumokėti. Tad liaudis, o 
per ją kompartija sumoka' Baltušiui už kūrybą. 
Šiaip su plika kūryba toli nepavažinėsi, lėktuvais 
neskraidysi, pirmaklasiuose viešbučiuose nepagy
vensi. O kai ruošiamos organizuotos sovietų moks
lininkų, menininkų, rašytojų ar žurnalistų valstybi
nės ekskursijos į užsienius, tai draugas Baltuši, 
būkit šį kartą toks geras, nevaidinkit biauraus 
kapitalisto ir "savo" uždirbtų pinigų pilno maišo, 
išdrįskite kiek nusileisti prie nuoširdumo briau
nos ir nesigėdykit. Valdžia gi tas keliones apmo
ka, ir paskui žiūri, kad būtų vaisių, kad jai irgi tas 
svetur pinigų iššvaistymas apsimokėtų.

O valdžia - tai juk liaudis. Tad ar šiaip ar ki
taip versi, vistiek tai liaudies uždirbti rubliai, ku
riuos surenka ir skirsto kompartija. Vienur ji ap
moka savo ištikimų šalininkų kūrybą, kitur keliones 
po užsienius. Tai šalta, nuobodi, maždaug net nor
mali tiesa, dėl kurios nereikėtų taip jaudintis.

Žymiai kitaip yra kapitalistiniuose kraštuose 
ir daug blogiau buvo nepriklausomoje Lietuvoje, 
kur mes, net ir valdžios pataikūnai, tiek daug už 
"kūrybą" neuždirbdavom, kad būtume galėję be nie- 
kur nieko skraidyti per pasaulį ir vis pietauti Roo- 
sevelt tipo viešbučiuose. Mes kiek labiau skurdo- 
me, tik už tat mūsų liaudis, bendrai paėmus, buvo 
vis dėlto turtingesnė už dabartinę sovietinę.

— J. Štarkos, ir "Lais
vės" — J. Žilevičiaus.

Bostono Melrose sim
foninis orkestras diri
guojamas komp. J. Ka
činsko, išpildo M. K. 
Čiurlionio simfoninę po 
emą "Miške".

Meninę programą įs
pūdingai užbaigė Onos 
Ivaškienės parengti liau

dies šokiai: "Aštuony- 
tis", "Subatėlė" ir "Rez- 
ginėlė", kuriuos išpildė 
Bostono Tautinių šokių 
jaunimo ansamblis. Šo
kių muzikinę dalįparen- 
gė komp. J. Gaidelis.

Scena buvo dekoruota 
dail. Viktoro Vizgirdos 
lietuvių liaudies kryžių 
ornamentiniais moty-

BOLŠEVIKAS APIE LIETUVOS 
"laisvę” ir "nepriklausomybę”

Brooklyno "Laisvė" 1967 m. gruodžio 22 d. (Nr. 97) iš
spausdino sovietinės Lietuvos rašytojo ir aukšto komunistų 
partijos veikėjo, buvusio "prezidento" J. Paleckio pavaduoto
jo Juozo Baltušio straipsnį, pavadintą "Iš laiškų", kur jis 
smarkiai reaguoja dėl mūsų bendradarbio Br. Railos kritikos 
apie jo kelionių knygą po Ameriką. Mūsų skaitytojus Čia supa
žindiname su savotiškomis ir Lietuvos komunistams būdingo
mis idėjomis, pateikdami jo straipsnį ištisai, šie J. Baltušio 
pasisakymai davė paskatinimą Dirvos akimirkų autoriui Br. 
Railai naujoje straipsnių serijoje išsamiau panagrinėti "dia
logo su kraštu" galimybes, būdus ir prasmę.

Redakcija

Perskaičiau "Dirvoje" Broniaus Railos straipsnį "Didžiųjų 
brolių akim", kuriame šnekama apie mano knygą "Tėvų ir brolių 
takais". Perskaičiau susidomėjęs ir dar sykį nusistebėjau šito 
žmogaus naivumu ir jo demagogija.

Kaltina mane ponas Raila daug kuo. Bet pagrindiniai jo kalti
nimai yra du. Pirmas, kaip aš, girdi, atlikęs į Ameriką kelionę, 
"apmokėtą lietuvių liaudies pinigais," galėjau iškoneveikti šitą 
Ameriką ir klaidinti lietuvių liaudį. Antra mirtina mano nuodėmė 
yra toji, kad aš išdrįsęs savo knygoje tvirtinti, jog egzistuoja lais
va ir nepriklausoma Tarybų Lietuva, kai tuo tarpu, pasak pono 
Railos, jokios Lietuvos nėra, "nėra Lietuvos nepriklausomos vals
tybės, o tik Sovietų Rusijos, Sąjunga vadinamos, karinių jėgų oku
puota provincija LTSR su silpna ir vis daugiau kolonizuojama kal
bine autonomija".

Nesiruošiu leistis į polemiką su Bronium Raila. Jo tvirtini
mų absurdiškumas — per daug aiškus. Tačiau negaliu nutylėti 
savo nusistebėjimo.

Visų pirma, dėl "lietuvių liaudies pinigais apmokėtos" mano 
kelionės. Važiavau savo pinigais, užsidirbtais literatūrine kūry
ba, o stebina mane toks gilus Broniaus Railos susirūpinimas "lie
tuvių liaudies pinigais". Prisimenu laikus buržuazijos valdomoje 
Lietuvoje. Tada Bronys Raila įtūžęs puldavo bet kokią progresy
vią mintį oficioze "Lietuvos aidas" ir per radiją, kur jis daryda
vo kasdienines spaudos apžvalgas, "Vairo" žurnale jis žiauriai ra
šė apie Suvalkijos valstiečius, atsisakiusius pristatinėti pieną pa
sibaisėtinai žemomis kainomis, kai už litrą pieno žmogus negalėjo 
nusipirkti nė dėžutės degtukų.

Prieš sustreikavusius valstiečius buvo pasiųsta ginkluota poli
cija, liejosi valstiečių kraujas Veiveriuose ir kitur,oBronys Rai
la nė sykio nesusidomėjo ir nesusirūpino, kokiais pinigais jam ap
moka tautininkų valdžia už tokius išpuolius. Iš kur gi dabar pas jį 
šitoks susirūpinimas?

Dabar dėl "okupuotos provincijos LTSR". Stebina mane šitok
sai pono Railos tvirtinimas, pats terminas "okupuota". Kai Lietu
va iš tikrųjų buvo okupuota, kai ją užplūdo hitlerinės Vokietijos 
armijos, kai buvo panaikinus pats Lietuvos vardas, pavadinant ją 
Ostlandu, daužomi ir naikinami lietuvių tautos kultūros ir mokslo 
meno židiniai, persekiojama intelgentlja, fiziškai sunaikintas kas 
ketvirus žmogus Lietuvoj, išžudant jų apie 700,000, šiuis tragiš
kiausiais mūsų uuui meuis nė sykio mes neišgirdome iš pono 
Railos lūpų termino: "okupacija". Priešingai, jau nuo pirmų vokiš • 
kų fašistų okupacijos dienų Bronys Raila nubėgo tarnauti jiems, dir
bo aktyviai, stiprino okupantų'jėgas, padėjo jų siautėjimui, ir nė 
sykio, beje, nepasidomėjo, iš kur, kieno ir kokiais būdais surink
tomis lėšomis fašistiniai okupantai apmoka jam jo parsidavėlišką 
darbą. Ėmė pinigėlius Bronys Raila, traukė sau šampaną ir buvo 
laimingas.

O dabar, kai Lietuva ūpo tikrai laisva ir nepriklausoma, kai 
ji įeina į broliškų tarybinių respublikų sandraugą, garantuojančią 
jai saugumą, tikrą demokratiją, laisvę ir nepriklausomybę, kai Lie
tuva iš atsilikusio žemės Ūkio krašto išaugo į industrinę respubli 
ką su aukštai išvystytu žemės ūkiu, kai Lietuvoje gimtąja tėvų kal
ba dabar mokosi kas ketvirtas žmogus, kai klesti Lietuvoje moks
las, menas, kultūra, kai, nugalėdama visus sunkumus, lietuvių tau 
u žengia į naujus laimėjimus, tai būtent dabar Bronys Raila su
skato šaukti: "Okupacija"! Kaip sakoma, atleisk jiems, viešpatie, 
nes nežino, ką daro.

O gal žino? Bronys Raila ne koks pusprotis, jis mato tikrovę. 
Tad lieka viena išvada: demagogas ponas Raila, tikras demagogas! 
Ir ši demagogija — ne atsitiktinė. Ji yra paskutinė priemonė, ku
rios dar gali griebtis pono Railos padėties žmonės. Beviltiška prie* 
monė.

Lietuvių tauta pasirinko vienintelį istoriškai teisingą kelią, ei
na šituo keliu ir, kaip atrodo, visiškai nesiruošia pasukti iš jo dėl 
Broniaus Railos ar kitų jo lagerio žmonių šauksmo, šituo tenka la
bai gerai įsitikinti gyvenant čia, Lietuvoje, artimai bendraujant su 
savo tauta, žengiant vienu keliu su savo tauta, dirbant pagal išga
les savo tautos laimei ir jos šviesiai ateičiai. J. Baltušis

vais su stilizuota Lie
tuvos Vytim centre.

Sceniniams pasirody
mams vadovavo A. Gus
taitis. Sukakties leidinį 
redagavo St. Santvaras.

Lietuvos laisvinimo 
reikalams bostoniškiai 
sudėjo $5,611.00. Stam
biausi aukotojai iki šiol 
yra: Ona Ivaškienė — 
$1,000 dolerių, Bosto
no lietuvių inžinierių sky
rius $1,000 dol. Šventės 
organizacinis komitetas 
parengtus anglų kalba 
straipsnius, liečiančius 
Lietuvos bylą, išsiuntinė 
jo 24 amerikiečių laik
raščiams ir 20 radijo 
bei televizijos stočių. Be 
to, 1200 laiškų jubilie
jaus reikalu buvo išsiun
tinėta žymiems ameri
kiečiams ir universitetų 
profesūrai.

Dauguma apylinkės 
mažesnių miestų laik
raščių ir radijo stočių 
talpino straipsnius apie 
Lietuvą ir davė lietu-- 
višką programą. Daug 
straipsnių paruošė kun.

Kontautas.
Tačiau didieji Bosto

no laikraščiai kaip "Glo
bė" ir "Boston Herald- 
Traveler "(dominuoja
mi "vienos grupės" sa
vininkų, nežiūrint dėtų 
pastangų, nekreipė jokio 
dėmesio.

J.V. Sūduvas

CLERI'CAL TYPISTS — Im- 
mediate openings for young 

women with good typing abili- 
ties and math aptitude. Some 
knowledge of the comptometer 
is necessary. If you have these 
qualifications call for an inter- 
view appointment at Acme 
Quality Paints, Ine. 213 —872- 
4800, Extension 205.

An l'.ųual Opportunity Employer 
(20-26)

PUBLIC HEAL.TH NURSE—Immedi- 
ate opening in aemirural official 
agency with expanding generalized 
prograni. B. S. P. H. N. required. Sal- 
ary dependent on qualif icaliona and 
experience. Liberal peraonnel policiea. 
Michigan Statė Univeraity and cul- 
lural advantage of Michigan'a Statė 
Capitol. Lan.ing within twenty milea. 
Write B. P. Brown, M. D., Director, 
Eaton County Health Deparlment, 
319 E. Lawrence, Charlotte, Mich.

(2J-26)
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Vasario 16 minėjimas Chicagoje
(Muzikinės dalies apžvalga)

Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo 50 
metų sukakties minėji
mas Chicagoje bene bus 
vienas didžiųjų, sutrau
kęs į Civic Operos rū
mus per 3.000 dalyvių. 
Minėjimas buvo pradė
tas JAV himnu, giedant 
solistei Pr. Bičkienei, 
pianinu palydint A. Va- 
saičiui.

Po pertraukos sekė 
komp. J. Gaidelio kanta
ta Kovotojai simfoniniu 
orkestru palydint, su trb 
mis solistais: D. Stan- 
kaitytė, A, Pavasaris ir 
A. Vokietaitis. Choro d a' 
lį atliko "Dainavos" an
samblis ir orkestras iš 
50 narių. Kantatą pa
ruošė P. Armonas, pa
dedant Alf. Gečui ir 
akompaniatoriui Alv. 
Vasaičiui. Kantatai di
rigavo P. Armonas. Po- 
ezija St. Santvaro. Kan
tata toms iškilmėms bu
vo užsakyta tauraus lie
tuvio, visuomenininko J. 
Pakalkos žuvusiųjų dėl

Danutė Miškinytė 
’Sweet Charity’

Dar taip nesenai Danutė 
šoko lietuviškuose parengi
muose Detroite. Galbūt ne
buvo nė vieno Korp! Neo- 
Lithuania ar Tautinės Są
jungos didesnio parengimo, 
prie kurio nebūtų prisidė
jusi. Bet tas taip greit pra
bėgo, kad gal ir pati mažai 
ką atsimena. Dabar jau ji 
suaugo ir surimtėjo. Kar
tais ir savo akimis nesinori 
tikėti...

Ann Arbor universiteto 
scenos mėgėjų grupė ”Mus- 
ket’s” vasario mėn. statė 
muzikai inę kome diją 
”Sweet Charity" ir progra
mos pirmam puslapy, dide
lėmis raidėmis parašyta: 
musical director — Bruce 
Fisher, o žemiau — choreo- 
graphed by Danutė Miški
nis. Verčiant programą to
liau, vėl 14 puslapy, per pu
sę puslapio Danutės nuo
trauka ...

šių metų parengimams 
choreographė yra Danutė 
Miškinis, kuri savo namuo-

Danutė Miškinytė ir B. Fisher.

J. ŽILEVIČIUS

Lietuvos laisvės bei dėl 
jos kenčiančių pagarbai, 

Komp. J. Gaidelis yra 
nūdienės muzikinės kū
rybos atstovas, savo kū
ryboje besigėrintis diso
nansine harmonija ir jo
je sugebantis įdomiai 
reikštis. Turi lakią fan
taziją, laisvai ir greitai 
kuria. Nežiūrint disonan
sų persvaros, sukuria ne
paprastai įdomius poli
foninės melodijos vingia- 
vimus, iš kurių "išdygs
ta" vyraujančios reika
lingos melodijos solis
tams bei chorui. Jis yra 
sukūręs keletą simfoni
jų, simfoninių poemų ir 
kitų kūrinių, kuriuos ir 
svetimieji pagarbiai ver
tina. Šalia to, jis yra 
taip pat puikus ir savo 
kūrinių instrumentuoto- 
jas. Yra net operą sukū
ręs. Tokį tad pajėgų kom
pozitorių pasirinko J. Pa- 
kalka kantatos parašy
mui.

se dar nespėjusi išlipti iš 
stepavimo batų, jau lipa į 
baleto batukus.

Jos išsilavinimo praktika 
apima baletą, stepavimą, 
moderniškus šokius ir taip 
pat lietusių tautinius šo
kius. Ji, kaip profesionale 
yra davusi šokių pamokas 
u n i v ersiteto kultūriniame 
centre.

Ji nėra naujokė ir scenos 
pasirodymuose: ja matėme 
1965 m. vaidinime ”A fan- 
ny thing happen on the 
way to the Forum" ir taip 
pat solo partijoje ”Guys 
and Dolls”.

Pereitais metais su "Mus- 
ket’s” grupe, kuri buvo 
Krašto Apsaugos ministeri
jos pakviesta, lankėsi toli
muosiuose rytuose, ji pra
leido 10 savaičių aplanky
dama Japoniją, Korėją, 
Okinavą Taiwan, Guam ir 
Phillipinus.

Linkime jai sėkmės te
atriniame darbe. fjg)

Kantatoje sava kūryba 
reiškėsi "du" Gaideliai 
kompozitoriai: vienas ra* 
šė chorui, pritaikyda
mas balso savybėm ir 
netaip moderninėje har
monijoje, o orkestrui ra
šė, kaip kompozitoriaus 
siela reiškėsi. To pasė
koje orkestras ėjo savo 
keliu visai negelbėda- 
mas chorui kaip būna pa
prastai klasinėje kūry
boje. "Dainavos" an
samblis su talkininkais 
tiek buvo tobulai savo 
dalį išmokęs, jog visiš
kai nekreipdamas į or
kestro disonansiniai 
skirtingas melodijas, 
laisvai įstodamas profe
sionališkai atliko savo 
užduotį. "Dainava" P. 
A r mono vadovybėje šį 
sunkų kūrinį nugalėjo 
įrodydama savo pajėgu
mą pasiruošti ir komp
likuotiems kūriniams.

Kantatos trumpa įžan
ga pradėta nepaprastai 
stipriais disonansiniais 
akordais vario instru
mentų grupėje sukelian
čiais šiurpą, pranašau
jant kažką nepaprasto. 
Orkestracija tiek tiršta 
ir disonansiniai akordai 
taip erzlūs, tokioje tirš
toje orkestracijoje pasi
darė dar erzlesni nuolat 
varinių instrumentų de
monstruojami. Kai solis
tas ar choras įstodavo, 
garsų bangose nuskęs- 
davo, nors choras ir so
listai dėjo pastangas 
rungtyniauti.

Kompozitorius, matyt 
buvo suklaidintas spau
doje dažnai skelbiant, 
jog bus choras iš 150 bal
sų. Tam kompozitorius 
ir taikė, nors tikrumoje 
tokį pajėgų disonansinių 
akordų perpildytą orkest
rą atsverti reikėtų nema
žiau 3 ar 400 balsų cho
ro. Be to, paskutinėje re
peticijoje dalyvavo ir 
pats kompozitorius, kur 
sustabdant protarpiais 
orkestrą, užklaustas už- 
girdavo nepadarydamas 
savų pastabų. Dirigentas 
prie pulto apsuptas gar
sų mišiniu repeticijos 
metu tokiame didžiulia
me teatre negali girdėti

A. Vaičaitis Trys gracijos

ADOLFO VAIČAIČIO LINO
SPAUDINIU APLANKAS

1966 metais A. Vai
čaitis Australijoje išlei
do puošnų 12-kos spal
votų lino rėžinių aplan
ką LINOPRINTS. Šio lei
dinio yra atspausdinta ri
botas skaičius, tik 35 
egzemplioriai. Atskirai 

tikrojo skambėjimo ga
le ar šonuose salės tuš
čioje su didžiuliu aidu, 
visuomet apgaulingu nuo 
tikrovės — pilnos salės. 
Dirigentas, pagerbda
mas kompozitoriaus pa
reiškimus, pilnai pasiti
kėjo, pats nesiimdamas 
patikrinimo arba savo at
sakomybės pritildyti or
kestrą, kas savaime bū
tų išėję kantatos nau
dai. Nenormali choro ir 
orkestro proporcija, tai 
paprasčiausias fizinis 
dėsnis, nebent orkest
ras daugelyje vietų būtų 
grojęs CON SORDINO,

Viso to akivaizdoje ne 
galima vien tik dirigen
tui suversti visų kalčių 
ir jam išrašyti "piršlio 
dekretą". Lengva pa
smerkti ir nekultūrin
gais pasisakymais spau
doje švaistytis prieš 
tuo žmones, kurie visus 
savo nuo darbo atlieka
mus liuoslaikius aukoja 
muzikos meno puoselėji 
mui išeivijoje.

Jei mes, senieji atei
viai, būtume taip neatsa
kingai panašiais epite
tais svaidę savo jaunie
siems pradedantiems 
dainininkams už bent ko
kias paklaidas, atsidėko
jant už jų pasišventimą 
lietuvybės darbui, mes 
nebūtume turėję P. Stoš- 
kos, A. Kaskas, H. Bar- 
tusch, H. Sada-Sadaus- 
kaitės, A. Brazio, diri
gento W. \\assel-Vasi
liausko ir kt. Juk Kanta
toje dalyvaują asmenys

(Nukelta į 6 psl.) 

leidinys ir nuospaudos 
yra numeruoti ir auto
riaus pasirašyti. Todėl 
kiekvienas paveikslas 
šiame aplanke yra ori
ginalas. Linoleumo blo
kai ir nuospaudos paruoš
ti paties dailininko. Lino 
blokai po atspausdinimo 
buvo sunaikinti. Aplan
kas teikia labai malonų 
įspūdį. Grafinis apipavi
dalinimas skoningas ir 
išbaigtas. Lino rėžinių 
technika paprasta, bet 
subtili, ir kultūringa.

Meno kritikas Aleksis 
Rannit rašydamas apie 
šias lino graviūras pa
žymi, kad jos yra labai 
aukšto kvaliteto ir šis 
lygis visame leidinyje iš 
laikytas. Be grynai este 
tinio - intelektualinio 
meistriškumo meninin
ko privilegija glūdi: ly
rizmo ir intelektualizmo 
sintezėje. Kitas meno 
kritikas Elwyn Lynn, ra
šydamas apie lietuvių 
menininkų kūrybą knygo
je "Eleven Lithuanian 
Artists in Australia", 
įžiūri A. Vaičaičio rėži
niuose dominuojantį rit
mišką jausmą, kur kūrė
jas žaidžia siūbuojan
čiom, laisvai tekančiom, 
bet labai stipriai išryš
kintom formom. Papras
ti lino rėžiniai yra pa
naudoti išgauti ką tai sur- 
realaus, nežemiško. 
Lankstūs pavidalai jun
giasi į šokį, kuris turi 
truputį makabrišką žy
mę. Pats dailininkas Vai
čaitis, užklaustas ką jis 
norėtų pasakyti apie šią 
lino rėžinių seriją, šyp
teli ir priduria: "Meno 
kurinių kalba yra tyli; 
kuo ji tylesnė, tuo ji gi
lesnė ir prasmingesnė".

Šiam aplankui įžanginį 
žodį parašė Vladas Jaku
tis, kuriame sakoma: — 
Adolfas Vaičaitis šiuo li
no raižinių rinkiniu kvie
čia žiūrovą dalyvauti jo 

paties ieškojimuose iš
reikšti mintis ir jaus
mus, šiaip žodžiais ne
nusakomus. Tokia tai yra 
menininko intencija: jis 
šaukiasi bendrininko kū
rybiniame vyksme, sie
kia pasidalinti kartiniu 
Išgyvenimu apipavidali
nime, beieškant būdo idė
jai suteikti formą.

Žinia, meno kūriniai 
sukelia asociacijų,kurio
mis žiūrovas atliepia į 
dailininko tveriamą re
alybę, kuria pats meni
ninkas tiki ir viliasi, kad 
stebėtojas ją įsisavins.

Šį kartą Adolfas Vai
čaitis didele savitvar
da apvaldo priemones, 
daugiau ribotas nei tas, 
kurias jis naudojo savo 
"Sieben Original Litho- 
graphian" — Freiburg 
i.Br., Vokietija. Ten jis 
įmantriai žaidė grakš
čia linija. Jautrumas for
mai, taip pat ir santū
rus priėjimas prie 
sprendimo, kuriuo būdu 
išsireikšti, gali būti į- 
žvelgtas ir šiuose raiži
niuose, kur dailininkas 
apmąsto nuotaikingumus, 
slypinčius džiaugimosi 
gyvastingume.

Kūrinių pavadinimais 
dailininkas tik prabėgo
mis užmena žiūrovui, 
kuria linkme jo mintis 
rikiuotina bei kurlink jo 
jausmas kreiptinas ry
šiui su menininko ieško
jimais, kūryba sumegz
ti.

Besklaidant šiuos lino 
raižinius, prisimena 
Paul Klee teigimas, kad 
menas neatkartoja ma
tomo reiškinio, jis tą 
reiškinį paverčia mato
mu, nesgi šiuo kartu dai
lininkas siekia perduoti 
matyto daikto ar šiaip pa
tirto išgyvenimo turinį 
ir esmę...

Palikdamas gimtinę 
Adolfas Vaičaitis bus iš
sinešęs savo šalies dai
nų lyriškumą, kaimo 
dievdirbių statulėlių ma- 
giškumą, muziko ir tapy
tojo M. K, Čiurlionio 
(1875 - 1911) kūrinių mis
tiškumą. Atrodo, kad ta
sai palikimas, išsaugo
tas per ilgas pabėgėlio 
klajones, bus įspaudęs 
savas žymes į dailinin
ko šiuo kartu patiekia
mus kūrinius.

Kai tik žiūrovas su
siranda būdą ryšiui su 
dailininku užmegzti, kai 
jis įsijungia į dailininko 
ieškojimus ir radimus, 
tik tada jis pasijunta be* 
dalyvaująs menininko iš
gyventame kartiniame 
patyrime, atseit — kūry
biniame vyksme. Tada 
žiūrovo pajuntama, kad 
jo tampama kūrybinio 
vyksmo dalyviu ir tuo bū
du baigminėje išvadoje 
jo išgyvenama daugiau,

.negu vien tiktai esteti
nis pasigėrėjimas: jo pri
artėjimą prie suvokimo 
misterijos, glūdinčios 
daiktuose ar reiškiniuo
se, kuriuos jis prabėgo
mis tebuvo pažinęs.

A. Vaičaitis be kūry
binio darbo reiškiasi ir 
visuomeninėje veikloje. 
Rašo straipsnius, nag
rinėjančius meno proble
mas, skaito paskaitas 
apie meną bendruome
nei. Meno Dienų metu 
Melbourne 1964 m. suor
ganizavo trečiąją Aus-

(Nukelta į 6 psl.)
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Prie Oyster Bay, N.Y. miesto rotušės iškeliama Lietuvos vėliava, kuri plevesavo visą savaitę. Sto
vi dalyvavę vėliavos pakėlimo iškilmėse: V. Radzivanas, Garunkštytė, Umbrazaitė, supervisor M.N. 
Petito, inž. Miklas su savo vaikučiais, I. Garunkštienė ir gen. konsul. A. Simutis.

V. Maželio nuotrauka

VASARIO 16 GREAT NECKE

LB Great Neck apy
linkė, kurios pirminin
ku yra Henrikas Mik
las, Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 50 
metų sukaktį paminėjo 
vasario 24 dieną puoš
nioje Veteranų salėje.

Minėjimas pradėtas 
kun. J. Pakalniškio in- 
vokacija, pagrindinę kal
bą pasakė ilgametis Vli
ko narys Jonas Stiklo- 
rius iš Philadelphijos. 
Meninę dalį atliko Brook- 
lyno Operetės choras, va
dovaujamas muz. M. Ci
bo, Kristina Garunkšty
tė paskambino pianinu 
ir Maironio lituanisti
nės mokyklos mokiniai: 
Danutė Miklaitė, Ramu 
tė Žukaitė, Saulius ir 
Ramutis Alilioniai, Ra
sa, Rytas ir Justas Vii-

A. VAIČAITIS...
(Atkelta iš 5 psl.) 

tralijos Lietuvių Daili
ninkų darbų parodą, su
laukusią saviškių ir aus 
tralų reikiamo dėmesio. 
Didis ir originalus jo 
nuopelnas yra Vaiko Me 
no parodos suorganizavi 
mas. Šiokia paroda pir
mą kartą suorganizuota 
Australijos Lietuvių 
Bendruomenėje. Ji, ro
dos, bus pirmoji ir vi
soje mūsų emigracijo
je, įskaitant ir kitus už
jūrių kraštus. Tai dide
lis A. Vaičaičio nuo
pelnas ugdant dailinin
kų prieauglį iš jaunosios 
kartos!

1955-56 m. A. Vaičai
tis buvo Australijos Lie
tuvių Kultūros Fondo 
Valdybos pirmininku. 
Straipsniais spaudoje ir 
visuomenine veikla sten 
gėsi išjudinti kultūrinį 
gyvenimą. 1962 m. liepos 
15 d. A. Vaičaitis su A. 
Krausu Melbourne įstei
gė M.K. Čiurlionio Dis
kusijų Klubą, kurio tiks
las per diskusijas gilinti 
bei plėsti gilesnį meno 
ir mokslo problemų su
pratimą. Tas klubas 
per penkerius savo gy
vavimo metus išvarė pla 
toką veiklos barą ir šian
dien dar žymiai reiškia
si ir yra populiarus, 
ypač akademinės jaunuo
menės tarpe.

Šiuo labai skoningu ir 
reprezentaciniu leidiniu 
A. Vaičaitis praturtino 
ne tik lietuvių grafiką, 
bet ir atkreipė tarptau
tinių meno mylėtojų 
dėmesį.

A. Krausas 

gailiai padeklamavo.
Vaišių metu, kurias 

paruošė ir suaukojo vie
tos ponios, ypatingą da
lyvių dėmesį atkreipė 
anksčiau Great Neck gy
venusio Antano Seniko, 
Vilties Dr-jos vicepir
mininko kultūrinė dova
na — Dirvos metinė pre
numerata lituanistinę 
mokyklą lankančiam mo
kiniui, kurią laimėjo Aru 
nas Jankauskas. Berniu
kas buvo labai laimingas 
ir gražiai padėkojo. Mi
nėjime dalyvavo apie 150 
žmonių ir tenka džiaug
tis, kad didesnę jų dalį 
sudarė jaunimas, ko la
bai pasigęsta didžiojo 
New Yorko minėjime.

Vasario mėnesio iš
kilmės užbaigtos sekan
čią dieną pamaldomis 
ir pritaikytu tai progai 
pamokslu bažnyčioje. 
Šios reikšmingos mums 
sukakties minėjimas 
Long Islando apylinkėse 
jau prasidėjo vasario 13 
dieną, kada LB vardu 
Kęstučio Miklo iniciaty
va lietuvių delegacija bu
vo priimta Nassau aps
krities viršininko Euge
ne Nickerson, buvusio 
kandidato į New Yorko 
gubernatorius. Delega
ciją sudarė: Generali

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir 
•j kitus miestus)

• portretūra
• meno darbu nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

422 MENAHAN STREET — RIDGEVvood, n. y. 11237

"Žemaitės" ir "Povilo Lukšio" draugoviy skautės ir skautai Tėvynės sueigoj Philadelphijoje. 
V. Gruzdžio nuotrauka

nis Konsulas A. Simu
tis, A. Vakselis, LBNew 
Yorko Apygardos pirm., 
A. Mažeika ir K. Mik
las. Vasario 16-tą die
ną E, Nickerson paskel
bė Lietuvos nepriklau
somybės diena ir iškė
lė lietuvišką vėliavą.

Vasario 15 d. lietuvių 
delegaciją priėmė Suf- 
folk County executive H. 
Lee Dennison. Delegaci. 
ją sudarė: A. Simutis, V. 
Radzivanas, N. Umbra
zaitė, J. Giedraitis ir M. 
ir K. Armonai.

H. Lee Dennison pa
skelbė Lietuvos nepri
klausomybės savaitę nuo 
vasario 18 iki 24 dienos, 
o vėliavą iškėlė vasario 
15 d. iki 24 dienos River 
head mieste.

Tą pačią dieną lietu
vių delegaciją priėmė 
Town of Oyster Bay Su
pervisor Michael N. Pe
tito. Delegaciją sudarė: 
A. Simutis, Gen. Kons., 
V. Radzivanas, N. Um
brazaitė, K. Garunkš
tytė, I. Garunkštienė,
K. Miklas, jr. ir S. Mik
laitė. Visos moterys vil
kėjo tautiniais drabu
žiais. Čia mūsų trispal
vė buvo iškelta vasario 
15 d. iki 22 dienos.

Vasario 15 dienos Beth- 
page Tribūne — vietos 
laikraštis, pirmame pus
lapy įsidėjo ilgą straips-

Kantata "Kovotoji
(Atkelta iš 5 psl.) 

algų negauna, už jų pasi
šventimą tokiam prakil
niam darbui turime būti 
dėkingi ir pasidžiaugti 
jų pažanga. Panašūs "pa
sisakymai” spaudoje tik 
atbaido jaunimą, o nepa
skatina.

Visiškai nesupranta
ma kokiais sumetimais 
buvo aptemdyta salė ir 
scena? Tokiais atvejais 
salės būna apšviestos, 
bet nepaverčiamos į nak
tinius klubus. Toks ap
švietimas palaidojo St.

nį Lietuvos nepriklauso
mybės 50 metų sukakties 
proga kartu su žemėla
piu ir tautiniais drabu
žiais lietuvaičių nuo
trauka. Vasario 17 d. per 
didžiąją Long Island sto
tį buvo programa apie 
Lietuvą pasikalbėjimo 
formoj su stoties direk
torium Wes Richards.

Delegacijoms vadova
vo inž. K. Miklas, pasi
kalbėjimus užrekorda- 
vo ir vėliau per Laisvės 
Žiburio radiją perdavė 
A. Mažeika. Programą 
amerikiečių radijui pa
ruošė dr. A. Budreckis 
ir "Laisvės Žiburio" ra
dijo vedėjas R. Kezys.

-eč-

PHILADELPHIA

TĖVYNĖS SUEIGA
Vasario 4 d. Philadelphi

jos skautės ir skautai or
ganizuotai dalyvavo mišio
se šv. Andriejaus parapijos 
bažnyčioje. Po pamaldų su
sirinko parapijos salėje iš
kilmingai sueigai, ši sueiga 
buvo skirta paminėti 50 
metų jubiliejiniems metams 
ir metinėms nuo vieneto at
sikūrimo Philadelphi joje. 
Sueigos iškilmingos dalies 
programoje buvo perskaity
tas Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo Aktas ir 
Lietuvos Charta.

Regina Milaitė davė skau
tės įžodį, o Paulius Jurskis 
davė jaunesniojo skauto 
įžodį.

Sueigoje dalyvavo iš Ne\v 
Y.orko skautininkas Kidolis, 
kuris atstovaudamas Broli
jos vadovybę įteikė paskau- 
tininkui G. Surdenui meda
lį už nuopelnus ir broliui v. 
s. G. Dragūnui Tėvynės Sū
naus medalį.

Po iškilmingos dalies se
kė lauželis su pritaikintomis 
dainomis ir pasirodymais. 
Po sueigos skautai, skautės 
ir sueigoje dalyvavę tėvai 
buvo pavaišinti kava ir už
kandžiais.

R. Dantienė

Santvaro poeziją, kuri 
buvo atspausdinta pro
gramos knygoje — dėl 
tamsos niekas negalėjo 
teksto skaityti. Be to, 
gražiais, meniškai ver
tingais chorisčių dra
bužiais nebuvo galima 
pasidžiaugti, ypatingai 
didelis būrys konsulų no
rėjo jais pasigėrėti.

Visur, kur tik išpil
domos kantatos, oratori
jos, misterijos, Mišios, 
visada salės būna švie
sios, nes susirinkusieji 
»seka spausdintais teks
tais veikalo eigą, muzi
kai dažniausiai atsine
ša gaidas ir iš jų seka 
kūrinio eigą. Gaila St. 
Santvaro taip gražios ir 
taiklios poezijos, kurios 
susirinkusieji negalėjo 
pasekti.

Kantata parašyta tri
mis dalimis: pirmoji ir 
paskutinioji dramatiškai 
pavaizduoja muziką, o 
vidurinėje dalyje raudo
jimai labai sentimenta
liai, senovės raudų pla
čiai išplėstomis kontra- 
punktiniai slenkančio
mis melodijomis. Nepap
rastai gražūs raudotojų 
melodiniai dialogai, tai 
skundas motinų, sese
rų, žmonų ar sužadėti
nių praradusių artimuo
sius. Tai gilūs širdžių 
išsiveržimai. Taip no
rėjosi, kad ši dalis po 
pirmosios triukšmingo
sios būtų atliekama nors 
puse ar dalimi a capella 
(be pritarimo) arba vien 
styginių instrumentų pri
tarimu. Čia kompozito
rius disonansinius akor 
dus sentimentaliai pasal
dino. Kantata parašyta 
programinės muzikos bū
du — muzikos garsais 
bandoma atvaizduoti (su
stiprinti) teksto turinį 
kaip tapytojas spalvo
mis paveikslą.

Bendrai imant, minė
jimas buvo didingas, įs
pūdingas, ypatingai kai 
tūkstantinė minia giedo
jo susikaupusi Lietuvos 
himną tam pačiam orkes
trui pritariant (prof. VI. 
Jakubėno orkestruotą), 
kurį dėl klasinės harmo
nijos giedotojai "palaido
jo" palikdami pritarėjo 
vaidmeny.

Kantatos užsakytojo J. 
Pakalkos ir "Dainavos" 
ansamblio dėka paliko ne
išdildomą įspūdį. Puiki 
programa (64 p.) su dau
gybe istorinės medžia
gos, liks šio istorinio pa
rengimo liudininku.

Minėjimą rengė Chi
cagos Lietuvių Taryba, 
kuriai šiuo metu pirmi
ninkauja Julius Pakalka.

NEWARK

LIETUVA 
AMERIKIEČIUOSE

Newarko Sacred Heart 
mokyklos didžioje vitrinoje, 
vasario mėnesį vyko lietu
viška paroda.

Ją surengė rašytoja Ona 
Balčiūnienė - Audronė, dir
banti toje mokykloje bib
liotekininkė.

Parodai lietuviško liau
dies meno išdirbinių ir kny
gų mielai paskolino: Vita 
M a t u s a i t ienė, Jadvyga 
Kregždienė, dr. Rožė šom- 
kaitė, rašytoja Kotryna 
Grigaitytė-Graudienė, o vi
sa kita pridėjo pati rengėja. 
Parodoje buvo kelios de
šimtys eksponatų, kaip tai: 
Sibiro maldaknygė dviem 
kalbom, Lietuvos vėliava, 
Vytis, taut. kostiumas, Lie
tuvos Himnas įaustas rank
šluostyje, daugelis puikių 
reprezentacinių knygų lie
tuvių ir anglų kalbomis, 
gražių gintaro išdirbinių, 
juostų, medžio išdirbinių, 
keramikos ir jaunimo žur
nalų.

Vasario 2 d. tęs mokyklos 
bibliotekininkių mėnesinia
me susirinkime, mokyklos 
vedėjos žodyje, buvo prista
tyta ir pagerbta rašytoja 
Audronė-Ona Balčiūnienė.

ši lietuviška paroda, ra
šytojos O. B. Audronės pri- 
statymas-pagerbimas, Lie
tuvos šventė ir pagrindinės 
žinios apie Lietuvą tilpo 
mokyklos ”News Letter’’ ir 
mokyklos kronikoje net 
kelis kartus,

Minėtoje bibliotekos vit
rinoje nuolatos vyksta įvai
rios parodos. Mūsiškės pro
ga gauta daug gražių ir šil
tų atsiliepimų iš vietinių 
amerikiečių ir iš mokyklos 
vadovybės.

K. Graudienė

/T* Jaad...

Anarchijos ženklai aiš
kūs kai kuriuose JAV uni
versitetuose. Neseniai Har
vardo universiteto vyrų 
b e n drabučiuose (campus) 
pravesti apklausinė j i m a i 
parodė, jog 25 nuoš. vyr. 
studentų sako geriau pasi
rinktų kalėjimą ar emigra
ciją, kad išvengus karinės 
tarnybos. 60 nuoš. pareiškė 
dėsią visas pastangas, kad 
tos prievolės išvengus, kad 
ir ne taip drastiškomis prie
monėmis.

Kitaip vertus, didelė da
lis studentijos mano, jog 
žmogus savo šalies princi
pus turi ginti tik tada, ka
da jam tai atrodo asmeniš
kai reikalinga. įstatymus 
vykdyti reikia tik tada, ka
da tau atrodo jie asmeniš
kai naudingi. Tokias idėjas 
puoselėjant, ko gi galima 
tikėtis iš inteligentijos, sie
kiančios paneigti pagrindi
nių valstybės idėjų princi
pus.



1968 m. kovo 4 d.

ŠV. KAZIMIERO LITUANISTINEI 
MOKYKLAI PAREMTI 

KONCERTAS

VASARIO 16 DETROITE

D. MONGIRDAITĖ ANT. GUSTAITIS

Naujosios parapijos salėje
1968 m. kovo 9 d. Pradžia 7:30 v. v.

Bilietus iš anksto užsakyti telef. 531-4608.

Rengia ŠV. KAZIMIERO LIT. MOKYKLOS TĖVŲ KOMITETAS

^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
VELYKINIAI ATVIRU

KAI GAUNAMI DIRVOJE
Kaina; 10, 15, 25 ę. Taip 

pat yra atvirukų Motinos 
Dienai, Vardo Dienai ir 
gimtadieniui.

• Bronius ir Regina 
Snarskiai, Brecksville, Ohio 
ir Vladas ir Birutė čyvai, 
Cleveland, įstojo į Lietuvių 
Fondo narių eiles su $100.00 
įnašais kiekviena šeima.

• Veronika Nagius-Nage- 
vičienė įamžino Lietuvių 
Fonde a. a. brig. gen. gyd. 
Vladą Nagių-Nagevičių, jo 
13 metų mirties sukakties

proga, įnešdama fondan ve
lionio vardu $100.00 įnašą.

• Savo įnašus papildė: dr. 
Zigmas ir Minoka Sabatai- 
čiai, Parma, Ohio iki 
$300.00 ir Vladas ir Janina 
Ramūnai, Cleveland, Ohio 
iki $100.00.

H

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VViIliam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių ^rektoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

CLEVELAND, Ohio

DIRVA

May Co, prezidentas Francis A. Coy paskelbė apie naujus pa
skyrimus prekybos skyriuje, kuris 7 tos bendrovės didžiulėms 
krautuvėms turės suteikti sąlygas geresniam klijentų patarnavi
mui ir prekių pasirinkimui.

William Mullally, Leonard Melz, David Goldman paskirti b-vės 
viceprezidentais, kartu būdami Gerald Baris, vyr. viceprezidento 
žinioje.

May Co. yra viena iš daugelio didžiųjų Clevelando prekybos 
bendrovių, jau ilgus metus remianti savo skelbimais Dirvą ir kitų 
tautybių laikraščius.

LF adresas: 6643 South 
Maplevvood Avė., Chicago, 
III. 60629. (Sk.)

PARENGIMAI
CLEVELANDE Į

KOVO 9 D. Koncertas Nau
jos parapijos salėje. Progra
mą atlieka sol. Daiva Mongir- 
daitė. Rengia šv. Kazimiero 
lit. mokyklos tėvų komitetas.

KOVO 17 D. Maldos ir aukos 
diena už pavergtą Lietuvą.

KOVO 24 D. Kaziuko Mugė.

BALANDŽIO 20 D. Vysk. 
M, Valančiaus Lit. Mokyklos 
metinis balius.

BALANDŽIO 27 D. Adv. A. 
Olio pagerbimo akademija. Ren
gia ALT S-gos skyrius. Pra
džia 7 v. v.

BALANDŽIO 28 D. parengi
mas senelių namų Putname sta
tybai paremti.

GEGUŽES 25 D. Vysk. M. 
Valančiaus Lit. Mokyklos moks
lo metų pabaiga ir Aukuro an
samblio koncertas.

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

RUGSĖJO 28 D. Dirvos ren
giamas jaunųjų talentų vaka
ras.

SPALIO 5 D. Grandinėlės 
koncertas Slovėnų salėje.

LAPKRIČIO 16 D. L.V.S, Ra
movė Clevelando sk. rengia Ka
riuomenės Šventės minėjimą.

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

Nr. 26—7

Detroito skautų tėvai ir svečiai dalyvavę Vasario 16 sueigoje. Pirmoj eilėj sėdi: kun, K. Simaitis, 
gen. J. Černius, kun. GiŽinskas, R. Vaitiekaitienė, A. Vaitiekaitytė, G. Asminienė ir Žiedienė.

J. Gaižučio nuotrauka

Lietuvos Nepriklauso
mybės 50 metų atkūrimo 
sukakties paminėjimas 
pradėtas vasario 16 d. 
8:00 vai. Lietuvos vėlia
vos pakėlimu prie mies
to savivaldybės rūmų. 
Vėliavą pakėlė ir 5:00 va' 
kare nuleido lietuviai 
skautai.

Aušros lituanistinėje 
mokykloje vasario 16 pa
minėta specialiai moky^ 
tojos Stefanijos paruoš
tu montažu, kurį atliko 
patys mokiniai.

Detroito mokyklose, 
kur tik lankosi nors vie
nas mokinys lietuvis, 
tos mokyklos mokytojai 
buvo papuošti lietuviš
ku ženklu. Jubiliejinių 
metų komiteto keletai 
gimnazijų buvo parašyti 
raštai, kad mokytojai va
sario 16 d. proga supažin
dintų mokinius su Lietu
va ir net į kai kurias 
gimnazijas buvo pasiųs
ti lietuvių atstovai. Taip 
pat pasiųsta ir po Sibi
ro Maldaknygę.

Lietuvių Radijo Klu
bas ” Lietuvių Balsas” 
per radiją WQRS - FM 
pravedė anglų kalba ir 
lietuviškomis dainomis 
ir muzika programą. Šią 
programą parengė šios 
lietuviškos radijo valan
dėlės ''Lietuvių Balsas” 
redaktorius ir pranešė-

• Ap d raudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
Jenį tel. 531-2211.

• Išnuomojami šeimoms 
be vaikų du butai po 5 kam
barius, nalijai atremontuo
ti, po 60 pol. mėnesiui, šv. 
Jurgio parapijos rajone, 
virš Superior Saving banko 
patalpų. Teirautis telefonu: 
431-2497.

MŪRINIS NAMAS
Netoli E. 185 St. 1 mie

gamasis ir vonia 1-me aukš
te, 3 miegamieji ir antra 
vonia viršuj. Garažas. Karš
to vandens Šildymas. Pra
šo $20,900. Padarykite pa
siūlymą.

ŠIRVAITIS
Wm. T. Byrne Real Estą te 

KE 1-4080 — namai, 
MU 1-6100 — įstaiga.

(25-26)

PARDUODAMAS
komercinis nekiln. turtas
Komercinis namas, dvi

guba krautuvė, 3 butai. Mū
rinis. Likvidavimas paliki
mo. šv. Jurgio parapijos ra
jone. žemiau $25,000. Duo
dama paskola.

Teirautis tel. 761-4102.

MECHANIKO MOKINYS
Reikalingas jaunas vyras 

išmokti tvarkyti ir dirbti 
prie popierinių dėžių maši
nų.

Kreiptis į Apex Paper 
Box Co., 2716 E. 79 st., prie 
CTS autobuso sustojimo. 

jas Jonas Kriščiūnas, o 
perdavė ją jo sūnus Ri
čardas Kriščiūnas. Šios 
valandos laikotarpyje jis 
anglų kalba visuomenę in< 
formavo apie Lietuvą. 
Programos metu skam
bėjo lietuviškos dainos 
ir muzika.

Šeštadienį per WJLB 
radijo stotį nuo 3-4 vai. 
buvo duodama speciali 
vasario 16 pritaikyta pro
grama. Buvo perduotais 
juostos ALT pirmininko 
E. Bartkaus kalba ir iš 
Kantatos Kovotojai Žy
gio daina. Programoje 
kalbėjo ir Tautos Fondo 
pirmininkas prel. Jonas 
Balkūnas,

Vakare Dievo Apvaiz
dos bažnyčios salėje Det
roito Jubiliejinių Metų 
Komitetas suruošė prel. 
Jonui Balkūnui priėmi
mą ir turėjo su juo trum
pą pasikalbėjimą. Laike 
šio priėmimo šio komite
to finansų sk. pirminin
kas Jurgis Mikaila prel. 
Jonui Balkūnui įteikė 
$1000 jau surinktų Det
roite Tautos Fondui au
kų.

Sekmadienį per radijo 
stotį WQRS-FM Stasys 
Garliauskas irgi perda
vė iš juostos A. Kasiu- 
laičio kalbą, o prel. Jo
nas Balkūnas tarė žodį. 
Programoje buvo daug 
lietuviškų dainų ir už
baigta malda už Tėvynę.

Pamaldos atlaikytos 
trijose lietuviškų para
pijų bažnyčiose. Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje pa
maldas lietuvių kalboje 
laikė ir pamokslą pa
sakė prel. J. Balkūnas, 
Šv. Antano pamaldas lie
tuvių kalboje laikė ir 
pamokslą pasakė kun. K. 
Simaitis, Šv. Petro baž
nyčioje prie lietuviško 
kryžiaus buvo paminėti 
ir pagerbti žuvusieji už 
Lietuvos laisvę. Pamal
das laikė ir pamokslą 
pasakė kun. V. Krisčiu- 
nevičius.

Oficialioji minėjimo 
dalis įvyko šiais metais 
visai naujoje Auley audi
torijoje Mercy College. 
Minėjimą pradėjo DLOC 
Valdybos pirmininkas R. 
Valadka ir į prezidiu
mą pakvietė kun, O. Kond- 
rotą, Mrs. Mary Bali, 
Michigano Valstijos se

Newark-Detroit Electronics
and

Cadillac Electric Supply Co.
Has Openings for:

ELECTRICAL V/AREHOUSE 
MEN

Experience preferred būt not mandatory.
Starting rate $2.78 to $3.50, Depending on experience. Paid 

hospitalization & retirement benefits.
For appointment or further information apply or call 

Mr. Weed 548-0250 Monday through Friday.
20700 HLFBELL. OAK PARK, MICH.

An Equal Opportunity Employer
(26-28)

nato atstovą A. Makarą, 
JAV šen. Philip A. Hart, 
Jubiliejinių metų Komi
teto pirmininką J. Ur
boną, ats. gen. J. Čer
nių ir E. Paurazienę.

Amerikos Himną gie - 
da Pranas Zaranka pia
ninu pritariant Onai Va
lytei. Įnešamos organi
zacijų vėliavos. Kun. My
kolas Kondratas atkalba 
invokaciją ir atsistojimu 
ir susikaupimo minute 
pagerbiami žuvusieji už 
Lietuvos laisvę. Prel. 
Jono Balkūno kalba buvo 
turininga ir labai patrio
tiška. Mums visiems 
reiktų imti iš jo pavyz
dį. Juk jis yra čia gimęs 
ir augęs lietuvis. O kaip 
jis myli Lietuvą ir dėl 
jos sielojasi. — Būti lie
tuviu šiame krašte ir ne
mokėti lietuvių kalbos 
yra didžiausia nuodėmė, 
— savo kalboje paminė
jo kalbėtojas.

Po J. Balkūno kalbos 
buvo pristatyti kitų tau
tų atstovai.

Michigano senatorius 
Mikara perskaitė Michi
gano Valstijos senate ir 
Atstovų Rūmų, Lietuvos 
laisvinimo reikalu pra
vestas rezoliucijas ir Mi
chigano valstijos Lt. 
Gov. William G. Milli- 
ken proklamaciją, o Mrs 
Mary Bali Detroito bur
mistro Jerome P. Cava- 
nagh proklamaciją.

Po to kalbėjo JAV se
natorius Philip A. Hart.

Baigiant oficialią dalį, 
R. Valadka perskaitė 
Lietuvos Nepriklausomy
bės aktą ir minėjimo pro
ga paruoštą rezoliuciją.

Meninėje dalyje pasi
rodė pianistė B. Usai- 
tė ir smuikininkė Leono
ra Michaels, akompanuo
jant H. Zamski.

Tautinių šokių ansamb. 
lis "Šilainė”, vad. Gali
nos Gobienės ir akar- 
deonu grojant R. Kas
pučiui, pašoko du tauti
nius šokius.

Minėjimas baigtas 
Tautos Himnu.

A. Grinius

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

HELP WANTED MALĖ



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NEO-LITUANIA FILISTERIU S-GA
Vasario 24 d., Arūnų 

namuose, Woodhaven,N. 
Y. įvyko Korp! Neo-Li
thuania Filisterių Sąjun
gos metinis susirinki
mas, kurį atidarė ir 
trumpą praeities ir atei' 
ties darbų apžvalgą pa
darė pirmininkas Anta
nas Diržys, pakvietęs 
atsistojimu tylos minu
te pagerbti praeitais me* 
tais mirusius Sąjungos 

Lietuvių delegacija pas Tampa, Fla. burmistrą Diek A. Greco, 
kuris skaito proklamaciją, skelbiančią Lietuvių Dieną. Salia stovi: 
Domas Jasaitis, M. Miklas, Elena Rich, Kay Temple-Miliūnaitė ir 
Eleonora Daknienė.

A. A.

gen. KAZIUI TALLAT-KELPŠAI

mirus, jo žmonai, sūnui ir giminėms reiškiame 

širdingą užuojautą ir kartu liūdime

Viktorija Musteikienė, 
Jolanta ir Vytautas Mikūnai

A t A

generolui KAZIUI TALLAT-KELPŠAI

mirus, velionies žmonai JANINAI ir sūnui AL

GIUI reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liū

dime
Jonas ir Veronika černiai

Buvusiam Lietuvos Kavalerijos viršininkui

Brigados generolui
KAZIMIERIUI TALLAT-KELPŠAI 

mirus, jo žmonai poniai JANINAI TALLAT- 

KELPšIENEI nuoširdžią užuojautą reiškia

Helena ir Viktoras Vilkutaitis

A. A.

ALEKSANDRUI MIKULSKIUI
Lietuvoje mirus, jo brolį ALFONSĄ MIKULSKĮ, 
Čiurlionio ansamblio meno vadovą ir dirigentą gi
liai užjaučiame ir kartu liūdime

L. T. M. Čiurlionio Ansamblis

narius filisterius: gar
bės narį Bronių Balu
tį Anglijoje, Filisterių 
Sąjungos sekretorių Jo 
ną Valiukėną, New Yor
ke, Balį Daukų Austra
lijoje, Vytautą Grigonį 
Kanadoje, Jeronimą Ži- 
ginską Naujoj Zelandijoj 
ir Emiliją Vaišnienę Wa 
terbury, Conn.

S-gos pirm. A. Dir
žys savo žodyje nušvie

tė Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo ak' 
to prasmę ir 50 metų 
sukakties minėjimo tiks
lą.

Susirinkimas, išklau
sęs valdybos pranešimų, 
veiklą teigiamai įvertino 
ir perrinko sekančiai ka
dencijai papildant vienu 
nariu. Dabar Korp! Neo 
-Lithuania Filisterių Są* 
jungos valdybą sudaro: 
Antanas Diržys — pir
mininkas, Antanas Seni- 
kas — vicepirmininkas, 
Domas Penikas — sek
retorius ir Juozas Mau
rukas — iždininkas.

Filisterėms: Kumpi- 
kaitei - Mikalajūnienei 
dalyvavusiai sueigoje, 
Filisterių Sąjungos var
du įteiktas sveikinimas 
ir kukli dovanėlė sukū
rusiai šeimos židinį. I 
susirinkimą neatsilan
kiusiai B. Skučaitei - Si- 
dzikauskienei sukūru
siai šeimos židinįpasiųs 
tas toks pat sveikinimas 
filisterių vardu.

Perskaitytas raštu 
gautas sveikinimas iš fi
listerio Jurgio Dargio 
iš Los Angeles ir iš pa
vergtos tėvynės atėjęs 
laiškas.

Filisterių Sąjunga ar
timoje ateityje yra nu
mačiusi atlikti daug dar
bų kultūrinėje srityje.

Susirinkimui pirminin
kavo Č. Tamašauskas, 
sekretoriavo J. Jakštas,
C. Tamašauskas ir V. 
Gruzdys į susirinkimą 
atvyko iš Philadelphijos.

• Dr. Romas Sakalas su 
žmona Dana vasario 24 die
ną aplankė Danos tėvus, 
gyvenančius Richmond Hill,
N. Y. Sakalai gyvena Virgi
nijos valstijoje, kur jis at
lieka medicinos praktiką.

ŽYMANTŲ ŠEIMOS 
KONCERTAS 
NEVV YORKE

Su dideliu pasisekimu 
praėjęs Žymantų šeimos 
koncertas Chicagoje lietu
vių tarpe, sukėlė nemažo 
susidomėjimo ir amerikie
čiuose, kurie aprašė spau
doje gražiai atsiliepdami 
apie juos ir net pakvietė į 
televizijos programą.

Ta dainuojanti šeima: 
motina Kungytė-žymantie- 
nė ir aštuoni vaikai nuo 3 
— 15 metų amžiaus koncer
tuos New Yorke, Franklin 
Lane mokyklos salėje, 
Woodhaven, N, Y., Jamaica 
Avė. ir Dexter St, kampas. 
Koncertas Įvyks kovo 10 
dieną, 4 vai. p. p.

Tai pramoginis koncer
tas, Įdomus ne tik suaugu
siems, bet ir vaikams. Ta 
proga CBC New Yorko tele
vizijos stotis jau tariasi su 
koncertuotojais dėl pasiro
dymo televizijos programo
je.

Koncertą ruošia New 
Yorko Ateitininkai — Sen
draugiai,

Maloniai kviečiami visi 
newyorkiečiai gausiai atsi
lankyti.

• Dr. Martynas Kavolis, 
išbuvęs ligoninėj Dubujue, 
Iowa, tris savaites, po sėk
mingos operacijos sugrįžo 
namo ir vėl pradėjo rūpin
tis visuomeniniais reikalais.

WATERBURY
NĖRA DIRVOS

Čia turime gerai tvarko
mą knygyną "Spauda”, ku
rį veda Viktoras Vaitkus ir 
kuriame gajjma gauti visą 
lietuvišką spaudą, knygas, 
plokšteles, rašomąją me
džiagą ir kt. (išskyrus tik 
komunistinę), bet jame nė
ra Dirvps. Jej kam prirei
kia nusipirkti atskirą Dir
vos numerį, jo negausi. 
Anksčiau būdavo,. (ab)

Lietuvos Vyčių Chicagoje suruoštoje Lietuvos nepriklausomybės minėjimo vakarienėje dalyvavo 
Illinois lt. gubernatorius Sam Shapiro. Minėjime, pagerbiant inž. Antaną Rudį už jo nuopelnus lietu
vybei buvo įteiktas pažymėjimas, kaip "Man of the year". Stovi iš kairės: Jonas Evans, Lietuvos Vy
čių pirm. Frauk Savickas, Lietuvos gen. kons. dr. P. Daužvardis, M. Rudienė, Lt. gubernatorius Sam 
Shapiro, J. Daužvardienė, inž. Antanas Rudis ir JAV Marshall Joseph Tierney.

BOSTON

GRAŽI TĖVYNĖS 
SUEIGA

Bostone skautai ir skau
tės vasario 11 d. turėjo sa
vo tuntų bendrą Tėvynės 
sueigą, kuri buvo sušaukta 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo ir Lietuvių Skau
tų Sąjungos veiklos 50-ties 
metų sukakčiai paminėti.

Sueigos metu S. Griežei- 
Jurgelevičiui ir inž. J. Mi
kalauskui buvo Įteikti or- 
denai Už Nuųpelnus. Orde- 
nus įteikė dr. J. Gimbutas. 
Kaip Lietuvai daug nusi
pelnę ir rėmę skautų veik
lą, buvo atžymėti: poetas 
Stasys Santvaras, Lietuvių 
B e n d r u o menės Tarybos 
pirmininkas Juozas Kapo
čius, redaktorius Jackus 
Sonda ir Skautų Aido admi
nistratorius Kazys Šimėnas. 
Jonui Adomoniui suteik
tas tunto Garbės Rėmėjo 
vardas.

Tunto kapelionas kun. J. 
Klimas pašventino Skautų 
Tėvų komiteto pirmininko 
S. Baltušio pagamintą ir 
skautams padovanota gra
žią koplytėlę.

Sueigai buvo nemažai 
ruoštasi. Bendras skautų ir 
skaučių darnus deklamaci
jos ir dainos montažas gra
žiai skambėjo. Vienodos ir 
tvarkingos uniformos gra
žiai derinosi prie besišyp
sančių veidų. Skautų tun
tas sueigoje dalyvavo savo 
tradicinėje pilnoje unifor
moje.

Aštuonios mergaitės da
vė skautės ir dešimt — 
paukštytės Įžodį.

Toje pačioje salėje buvo 
suruošta Lietuvai prisimin
ti parodėlė, kurioje matėsi 
leidiniai apie Lietuvą, gin
taro dirbiniai, audiniai, pi
nigai ir pašto ženklai.

Sueigai gražiai vadovavo 
R. Bričkus. Po sueigos Ba- 
čiulienė ir Baltienė svečius 
ir sueigos dalyvius vaišino 
kava ir skaniais savo kep
tais medauninkais, bei kitų 
atneštais pyragais.

Sueiga gražiai pavyko, 
parodydama darnų skautų 
susiklausymą ir organizaci
jos pajėgumą. Gausus sve
čių atsilankymas parodo,

Dalis Bostono skautų su vadovais Tėvynės sueigoje.
C. Kiliulio nuotrauka

Živilė Stančikaitė ir inž. Eugenijus Vidmantas sausio 27 d. To
ronte sukūrę lietuvišką šeimą. Jaunieji Vidmantai apsigyveno Ro- 
chestery, N.Y., kur Eugenijus kaip inžinierius tarnauja vienoje įmo
nėje. J. Tamulaičio nuotrauka

kad visuomenė supranta ir 
įvertina skautų organizaci
jos ir jos vadovų darbą jau
nimo tarpe. Antano Bačiu- 
lio iniciatyva sueigoje daly
vavę svečiai suaukojo skau
tams $85.00. (n)

KVIEČIA Į MUGĘ
Bostono skautų ir skau

čių "Žalgirio” ir "Baltijos” 
tuntai kovo mėnesio 10 
dieną, Piliečių klubo trečia
me aukšte ruošia savo tra
dicinę

Kaziuko mugę.
Mugės atidarymas 12 va

landą. Po to bus galima pa
sivaišinti skaniais pietu
mis, pyragais ir kitais ska
numynais. Visiems bus pro
gos pasigrožėti ir įsigyti 
skaučių ir skautų meniškų 
rankdarbių, medžio droži
nių, tautinių juostų, lėlių 
ir t.t.

Trečią valandą prasidės 
sesės P. Kalvaitienės pa
ruoštas vilkiukų ir paukš
tyčių bendras vaidinimas 
pavadintas ”Ali Baba”. Mū

sų jaunieji aktoriai labai 
rimtai ruošiasi šiam vaidi
nimui ir atsilankiusius ne
apvils.

Prašome visus Bostono ir 
apylinkės lietuvius šią die
ną praleisti kartu su mūsų 
jaunimu. Atsilankiusieji ne 
tik paremsite skautų veik
lą, bet ir patys atsigausite 
jaunimo dvasia.

Iki pasimatymo.
Bostono skautai

(Sk.)

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED SKILLED HELP 
MACHINE MAIN.TENANCE. D1E 

REPAIR, LATHE HAND, 
BENDER REPAIR.

Muat have experience working on 
Moulding & Stamping Dies.

RpMEO METAL PRODUCTS 
80380 Scotch Sėt liemenį Rd. 

Romeo, Mich.
(19-28)

EXCELLENT OPPORTUNITY 
FORMEN

With mechanical aDtitude to become 
machine adjusters in mediums sized 
plastics company. Prefer men look- 
ing for steady employment and wil- 
ling to grow with the company. Ap
ply for interview, 7000 E. ISMile 
Rd.. Warren, Michigan. (23-29)

WANTED JOURNEYMAN 
BORING MILLS 

NIGHTS
Full benefits 

SIARTO 
MACHINE A TOOL

21000 W. 8 Mile 
Southfield, Mich.
313 — 444-1474

(23-26)

GAS DISTRIBUTION F.NGINEER 
A challenging engineering position 
with a small expanding gas utility 
in Southern Michigan. This progres- 
sive utility is offering a permanent 
■alaried position with many fringe 
benefits. Good opportunity for pro- 
fessional growth. Applicants mušt 
have at least lwo years experience. 
B. S. degree required. Send complete 
resume and salary requirements to 
Thomas Haney, V. P., Citizens Gas 
Fuel Company, P. O. Box 40, Adrian, 
Michigan 49221. (24-26)
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